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ĮŽANGOS ŽODIS

Džiaugiuosi pristatydama Jums Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos (toliau vadinama ir Tarnyba)  
2021 metų ataskaitą – pirmąją man einant lygių galimy-
bių kontrolierės pareigas, kurias pradėjau eiti 2021 m. 
balandžio 1 d. 

Dalis veiklų įgyvendintos vadovaujant lygių galimybių 
kontrolierei Agnetai Skardžiuvienei, kuriai esu dėkinga 
už darbų perdavimą.

Metai buvo kupini įvairių veiklų, pirmų kartų, suklydimų 
ir dėkingumo. Tarnybos komanda dirbo dar aktyviau nei 
ankstesniais metais, nepaisant to, kad pradėjus parei-
gas mus visus dar ribojo gana griežtas karantinas, nau-
jos Covid-19 versijos vertė vėl ir vėl perplanuoti veiklas 
ir turėti daugybę atsarginių planų.

2021 metai buvo įtempti visoms (-iems),  
dirbančioms (-tiems) žmogaus teisių veikloje: pande-
mija, jos įtaka skirtingų grupių lygioms galimybėms ir 
dar didesniam pažeidžiamumui, išaugusi neapykantos 
kalba viešoje erdvėje, padidėjęs prieglobsčio prašytojų 
skaičius, Baltarusijos hibridinė ataka ir reakcijos į ją, 
darė įtaką ir skirtingų tautybių, kilmės, religijos, odos 
spalvos gyventojams Lietuvoje.

Už šiuos metus pirmiausia esu dėkinga Tarnybos komandai, dirbančiai su dideliu tikėjimu lygio-
mis galimybėmis, dirbančiai ne tik dėl pareigos jausmo, bet su dideliu atsidavimu lygių gali-
mybių visiems (-oms) užtikrinimui, tiek konsultuojant asmenis dėl diskriminacijos, seksualinio 
priekabiavimo ar priekabiavimo, tiek vykdant švietėjišką, diskriminacijos prevencijos ir lygių 
galimybių integravimo veiklą. 

Nepaisant begalinio mano dėkingumo, kaip Tarnybos vadovė esu sunerimusi, nes dėl finan-
savimo trūkumo ribotais žmogiškaisiais ištekliais komanda jau kurį laiką dirba daugiau nei 
maksimaliais pajėgumais. Jau ne vieneri metai iš eilės vis plečiant Tarnybos kompetencijas, 
neskiriamas pakankamas finansavimas žmogiškiesiems ištekliams plėsti bei nefinansuojamos 
švietėjiškos, diskriminacijos prevencijos veiklos. 

2021 m. skundų ir kreipimųsi į Tarnybą skaičius perkopė 1000 (tai didžiausias skaičius per visą 
Tarnybos istoriją), dar beveik 600 konsultacijų teiktos žodžiu arba gyvai. 

2021 metais stengėmės skirti laiko mums augti ir kaip organizacijai ir drauge kurti kuo sauges-
nę aplinką, todėl vykdėme komandos supervizijas, priėmėme lygių galimybių politikos įgyven-
dinimo veiksmų planą 2021–2022 metams. Toliau skirsime dėmesį saugesnei aplinkai Tarny-
bos veikloje kurti, kartu prašydami užtikrinti adekvatų finansavimą saugios aplinkos kūrimui ir 
žmogiškųjų išteklių didinimui.

Birutė Sabatauskaitė / O. Posaškovos nuotr. 
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Lygių galimybių kontrolierė
Birutė Sabatauskaitė

Tarnyba tęsė savo be galo didelį darbą vykdydama proaktyvias diskriminacijos prevencijos, 
lygių galimybių užtikrinimo, lygių galimybių sklaidos veiklas. Didžioji dalis jų vykdytos įgyvendi-
nant Europos Sąjungos fondų finansuojamus projektus. Jų 2021 metais vykdėme net šešis! 

2021 m. nuosekliai konsultavome privačias ir viešas įstaigas (40) dėl lygių galimybių užtikrini-
mo darbo vietose, vedėme mokymus. Lygios galimybės lygių galimybių liniuote buvo matuoja-
mos 15-oje skirtingų įstaigų. Tais pačiais metais virtualiai ir gyvai aplankėme trečdalį savivaldy-
bių, skatindami lygių galimybių integravimą strateginiuose planuose ir veiklose.

Toliau aktyviai skyrėme dėmesį vertinant asmeninio ir darbo gyvenimo derinimo galimybes – 
kartu su partneriais atlikome teisinę analizę, kokybinius tyrimus bei visuomenės apklausas. 
Pateikėme rekomendacijas sprendimų priėmėjams dėl teisinės bazės tobulinimo ir politikos 
priemonių gerinant asmeninio ir darbo gyvenimo derinimą.

Trijose savivaldybėse vykdėme aktyvią smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu 
prevencijos veiklą, kartu su partneriais, bandomosiomis savivaldybėmis ir mokyklomis sukūrė-
me priemones saugesnės aplinkos kūrimui mokyklose bei vykdėme visuomenės informavimo 
kampanijas, didinant smurto artimoje aplinkoje formų atpažinimą.

Didelį dėmesį skyrėme neapykantos kalbos prevencijai. Kartu su partneriais įgyvendinome kele-
tą mokymų teisėsaugos institucijų ir teismų atstovams (-ėms), išplatinome parengtą medžiagą. 
2021 m. pavasarį vykdyta informacinė kampanija, kuria buvo siekiama paskatinti asmenis rea-
guoti į neapykantos kalbą, pasiekėme daugiau nei milijoną gyventojų. 

Žiniasklaidoje Tarnybos veiklos arba Tarnyba buvo minima dažniau nei anksčiau, išaugo ir se-
kėjų skaičius socialiniuose tinkluose Tarnybos administruojamose paskyrose. 

2021 m. teikėme siūlymus teisės aktams dėl lygių galimybių užtikrinimo rengti. Labai viliuosi, 
kad pagaliau didžioji dalis siūlymų bus priimti 2022 metais. Kai kurie jų – dėl Lygių galimybių ir 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymų tobulinimo, Partnerystės ir Lyties tapatybės 
pripažinimo įstatymų priėmimo bei dėl Užimtumo įstatymo numatytų amžiaus ribojimų pakei-
timo – kartojami ne pirmi metai. Teikti siūlymai apibendrinti Veiklos ataskaitos apžvalgoje ir 
išvadose bei rekomendacijose.

Viliuosi, kad 2022 metais lygių galimybių užtikrinimui sprendimų priėmėjai ir visos (-i) mes 
skirsime didesnį dėmesį – kiekviena (-as) priklausomai nuo savo turimų galimybių: sprendimų 
priėmėjai tobulinant arba priimant įstatymus, strategines priemones ir jas įgyvendinant,  
kiekviena (-as) įsiklausydami į šalia esančius, didindami savo gebėjimus reaguoti į priekabia-
vimą, palaikydami diskriminaciją patyrusius kolegas, bendramoksles (-ius) ar gyventojus (-as). 
Mes toliau aktyviai sieksime didesnio lygių galimybių užtikrinimo ir lauksime Jūsų konsultacijo-
se telefonu, nuotoliniuose arba vėliau ir gyvuose susitikimuose ir organizuosime susitikimus su 
skirtingoms bendruomenėms atstovaujančiomis organizacijomis.
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Šioje dalyje pateikiami viešai prieinami lygių galimybių rodikliai, leidžiantys geriau suprasti 
faktinę lygių galimybių padėtį šalyje. Pateikiami naujausi duomenys, susiję su lyčių (ne)lygybe, 
diskriminacija dėl negalios, lytinės tapatybės ir orientacijos, amžiaus ir kitų asmens tapatybės 
bruožų. Analizuojant situaciją remiamasi naujausia statistika. Jei apie 2021 metus statistikos 
duomenų nėra, remiamasi ankstesnių metų duomenimis. 

Lyčių lygybė

Europos lyčių lygybės institutas 2021 metais paskelbė šeštąjį lyčių lygybės indeksą1, kuriuo 
matuojama moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungos šalyse pagal skalę nuo 1 iki 100 balų.  
100 balų rezultatas reikštų, kad šalis pasiekė visišką moterų ir vyrų lygybę. Balai nustatomi 
atsižvelgiant į skirtumus tarp moterų ir vyrų padėties ir į skirtingų lyčių pasiekimus šešiose 
pagrindinėse srityse: darbo, žinių, laiko, galios ir sveikatos. Papildomai žiūrima į smurto prieš 
moteris rodiklius šalyje ir tarpusavyje susijusių formų nelygybę (nagrinėjama, kaip moterų ir 
vyrų gyvenimą nulemia negalia, amžius, išsilavinimo lygis, šeimos tipas ir kiti aspektai). Lietuva 
2021 m. surinko 58,4 balų ir buvo viena iš dviejų ES valstybių, padariusių didžiausią pažangą 
nuo 2020 metų (+2,1 balo). Prie simbolinio progreso labiausiai prisidėjo šiek tiek padidėjęs 
moterų skaičius Vyriausybėje ir didžiausių bendrovių valdybose. Bendras ES vidurkis –  
68 balai. Didžiausia lygybė fiksuojama Švedijoje (83,9 balo).

Didžiausias atotrūkis Lietuvoje fiksuotas galios srityje (39,3 balo). Tokį rezultatą lemia mote-
rų ir vyrų pasiskirstymas politikos srityje ir didžiausių bendrovių valdybose, Lietuvos banko 
valdyboje. 
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I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA

2020 m. Seimo rinkimų metu buvo išrinkta 27 proc. moterų, tačiau Seimo komitetams (16) 
vadovauja tik 3 moterys. Atkreiptinas dėmesys, kad po paskutinių Seimo rinkimų šis skaičius 
pasikeitė moterų nenaudai. Ankstesnėje Seimo kadencijoje komitetams vadovavo 5 moterys2. 
Seimo komisijoms (10) šiuo metu vadovauja 4 moterys. 

2021 m. Vyriausybėje dirbo 6 ministrės moterys. 2021 m. paskutinį ketvirtį viceministr(i)ų 
pareigose moterų ir vyrų pasiskirstymas buvo apylygis: 21 moteris (43,8 proc.) ir 28 vyrai  
(56,3 proc.)3.

Du iš trijų svarbiausių valstybės politinių postų šiuo metu užima moterys: Ministrės Pirminin-
kės pareigas eina Ingrida Šimonytė, o Seimo Pirmininkės – Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

Savivaldos lygmenyje lyčių lygybė mažesnė. Šiuo metu iš 60 merų Lietuvoje tik 5-ių vadovės 
yra moterys (8,3 proc.). Savivaldybių tarybose dirba 1 048 vyrai (69,8 proc.) ir 454 moterys 
(30,2 proc.)4. 

2020 m. vadovaujančias pozicijas užimančių moterų bendras skaičius viešajame ir privačiame 
sektoriuose šalyje buvo mažesnis nei vyrų: moterų vadovių buvo 37,4 proc., 1,5 p. p.5 mažiau 
nei 2019 m6. ES vidurkis – 34,5 proc. Viešajame sektoriuje vadovių moterų yra daugiau nei 
vyrų, tačiau pastaraisiais metais šis skaičius nuosekliai mažėjo: 2018 m. jų buvo 60,3 proc., 
2019 m. – 58,7 proc., 2020 m. – 54,3 proc. Privačiame sektoriuje vyrauja atvirkštinė  
tendencija – jame dirba daugiau vadovų vyrų. 2020 m. moterų vadovių skaičius išliko gana pa-
našus kaip ir 2019 m.: 2020 m. jų buvo 33,7 proc., 2019 m. – 34,6 proc. Atkreiptinas dėmesys, 
kad Statistikos departamentas, skaičiuodamas vadovus ir vadoves, į šiuos duomenis įtraukia 

2 pav. Parengta pagal Europos lyčių lygybės instituto duomenis
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visų lygmenų vadovus – ne tik įstaigoms ir įmonėms vadovaujančius asmenis, bet ir departa-
mentų, skyrių ir kitų padalinių vadovus bei vadoves7.

Nors viešajame sektoriuje paprastai dirba daugiau moterų nei vyrų, jos rečiau už vyrus užima 
vadovaujančias pozicijas. 2021 metais tarp valstybės tarnautojų įstaigų vadovų buvo 44 proc. 
moterų (2020 m. – 42 proc.) ir 56 proc. vyrų, tarp statutinių įstaigų vadovų moterys tesudarė  
3 proc. (1 iš 31). 2020 m. statutinėms įstaigoms vadovavo trys moterys8. Nepaisant to, kad 
įvairiuose privataus sektoriaus lygmenyse vadovauja apie trečdalis moterų, pačiose didžiausio-
se kompanijose aukščiausiuose vadovavimo lygmenyse jų yra kur kas mažiau. 2021 m. antroje 
pusėje didžiausių biržinių bendrovių valdybose moterų buvo tik 22 proc. (21), vyrų – 78 proc. 
(73)9. 2020 m. jų buvo dar mažiau, tik 14,3 proc. (12). Tarp prezidentų 17-oje biržinių bendrovių 
2020 m. nebuvo nė vienos prezidentės moters. Pernai iš 19-os bendrovių tik vienos prezidentė 
buvo moteris10. Tarp generalinių direktorių moterų daugiau: 2021 m. ir 2020 m. buvo trys  
(15,8 proc. ir 16,3 proc. atitinkamai)11. Lietuvos banko valdyboje tarp penkių narių šiuo metu yra 
tik viena moteris.

Ekonominėje srityje lyčių lygybės indekso rodiklius smarkiai blogina moterų ir vyrų atotrūkis 
laiko srityje – pernai Lietuva surinko 50,6 balo (ES vidurkis – 64,9 balo)12. Joje didžiausias skir-
tumas susidaro tarp moterų ir vyrų kasdien skiriamo laiko vaikų priežiūrai ir ugdymui, vyresnių 
asmenų bei šeimos narių su negalia priežiūrai: tam kasdien laiko skiria 41 proc. moterų ir  
24 proc. vyrų. Be to, moterys kur kas dažniau kasdien skiria laiko maisto gaminimui ir namų 
ruošos darbams (79 proc. moterų ir 29 proc. vyrų). Pastebėtina, kad trūksta aktualių išsames-
nių tyrimų šioje srityje. Europos lyčių lygybės indeksas remiasi 2016 m. Europos gyvenimo ir 

3 pav. Parengta pagal Europos lyčių lygybės instituto duomenis
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I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA

darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofondo) duomenimis13.

Didelis moterų ir vyrų atotrūkis taip pat fiksuojamas lyginant moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
rodiklius. 2020 m. šis atotrūkis buvo 12,1 proc. ir lyginant su 2019 m. sumažėjo 0,3 p. p.14. Pats 
didžiausias atotrūkis, net 33,8 proc. moterų nenaudai, buvo finansinės ir draudimo veiklos 
įmonėse. Viešajame sektoriuje atotrūkis sumažėjo nuo 14 iki 11 proc., o privačiajame – išaugo 
nuo 14,4 iki 15,7 proc. Nors bendras rodiklis pagerėjo, jis neatskleidžia to, kokioje ekonomi-
nėje padėtyje atsidūrė moterys koronaviruso pandemijos metu. Darbo užmokesčio atotrūkio 
sumažėjimas sietinas su viešojo sektoriaus, kuriame dirba daugiau moterų, atlyginimų augimu. 
Nepaisant to, šiuo laikotarpiu moterys, Sodros duomenimis, susidūrė su didesniais užimtumo 
sunkumais: per metus nuo karantino pradžios daugiau moterų nei vyrų neteko darbo, o vėliau 
daugiau vyrų nei moterų darbą susirado15.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio didžiausias atotrūkis ES šalyse yra Estijoje (21,7 proc.), ma-
žiausias – Liuksemburge (1,3 proc.). 

Didžiausia ekonominės srities lygybė mūsų šalyje fiksuojama moterų ir vyrų užimtumo srityje. 
Eurostat duomenimis, 2019 m. Lietuvoje užimtumo atotrūkis tarp moterų ir vyrų buvo 1,6 p. p., 
mažiausias Europos Sąjungoje. Moterų užimtumas (20–64 m. amžiaus grupėje) siekė  
77,4 proc., vyrų – 79 proc.16. Tiesa, Covid-19 pandemija turėjo įtakos registruotų bedarbių 
skaičiaus augimui ir vyrų, ir moterų grupėse. Nors pernai registruotų bedarbių skaičius (skai-
čiuojant registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį) tarp vyrų ir moterų buvo 
panašus (12,7 proc. vyrų ir 13,3 proc. moterų), nuo pandemijos pradžios šis skaičius tiek vyrų, 
tiek moterų gretose padidėjo kone trečdaliu: 5 p. p. moterų grupėje ir 4,2 p. p. vyrų grupėje 
(2019 m. vyrų registruotų bedarbių buvo 8,5 proc., moterų – 8,3 proc.17). Nuo 2020 m. jau dveji 
metai iš eilės registruotų bedarbių moterų buvo daugiau nei vyrų. 

Nuo 2014 m. moterų skurdo rizikos lygis linkęs didėti ir per pastaruosius 6-erius metus išau-
go nuo 20,3 iki 23,1 proc. 2020 metais. 2018 m. jis siekė daugiausiai – 24,9 proc. Vyrų skurdo 
rizikos lygis nuo 2017 m. mažėjo ir 2020 m. siekė 18,4 proc.18. Skurdas 2020 m. buvo didžiau-
sia problema 16–19 metų amžiaus vyrams (25,7 proc.), 65 metų amžiaus ir vyresniems vyrams 
(23,9 proc.), o labiausiai 65 metų amžiaus ir vyresnėms moterims – net 42,3 proc. Labiausiai 
skursta vieniši asmenys (46,8 proc.) ir šeimos, kurias sudaro vienas suaugęs asmuo su vienu 
ar daugiau vaikų (45,2 proc.)19.

Lyčių lygybės indekso duomenimis, žinių srityje 2021 m. Lietuva surinko 56,1 balo (ES vidurkis 
– 62,7 balo20). Šioje srityje matuojamas moterų ir vyrų išsilavinimas ir dalyvavimas švieti-
me. Čia pastebimas atvirkštinis atotrūkis – 2020 m. daugiau moterų nei vyrų turėjo aukštąjį 
arba aukštesnįjį išsilavinimą (59,5 proc. moterų ir 40,5 proc. vyrų), jos taip pat dažniau da-
lyvauja mokymesi visą gyvenimą (16,5 proc. moterų ir 11 proc. vyrų)21. Tiek vyrų, tiek moterų 
grupėse pastebimas mokymosi visą gyvenimą nuoseklus augimas. 

Nors daugiau moterų dalyvauja visuose švietimo lygmenyse, lyčių segregacija jaučiama tiek 
skirtingose mokslo, tiek ir profesijų srityse. Vyrai vis dar dominuoja gamtos, technikos ir taiko-
muosiuose moksluose. Oficialiosios statistikos portalo duomenimis, 2020 m. buvo parengta 
šių sričių 46,6 proc. specialistų vyrų ir 31,1 proc. specialisčių moterų (ankstesniais metais mo-
terų skaičius buvo kur kas mažesnis – 2019 m. parengta 13,5 proc. moterų, 2018 m. –  
13,7 proc. moterų22). Moterys dominuoja tokiose srityse kaip švietimas, menai, kalbos, humani-
tariniai mokslai, žurnalistika ir informacija, socialiniai mokslai, sveikatos priežiūra, vyrai – infor-
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macijos ir ryšio technologijų, inžinerijos ir inžinerinių profesijų srityse. Pavyzdžiui, 2020–2021  
mokslo metais bakalauro universitetinėse studijose moterys sudarė 85 proc. visų studentų – 
sveikatos priežiūros studijose, 83 proc. – žurnalistikos ir informacijos, 82 proc. – kalbų ir  
76 proc. –  švietimo studijose. Tuo tarpų vyrai tarp informacijos ir ryšio technologijų studentų 
sudarė 87 proc., 78 proc. – inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijose23. 

Atkreiptinas dėmesys, kad visose švietimo pakopose moterų taip pat daugiau tarp pedagogi-
nių darbuotojų. Tarp universitetų dėstytojų 2020–2021 metais moterys sudarė 54 proc24. Jos 
dažniau nei kolegos vyrai dirbo asistento (63 proc.) ir lektoriaus (59 proc.) pareigose, vyrai 
dažniau už moteris atliko profesoriaus pareigas (60 proc.). Tarp bendrojo ugdymo mokyklų 
mokytojų ir vadovų moterys 2020–2021 metais sudarė 88 proc.25.

Geriausia moterų ir vyrų lygybės padėtis apskaičiuojant lyčių lygybės indeksą, 2021 m. Lietu-
voje fiksuota sveikatos srityje – 80,3 balo (ES vidurkis – 87,8 balo)26. Lyčių nelygybę didina 
prastesni vyrų sveikatos rodikliai. Jie dažniau nei moterys ir didesniais kiekiais vartoja alkoho-
lį, rūko, dažniau nusižudo. 2020 m. tarp asmenų, kuriems užregistruotos tiesiogiai su alkoho-
lio vartojimu susijusios ligos, 75 proc. buvo vyrai (17 770). Eurostat duomenimis, tarp kasdien 
rūkančių 18 metų ir vyresnių asmenų Lietuvoje 79 proc. sudaro vyrai. Visoje ES kasdien rūko  
24 proc. vyrų ir 16 proc. moterų27. Kas savaitę daugiau nei 2,5 val. sportui skyrė 25,4 proc. Lie-
tuvos vyrų ir 15 proc. moterų28. Daugiausia sportui ir kitai su darbu nesusijusiai fizinei veiklai 
Europoje skiria Skandinavų šalys – islandai (62,1 proc. moterų ir 59,6 proc. vyrų), norvegai 
(57,8 proc. vyrų ir 55,9 proc. moterų), danai (56,7 proc. moterų ir 52,5 proc. vyrų). 

Pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimas vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas. 
Per paskutiniuosius dešimt metų vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė padidėjo nuo  
67,5 metų (2010 m.) iki 70,1 metų (2020 m.). Moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė taip 
pat šiek tiek didėja bei išlieka 10 metų ilgesnė nei vyrų. 2020 m. ji siekė 80,1 metų29. Tiesa, 
skaičiuojant vidutinišką tikėtiną sveiko žmogaus gyvenimo trukmę, ji tiek vyrams, tiek mote-
rims yra kur kas trumpesnė: 2019 m. moterims siekė 59,1 metų, vyrams – 56 metus. Tad nors 
moterys ir gyvena dešimčia metų ilgiau nei vyrai, paskutiniuosius savo gyvenimo metus jos 
ilgiau būna ligotos nei vyrai arba turi negalią.

Pagal savižudybių statistiką, 78 proc. visų nusižudžiusiųjų 2020 m. sudarė vyrai (474 vyrai ir 
133 moterys)30, 2019 m. vyrai sudarė 81,9 proc. tarp nusižudžiusiųjų (539 vyrai ir 119 moterų).

Statistikos duomenys rodo, kad moterys kur kas dažniau kenčia savo partnerių smurtą. Lie-
tuvoje vyrų smurto prieš moteris artimoje aplinkoje mastai išlieka vieni didžiausių visoje 
ES. 2021 m. vyrai sudarė 87,1 proc. visų įtariamų (kaltinamų) asmenų padarius nusikalstamas 
veikas, susijusias su smurtu artimoje aplinkoje31. 75 proc. tarp visų nuo smurto pernai nuken-
tėjusių asmenų buvo moterys32. Taigi, net ir tais atvejais, kai nuo smurto nukenčia berniukai ir 
vyrai, prieš juos dažniau smurtauja kiti vyrai nei moterys. Nors pandemijos metais lyčių lygybės 
ekspertai visame pasaulyje fiksuoja padidėjusius smurto artimoje aplinkoje mastus, Lietuvoje 
oficialiai policijoje pernai užregistruota 55 815 atvejų dėl smurto artimoje aplinkoje, tai yra 
beveik trimis tūkstančiais mažiau nei 2020 m.33. Tikėtina, kad taip nutiko dėl didesnės socia-
linės ir fizinės izoliacijos pandemijos metu. Iki šiol per pastaruosius penkerius metus polici-
joje užregistruotų atvejų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius augo kasmet. 2021 m. taip pat 
padaugėjo tyčinių nužudymų artimoje aplinkoje, jų buvo 30. Šis skaičius auga kasmet: 2020 m. 
užregistruoti 28 nužudymai, 2019 – 21, 2018 – 1334.
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Pasauliniame lyčių atotrūkio indekse Lietuva pernai pateko į valstybių lyderių dešimtuką – už-
kopė į 8-ąją vietą iš 156-osios ir pasiekė iki šiol geriausią rezultatą. Dar prieš metus buvusi 
33-ioji, Lietuva didžiausią progresą pasiekė politinio moterų įgalinimo srityje ir būtent dėl to 
pakilo į lyčių lygybės lyderių dešimtuką. Šią aukštą poziciją valstybių reitinge Lietuvai atnešė 
padidėjęs moterų atstovavimas Vyriausybėje ir Seime. Prieš metus pagal moterų politinį įga-
linimo rodiklį Lietuva buvo 65-oje vietoje pasaulyje, po metų – 22-oje. Per šį laiką pasikeitė 
moterų ministrių skaičius – nuo 0 proc. iki 42,9 proc. Moterų padaugėjo ir Parlamente – nuo 
21,3 proc. iki 27,7 proc. Matuojant politinį įgalinimą, skaičiuojama ir tai, kiek metų (per pasku-
tinius 50 metų) valstybei ar Vyriausybei yra vadovavusi moteris, todėl šis rodiklis po Ingridos 
Šimonytės paskyrimo Ministre Pirmininke taip pat šiek tiek pakilo35.

LGBTI+ teisės

Lietuvos pažanga lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių žmonių (LGBT) teisių užtikrinimo 
srityje kasmet vertinama Europos LGBT teisių indekse „ILGA-EUROPE RAINBOW MAP“. In-
deksu matuojama situacija Europos ir Centrinės Azijos 49-iose šalyse. Šalys vertinamos pa-
gal 100 procentų skalę, kai 100 proc. reiškia, kad LGBT bendruomenei priklausančių asmenų 
teisės yra visiškai užtikrinamos. Indeksą sudaro šie rodikliai: 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. 2021 metais 
Lietuva, surinkusi 22,85 proc., kaip ir 2020-aisiais, užėmė 34 vietą36. Kaip ir ankstesniais me-
tais, Lietuva geriausiai įvertinta dėl saviraiškos laisvės užtikrinimo, blogiausiai – dėl tos pačios 
lyties šeimų apsaugos nebuvimo (0 proc.). Pirmą vietą pagal šį indeksą užima Malta, surinkusi 
94 proc., paskutinę – Azerbaidžanas su 2,33 procento. 

2020 m. ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) atliko didelės apimties tyrimą apie lesbiečių, 
gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų patiriamą diskriminaciją37. Situa-

4 pav. Rainbow Map 2021
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cija vertinta skirtingais atžvilgiais: atvirumo, diskriminacijos, smurto ir priekabiavimo,  
mokyklos aplinkos, ekonominės padėties. Surinkti duomenys parodė, kad pusė (53 proc.) 
apklaustųjų ES beveik niekada arba itin retai atskleidžia, kad yra homoseksualūs, biseksualūs, 
translyčiai ar interseksualūs asmenys. Lietuvoje šis procentas didžiausias visoje ES – net  
84 proc. teigia niekada arba itin retai prabylantys apie tai, kad yra LGBTI. Šalia Lietuvos šioje 
statistikoje rikiuojasi Bulgarija, Rumunija ir Kipras. 61 proc. apklaustųjų ES gyventojų teigia 
visada arba dažnai vengiantys viešumoje susikabinti rankomis su tos pačios lyties partneriais. 
Lietuvoje taip teigė 73 proc. respondentų. Labiausiai suvaržyti LGBTI asmenys jaučiasi Lenki-
joje (83 proc.), mažiausiai – Liuksemburge (39 proc.).

5 pav. Trans Rights Map

Europos ir Centrinės Azijos valstybių (54 valstybių) pasiekimai translyčių asmenų teisių apsau-
gos srityje 2021 metais pirmą kartą pamatuoti „Trans Rights Map“ indeksu38. Jame vertinami 
tokie rodikliai kaip teisinis lyties pakeitimo pripažinimas, egzistuojanti translyčių asmenų 
apsauga ir nediskriminavimas, prieglobsčio politika, kova su neapykantos kalba ir neapykan-
tos nusikaltimais, sveikatos apsauga ir šeimos apsauga. Šalys reitinguojamos pagal atitikimą 
30-iai rodiklių. Lietuva iš 30 rodiklių užtikrina tik 3, susijusius su lyties pakeitimo pripažinimu: 
egzistuoja administracinės priemonės siekiant pasikeisti lytį, keičiant dokumentus dėl lyties 
pakeitimo nėra privaloma chirurginė intervencija ir iš asmenų, norinčių pasikeisti lytį, nėra 
reikalaujama privaloma sterilizacija. Visose kitose srityse translyčių asmenų teisės Lietuvoje 
yra visiškai neužtikrinamos. Geriausiai įvertinta Malta (27 taškai), blogiausiai (su 0 taškų) – 
Azerbaidžanas, Kirgizija, Kazachstanas, Monakas, San Marinas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas 
ir Uzbekistanas.
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6 pav. Aktyvaus senėjimo indeksas

Vyresnių asmenų lygių galimybių užtikrinimas

Europos Komisija nuo 2010 m. kas keleri metai skelbia aktyvaus senėjimo indeksą, kuriuo ma-
tuoja nepanaudotą vyresnio amžiaus žmonių potencialą šalyje ir sveiko senėjimo tendencijas39. 
Indeksas vertina vyresnio amžiaus žmonių nepriklausomumo galimybes, gebėjimą dalyvauti 
darbo rinkoje ir socialinėse veiklose, aktyviai leisti laisvalaikį. Naujausias indeksas skelbtas 
2018 metais. Jame Lietuva iš 100 galimų balų surinko 33,4 balo. Geriausiai mūsų valstybė 
įvertinta dėl aukšto 55–59 metų amžiaus dirbančių asmenų skaičiaus (74 balai), dėl galimybės 
vyresniems asmenims gauti sveikatos ir dantų priežiūros paslaugas (84,5 balo), galimybės 
gyventi savarankiškai (86,1 balo), dėl aukšto vyresnio amžiaus žmonių išsilavinimo (88,8 balo); 
blogiausiai – dėl mažo dirbančiųjų skaičiaus 70–74 metų amžiaus grupėje (6,4 balo), žemo 
vyresnių asmenų dalyvavimo savanoriškose veiklose (2,4 balo) ir mokymesi visą gyvenimą  
(2,2 balo). Aukščiausią reitingą tarp Europos valstybių turi Norvegija (47,2 balo), žemiausią – 
Kroatija (29,3 balo). 

Žmonių su negalia teisių užtikrinimas

2019 m. asmenų su negalia skurdo rizikos lygiui nukritus, 2020 m. jis ir vėl šiek tiek paau-
go (nuo 31,3 iki 32 proc.)40. Moterys dėl negalios su skurdu susidūrė kur kas dažniau nei vy-
rai (36,1 proc. moterų ir 25,7 proc. vyrų). Šios tendencijos nesikeičia jau ne vieneri metai. Su 
ekonominiais sunkumais dažniausiai susiduria 16–29 metų amžiaus asmenys bei 65 metų 
amžiaus ir vyresni asmenys. Pavyzdžiui, 65,4 proc. 16–29 metų amžiaus asmenų ir 65 metų  
amžiaus bei vyresnių asmenų dėl negalios neturi galimybės bent savaitę atostogų praleisti ne 
namuose, 60,1 proc. 16–29 metų amžiaus asmenų negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų savo 
lėšomis41.

I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA
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Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Tarnybos iniciatyva 2021 m. pirmą kartą 
Lietuvoje atliktas žmonių su negalia šeimų tyrimas42. Pandemijos laikotarpiu žmonės su ne-
galia ir jų artimieji susidūrė su įvairiausiais iššūkiais – nuo nutrūkusių kontaktinių paslaugų 
iki nepritaikytos informacijos apie koronaviruso pandemiją ar pablogėjusios sveikatos. Tačiau 
kai kuriems jų socialinės izoliacijos realybė buvo pažįstama dar iki pandemijos. Kiekybinėje 
apklausoje du trečdaliai respondentų teigė pajutę ypač neigiamą paskelbtų apribojimų įtaką 
kartu gyvenančio asmens su negalia būklei. 35 proc. minėjo pablogėjusią psichinę būklę,  
27 proc. – suprastėjusią fizinę sveikatą, 22 proc. – suprastėjusį gebėjimą mąstyti, 19 proc. 
teigė, kad asmuo nesuprato atsiradusių pasikeitimų ar apribojimų, 12 proc. pastebėjo neigia-
mo elgesio apraiškų. Šeimos įvardijo, kad labiausiai pirmojo karantino metu trūko informaci-
jos, kaip apsisaugoti nuo ligos ir nesusirgti. Tyrėjai pabrėžė, kad karantino laikotarpiu nebuvo 
užtikrintas visų negalią turinčių asmenų informacinis pasiekiamumas (pvz., trūko informacijos 
gestų kalba, lengvai skaitomu formatu ar reikšmių simboliais), dėl to pačioms šeimoms tapo 
sunkiau perduoti esminę informaciją apie vykstančius pokyčius šeimų nariams su negalia.

Tautinės grupės ir migrantų teisės

2021 m. atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa43 apie požiūrį į skirtingas visuomenės gru-
pes parodė, kad Lietuvos gyventojai labiausiai nenorėtų kaimynystėje gyventi su romais  
(60,8 proc.), iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis (57,8 proc.) ir asmenimis su psichikos 
negalia (48,3 proc.). Šios trys socialinės grupės buvo tarp mažiausiai pageidaujamų kaimynų 
ir 2020 m. apklausoje. Pernai padidėjo distancija pabėgėlių atžvilgiu – su jais kaimynystėje 
nenorėtų gyventi 47,1 proc. apklaustųjų (2020 m. tokių buvo 27 proc.). Toks staigus šuolis – 
kone dvigubai daugiau asmenų –  neabejotinai yra susijęs su migrantų, kirtusių Baltarusijos ir 
Lietuvos sieną, itin padidėjusiu skaičiumi ir šio reiškinio vertinimu viešoje erdvėje 2021 metų 
vasarą. Tą rodo ir padidėjęs nepalankus požiūris į irakiečius, sirus, musulmonus. Asmenys su 
psichikos negalia, iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys, romai, musulmonai ir pabėgėliai taip pat 
yra labiausiai nepageidaujami kaip kolegos darbe, šių grupių asmenims apklaustieji nenorėtų 
nuomoti būsto.

Per pastaruosius metus labai pablogėjo arba greičiau pablogėjo nei pagerėjo Lietuvos gyven-
tojų požiūris į pabėgėlius (71,8 proc.), homoseksualius asmenis (62,7 proc.), musulmonus  
(59,1 proc.) ir romus (53,8 proc.); labai pagerėjo arba greičiau pagerėjo nei pablogėjo – į ukrai-
nus (48,7 proc.), baltarusius (43,5 proc.), rusus (39,4 proc.), juodaodžius (37,6 proc.). 

Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX) visame pasaulyje matuoja valstybių teisines 
pastangas užtikrinti migrantų integraciją šalyje, vertina jų galimybes visapusiškai įsitraukti į 
visuomeninį gyvenimą. Paskutinį kartą indeksas matuotas 2019 m. Lietuva jame surinko  
37 balus iš 10044. 100 balų rezultatas reikštų teigiamas migrantų integracijos tendencijas šaly-
je. Didžiausia mūsų valstybės pažanga fiksuojama nuolatinės gyvenamosios vietos suteikimo ir 
darbo rinkos mobilumo srityse (po 52 balus), blogiausiai – dėl galimybės įgyti pilietybę  
(22 balai). Geriausiai pasaulyje įvertinta Švedija (86 balai), blogiausiai – Saudo Arabija  
(10 balų).
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II. VEIKLOS APŽVALGA

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius (toliau vadinamas ir Lygių galimybių kon-
trolieriumi) yra nepriklausomas, Lietuvos Respublikos Seimui tiesiogiai atskaitingas valstybės 
pareigūnas. Vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo ir teisingumo principais, Lygių galimybių 
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 konvenci-
jos įgyvendinimo kontrolę1.

Nuo 2021 metų balandžio 1 d. lygių galimybių kontrolierės pareigas eina Birutė Sabatauskaitė 
(toliau vadinama ir Kontroliere). 

Lygių galimybių 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.

2021 m. skundų ir kreipimųsi į Tarnybą skaičius perkopė 1000 (tai didžiausias skaičius per 
visą Tarnybos istoriją), dar beveik 600 konsultacijų teiktos žodžiu arba gyvai. Tarnyba norėtų 
ir galėtų aktyviau formuoti nuomonę, vykdyti ne tik tyrimus gavus skundus, bet užsakyti reika-
lingus mokslinius tyrimus, visuomenės apklausas ar pradėti tyrimus Lygių galimybių kontrolie-
riaus iniciatyva, tačiau turimais žmogiškaisiais resursais ir finansiniais ištekliais nėra pajėgi to 
padaryti. Vis papildant Tarnybos funkcijas naujomis, komanda, nors ypatingai atsidavusi žmo-
gaus teisių klausimams, viršydama maksimalių galimybių ribą dirba jau kurį laiką. 

Vis papildoma Tarnybos kompetencija skirtingose srityse suteikia galimybes plačiau siekti ly-
gių galimybių įvedimo. Vis dėlto veikloms neskiriant pakankamo finansavimo ir augant darbuo-
tojų darbo krūviui, tai neigiamai veikia komandos psichikos sveikatą, motyvaciją ir galimybes 
strategiškai dirbti. 2021 metais iš skirtingų šaltinių užsakytos supervizijos komandai, priimtas 
lygių galimybių politikos įgyvendinimo veiksmų planas. Papildant minėtus veiksmus,  
2022 metais Tarnyba planuoja imtis vertinti psichosocialines rizikas komandos veiklai. At-
kreiptinas dėmesys, kad saugesnės aplinkos kūrimui darbo vietoje 2022-iems finansavimas 
valstybės biudžete, deja, nebuvo skirtas. Tas pats pasakytina ir apie finansavimo neužtikrinimą 
anksčiau priskirtų didžiosios dalies naujų funkcijų įgyvendinimui. Pavyzdžiui, 2016 m. Lygių 
galimybių kontrolieriui priskirta funkcija vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių 
užtikrinimo sklaidą iki šiol nė vienais metais nėra sulaukusi tikslinio finansavimo.

Tarnybos atstovai nuolat teikia konsultacijas dėl diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio 
priekabiavimo. Tai darydama, Tarnyba 2021 metais kvietė į susitikimus ir skirtingoms visuome-

1 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 17 straipsnis.
2 Ten pat, 14 straipsnio 2 dalis. 
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nės grupėms atstovaujančias organizacijas bei bendruomenes, siekdama identifikuoti diskri-
minacijos atvejus, bendradarbiauti su skirtingomis bendruomenėmis teikiant informaciją ir 
pagalbą asmenims, galimai patiriantiems diskriminaciją, priekabiavimą, seksualinį priekabiavi-
mą. Šie susitikimai bus tęsiami ir 2022 metais.

Kaip jau paminėta, Tarnyba nuo 2017 metų vykdo švietėjišką ir prevencinę veiklą, kuriai nėra 
skiriamas tikslinis nacionalinis finansavimas. Tik Tarnybos darbuotojų ir partnerių iniciatyva 
veiklos finansuojamos pritraukiant projektinį finansavimą joms įgyvendinti. Tačiau tai neleidžia 
tinkamai strategiškai planuoti ir įgyvendinti savo funkcijų ir užtikrinti pakankamų žmogiškųjų 
resursų joms įgyvendinti.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie Tarnybos veikia Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija 
(toliau vadinama ir Komisija), kuri atlieka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimo stebėseną. Komisiją sudaro 5 nariai. Keturi iš jų yra neįgaliųjų asociacijų atstovai, 
vienas – Tarnybos. Tarnybos atstovas iš Komisijos darbo buvo atšauktas 2019 ir 2020 metais, 
neskyrus Tarnybai papildomo finansavimo šiai funkcijai įgyvendinti. Pozityviai nuteikia 2021 m. 
gauta žinia, kad 2022 metais yra skirtas finansavimas vieno asmens įdarbinimui Komisijoje ir 
su jos veikla susijusioms Tarnybos funkcijoms atlikti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Seime 2021 metais vis dar nebuvo apsvarstytas Tarnybos  
2019 metais inicijuotas ir parengtas naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymo Nr. IX- 1826 
projektas Nr. XIIIP-3512. Jį Seimo Žmogaus teisių komitetui priėmus su visais Tarnybos pa-
teiktais pasiūlymais, neabejotinai sustiprėtų diskriminaciją patyrusių asmenų apsauga, būtų 
išplėstas draudžiamo diskriminavimo pagrindų sąrašas, užtikrinta apsauga nuo priekabiavimo 
visais pagrindais vartotojų teisių srityje, užtikrinta, kad darbdaviams aiškiai ir nedviprasmiškai 
būtų įtvirtinta pareiga pritaikyti sąlygas darbuotojams su negalia ir kt. Papildomai  
2021 metais Seimui pasiūlyta į įstatymą įtraukti lytinės tapatybės pagrindą, kuris, nepaisant 
pateikto ankstesnio siūlymo, nebuvo įtrauktas į 2019 m. įstatymo projektą. Taip pat Tarnyba 
pateikė pasiūlymą numatyti Lygių galimybių kontrolieriaus pavadavimą tais atvejais, kai iškyla 
viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Pagal Lygių galimybių įstatymo 17 str. 2 dalį, Lygių galimybių kontrolieriui suteikta kompeten-
cija veikti ir proaktyviai, inter alia ir teikti su lygių galimybių principo užtikrinimu susijusias 
rekomendacijas net ir neatlikus konkretaus skundo dėl diskriminacijos tyrimo. 2021 m., kaip ir 
ankstesniais metais, teikti pasiūlymai teisės aktams ir politikos priemonėms dėl lygių galimy-
bių užtikrinimo. Didžioji dalis jų (apžvelgiami šios atskaitos išvadose ir rekomendacijose) iki 
šiol nėra įgyvendinta. Tarnyba džiaugiasi, kad rekomendacija keisti Užimtumo įstatymo nuosta-
tas, ribojančias savarankišką praktiką įmonėse bei kitose organizacijose atlikti vyresniems nei 
29-erių metų amžiaus žmonėms3, buvo įgyvendinta. 2021 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respubli-
kos Seimas, atsižvelgęs į pateiktą rekomendaciją, vienbalsiai priėmė minėto įstatymo pakeiti-
mus ir panaikino jame numatytą nepagrįstą amžiaus cenzą4. Rekomendacija teikta dar  
2020 metais, tačiau 2021 metais į Tarnybą ir toliau kreipėsi asmenys, negalėję atlikti savano-
riškos praktikos.

3 Užimtumo įstatymo autoriai riboja trisdešimtmečių galimybę praktikuotis: https://www.lygy-
be.lt/lt/uzimtumo-istatymo-autoriai-riboja-trisdesimtmeciu-galimybe-praktikuotis.
4 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo NR. XII-2470 10 straipsnio pakeitimo įstatymas. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d2df77267ec11eca9ac839120d251c4.
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https://www.lygybe.lt/lt/uzimtumo-istatymo-autoriai-riboja-trisdesimtmeciu-galimybe-praktikuotis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d2df77267ec11eca9ac839120d251c4
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2021 metais Tarnyba toliau dalyvavo teisminiuose procesuose kaip atsakovė, pareiškėja, ape-
liantė arba tretysis suinteresuotas asmuo. 2021 metų spalį Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas pripažino, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsakinga už profesinio 
mokymo ir mokymosi visą gyvenimą politiką, diskriminavo administracinės bylos pareiškėją dėl 
jos negalios5. Tarnybos, kuri šioje byloje buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nuo-
mone, ši precedentinė byla turėtų paskatinti pokyčius įtraukaus profesinio ir tęstinio ugdymo 
srityje. Kitos bylos dalinai apžvelgiamos kitose ataskaitos dalyse.

Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad Meilės 
Lukšienės premijos teikėjai diskriminavo vyresnius nei 35-erių metų amžiaus pedagogus. Tei-
sėjų kolegija patvirtino, kad lygių galimybių kontrolierės sprendimas, kuriuo tokia diskriminaci-
ja buvo konstatuota, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl atmetė Švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rijos skundą6. Pažymėtina, kad iki šiol nepriklausomai nuo to, ar Tarnyba išnagrinėjusi skundą 
priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą ar privalomą įgyvendinti sprendimą, visi Tarnybos 
sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir teismu.

2021 metais Tarnyba siekdama vykdyti švietėjišką ir diskriminacijos prevencijos veiklą įgyven-
dino Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamus 6 projektus, viešajame ir privačiame sekto-
riuje: Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei 
valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai, būtent: „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių 
lygybė“, „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“7. Projektinės veiklos leido rengti ir įgyvendinti strateginio poveikio priemones, 
integruojant lygias galimybes savivaldybėse ir valstybės įstaigose, darbo rinkoje bei švietimo ir 
ugdymo įstaigose, taip pat kovojant su neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais. Tarny-
ba taip pat aktyviai veikė organizuojant nediskriminavimo ir lygių galimybių užtikrinimo moky-
mus bei plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

Tarnyba kartu su partneriais ir trys Lietuvos savivaldybės parengė koordinuoto institucijų atsa-
ko į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą8. Tokie algoritmai reikalingi tiek nacionaliniu mastu, 
tiek savivaldybėse. Remiantis partnerių, Tarnybos ir mokyklų darbu bei gerąja praktika, lyčių ly-
gybės bei smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu prevencijos temas būtina įtraukti 
į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos koordinuojamą Gyvenimo įgūdžių programą.

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 

5 Teismo sprendimu bylos medžiaga pripažinta nevieša.
6 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. birželio 16 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. eI2-1548-872/2021.
7 Daugiau apie projektus ir jų turinį: https://lygybe.lt/lt/projektai.
8 Koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas: https://www.visurei-
kalas.lt/naujienos/visiems/2021/11/koordinuoto-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinko-
je-algoritmas-gydytojams.

https://lygybe.lt/lt/projektai
https://www.visureikalas.lt/naujienos/visiems/2021/11/koordinuoto-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinkoje-algoritmas-gydytojams
https://www.visureikalas.lt/naujienos/visiems/2021/11/koordinuoto-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinkoje-algoritmas-gydytojams
https://www.visureikalas.lt/naujienos/visiems/2021/11/koordinuoto-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinkoje-algoritmas-gydytojams
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organizacijų ir institucijų veiklos klausimais. Pabrėžtina, kad Tarnyba yra įsitikinusi, kad būtina 
priimti tikslines Valstybines moterų ir vyrų lygių galimybių programas ir veiksmų planus, neap-
siribojant lyties aspekto integravimu į kitus strateginius planus ar horizontaliuoju lygių galimy-
bių principo taikymu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad įvairios tikslinės politikos priemonės 
ir veiksmų planai kai kuriais atvejais yra planuojami nenumatant tikslinio finansavimo arba 
numatant jį nepakankamą. Tai pastebėtina ir apie Nediskriminavimo skatinimo veiksmų planą, 
Nacionalinį romų integracijos į Lietuvos visuomenę veiksmų planą ir kitus nacionalinius lygių 
galimybių užtikrinimo dokumentus. Tarnybos teiktų rekomendacijų teisės aktams įgyvendini-
mas apžvelgiamas aprašant tyrimus dėl diskriminacijos konkrečiais diskriminacijos pagrindais 
toliau ataskaitoje. Tarnyba taip pat viešai pateikia duomenis dėl konkrečių rekomendacijų 
įgyvendinimo9.

Be pirmiau minėtų veiklų, Tarnyba organizavo mokymus lygių galimybių temomis, vykdė moky-
mus šalies savivaldybėse, kartu su partneriais organizavo viešus renginius, tarp jų – jau ketvirti 
metai vykstantį Nacionalinį žmogaus teisių forumą. Tarnyba ir toliau aktyviai dalyvavo partnerių 
renginiuose ir susitikimuose, parengė publikacijas ir pranešimus žiniasklaidai, dalyvavo te-
levizijos ir radijo laidose, teikė komentarus žiniasklaidai. 2021-aisiais didėjo Tarnybos mato-
mumas žiniasklaidoje. Tarnyba įvairiose informavimo priemonėse buvo paminėta daugiau nei 
600 kartų. Tarnybos vykdytos visuomenės informavimo kampanijos pasiekė daugybę žmonių 
visoje Lietuvoje.

Gavusi informacijos apie galimą lygių galimybių neužtikrinimą skirtingais pagrindais prie-
globsčio prašytojų apgyvendinimo stovyklose, 2021 metų rugsėjį Tarnyba pradėjo nepriklauso-
mą apžvalgą. Remiantis stebėsenos rezultatais, 2022 m. I ketv. bus pristatyta nepriklausomos 
apžvalgos ataskaita. Pabrėžtina, kad Tarnyba taip pat ėmėsi veiksmų užtikrinti diskriminacijos 
prevenciją, įsitraukdama į nuolatinius susitikimus su valstybės institucijomis bei nevyriausybi-
nėmis organizacijomis ir organizuodama visuomenės informavimo veiklas.

Tarnyba dėkinga už pastabas ir pasiūlymus, susijusius su Tarnybos veikla ir jos gerinimu, 
visoms nevyriausybinėms organizacijoms, kitoms valstybės institucijoms, akademinei bendruo-
menei. Atlikdama tyrimus ir esant poreikiui, Tarnyba ne kartą konsultavosi su nevyriausybinių 
organizacijų, akademinės bendruomenės atstovėmis (-ais) ir kitais specialistais (-ėmis) bei 
prašydavo jų pateikti ekspertinę nuomonę. 

9 Kontrolierės priimtų sprendimų vykdymų stebėsena: https://docs.google.com/spreadshe-
ets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/edit#gid=0.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/edit#gid=0/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/edit#gid=0/
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1. BENDRA 2021 METAIS ATLIKTŲ 
TYRIMŲ STATISTIKA

2021 metais Tarnyboje dėl galimos diskriminacijos buvo gauta 1011 kreipimųsi, iš jų: 222 
skundai10, 650 paklausimų11 ir 139 pasiteiravimai12 per socialinį tinklą „Facebook“, t. y. 67-iais 
kreipimaisi daugiau nei 2020 metais. 

10 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 skun-
džiamas administracinis aktas ar sprendimas bei aiškiai išreiškiamas prašymas (reikalavimas) 
lygių galimybių kontrolieriui atlikti tam tikras administracines procedūras skundžiamo subjekto 
atžvilgiu.
11 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 įgyven-
dinimo klausimu, tačiau kuriame nėra reiškiamas prašymas ar reikalavimas atlikti tam tikras 
administracines procedūras.
12 Pasiteiravimai dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų klausimų, pateikti 
per socialinio tinklo „Facebook“ Tarnybos paskyrą.
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7 pav. Kreipimųsi dinamika
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Tarnybos teisininkai telefonu konsultavo 595 asmenis. Nors pernai dėl su pandemijos valdymu 
susijusių ribojimų nebuvo galimybės konsultuoti į Tarnybą atvykusius asmenis, teisinės kon-
sultacijos Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtais klausimais išlieka itin svarbi 
Tarnybos darbo dalis.

2005–2021 metų kreipimųsi13 dinamika pateikta 7 pav.

Atkreiptinas dėmesys, jog 2021 metais į Tarnybą daugiausia kartų buvo kreiptasi dėl galimos 
diskriminacijos lyties pagrindu – 203, kas sudaro 20 proc. visų kreipimųsi, negalios pagrindu – 
125 (12 proc.), amžiaus pagrindu – 110 (11 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais 
kreiptasi kur kas mažiau: dėl socialinės padėties bei įsitikinimų ar pažiūrų – po 51 kartą, dėl 
tautybės – 49 kartus; dėl lytinės orientacijos – 44 kartus, dėl pilietybės – 18 kartų (žr. 8 pav.). 
Beveik 4 proc. kreipimųsi pernai buvo gauta dėl daugialypės diskriminacijos, t. y. buvo kreipta-
si dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu.

Priešingai nei 2020 metais, pernai į Kontrolierę dažniausiai buvo kreipiamasi dėl galimos 
diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje (230 kreipimųsi), 
darbo santykių srityje (193 kreipimaisi), vartotojų teisių apsaugos (178 kreipimaisi) srityse 
(žr. 9 pav.).

13 Kreipimasis – bet koks kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybą, priskirtinas skundo, paklausimo arba pasiteiravimo sąvokai. 

Kilmės pagrindu

Tikėjimo pagrindu

Rasės pagrindu

Religijos pagrindu

Etninės priklausomybės
pagrindu
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Įsitikinimų ar pažiūrų
pagrindu

Pilietybės pagrindu
Lytinės orientacijos

pagrindu
Socialinės padėties
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Amžiaus pagrindu
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Lyties pagrindu

7
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12
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15
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44
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51

51

125

203
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8 pav. 2021 m. gautų kreipimųsi skaičius pagal galimus diskriminacijos 
pagrindus
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9 pav. 2021 m. kreipimųsi skaičius pagal 
sritis

10 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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2021 metais į Tarnybą dažniausiai kreipėsi fiziniai asmenys. 44 proc. iš jų buvo moterys,  
29 proc. – vyrai, juridiniai asmenys sudarė 24 proc. pareiškėjų, anoniminiai pareiškėjai (-os) –  
3 proc. (žr. 10 pav.).

2021 metais į Tarnybą su skundais dėl galimos diskriminacijos dažniau kreipėsi vyrai 
(109 skundai) nei moterys (96 skundai), juridiniai asmenys pateikė 10 skundų, 7 skundai pa-
teikti anonimiškai. Norėdamos gauti informaciją, su paklausimais dažniau kreipdavosi moterys 
(240 paklausimų) nei vyrai (146 paklausimai), juridiniai asmenys pateikė net 238 paklausimus; 
26 paklausimai – anoniminiai. Per socialinį tinklą „Facebook“ į Kontrolierę dažniausiai kreip-
davosi moterys – 105 kartus, vyrai – 34 kartus (žr. 11 pav.).

Atlikus tyrimus dėl galimos diskriminacijos, 2021 metais buvo nustatyti 32 lygių galimybių 
pažeidimo atvejai. Nustačiusi pažeidimus, Kontrolierė 11 kartų siūlė nutraukti lygias galimybes 
pažeidžiančius veiksmus, panaikinti arba pakeisti administracinį aktą arba sprendimą, susijusį 
su lygių galimybių pažeidimu; 17 asmenų buvo įspėti; 4 atvejais lygias galimybes pažeidžiantys 
veiksmai buvo nutraukti arba diskriminaciją įtvirtinantis administracinis aktas buvo pakeistas 
savanoriškai, dar nebaigus atliekamo tyrimo. Dviem atvejais, nustačius galimus nusikalstamos 
veikos požymius, tyrimo medžiaga buvo perduota ikiteisminio tyrimo įstaigai.
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Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų tyrimų 2021 m. priimti 69 sprendi-
mai (12 pav.).

Kontrolierė, atlikusi tyrimus, daugiausia pažeidimų nustatė vartotojų teisių apsaugos srityje 
(13 pav.).
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12 pav. 2021 m. Kontrolierės priimti sprendimai
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2021 metais buvo įgyvendintos aštuonios Kontrolierės pateiktos rekomendacijos nutraukti 
lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus ar panaikinti arba pakeisti administracinį aktą arba 
sprendimą, susijusį su lygių galimybių pažeidimu. 

Pabrėžtina, jog pagal Lygių galimybių įstatymo 17 str. 2 dalį, Lygių galimybių kontrolieriui 
suteikta kompetencija veikti ir proaktyviai, inter alia ir teikti su lygių galimybių principo už-
tikrinimu susijusias rekomendacijas net ir neatlikus konkretaus skundo dėl diskriminacijos 
tyrimo. Remdamasi šia teise, 2020 metais Kontrolierė kreipėsi į Seimo narius bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją atkreipdama dėmesį, kad Užimtumo įstatymu ribojamos vyresnių 
asmenų galimybės atlikti savanorišką praktiką. Kontrolierė pateikė rekomendaciją keisti Užim-
tumo įstatymo nuostatas, ribojančias savarankišką praktiką įmonėse bei kitose organizacijose 
atlikti vyresniems nei 29-erių metų amžiaus žmonėms14. 2021 m. gruodžio 21 d. Seimas, atsi-
žvelgęs į pateiktą rekomendaciją, vienbalsiai priėmė minėto įstatymo pakeitimus ir panaikino 
jame numatytą nepagrįstą amžiaus cenzą15.

14 Plačiau: https://www.lygybe.lt/lt/uzimtumo-istatymo-autoriai-riboja-trisdesimtmeciu-gali-
mybe-praktikuotis.
15 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d2df77267ec11eca9ac839120d251c4.

https://www.lygybe.lt/lt/uzimtumo-istatymo-autoriai-riboja-trisdesimtmeciu-galimybe-praktikuotis
https://www.lygybe.lt/lt/uzimtumo-istatymo-autoriai-riboja-trisdesimtmeciu-galimybe-praktikuotis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d2df77267ec11eca9ac839120d251c4
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2021 metais teiktos konsultacijos

Vykdydama Lygių galimybių įstatyme16 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėji-
mo teisėmis, numatytą pareigą, Kontrolierė teikia nepriklausomas teisines konsultacijas.  
2021 metais Tarnybos teisininkai (-ės) konsultavo 595 asmenis.

Dėl su pandemijos valdymu susijusių ribojimų 2021 m. Tarnybos darbuotojai (-os) asmenis 
konsultavo tik telefonu.

Teikiant konsultacijas buvo užtikrinamas interesantų konfidencialumas. 2021 metais Tarnyboje 
konsultuotas 261 vyras, 227 moterys bei 107 juridinių asmenų atstovai (14 pav.).

Konsultacijų dėl asmenų su negalia teisių užtikrinimo, lyginant su kitais diskriminavimo pa-
grindais, teikta kur kas daugiau (294). Šios rūšies konsultacijos sudarė beveik 49 proc. visų 
konsultacijų (15 pav.). Atkreiptinas dėmesys, jog konsultuojantis buvo siekta sužinoti ne tik 
apie nuo diskriminacijos nukentėjusių asmenų pažeistų teisių gynimo būdus, bet ir apie parei-
gas, kurias privalu vykdyti, siekiant užtikrinti visiems asmenims lygiavertes sąlygas dirbti, mo-
kytis bei gauti paslaugas arba įsigyti prekių.

16 Lygių galimybių įstatymo 17 straipsnio 1 dalis.
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16 pav. Konsultacijų skaičius pagal sritis
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Darbo santykių sritis
Vartotojų teisių apsaugos sritis
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15 pav. Konsultacijų skaičius pagal diskriminacijos pagrindus
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Daugiausia konsultacijų Tarnyboje teikta diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų veiklos (36 proc.) bei darbo santykių srityse klausimais (27 proc.) (16 pav.).
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2. TYRIMAI

2.1. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu

2021 m. pagal gautus žmonių skundus buvo atliktas 41 tyrimas, 7 tyrimai dėl galimos diskri-
minacijos lyties pagrindu buvo pradėti Kontrolierės iniciatyva (žr. 17 pav.). Svarbu pažymėti, 
kad skundų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu paskutiniais metais šiek tiek sumažė-
jo lyginant su skundais dėl kitų diskriminacijos pagrindų. Skundai dėl nevienodo traktavimo 
lyties pagrindu nebėra dominuojantys lyginant su skundais dėl kitų asmens tapatybės požymių, 
pavyzdžiui, negalios ir amžiaus, kurie pagal skaičių beveik prilygsta skundams dėl nevienodo 
elgesio dėl lyties. Tačiau kartu įžvelgtina nauja tendencija, kai žmonės aprašomuose skun-
džiamuose veiksmuose įžvelgia nevienodą elgesį ne tik dėl lyties, bet ir dėl negalios, amžiaus, 
socialinės padėties.

2021 m. gauti 2 skundai dėl galimai vykdytų seksualinio priekabiavimo veiksmų, vienu atveju 
skundžiami veiksmai vyko darbo teisinių santykių srityje (skundas nebuvo tirtas, pareiškėjui, -ai 
nepateikus tyrimui reikalingų duomenų), kitu atveju – skundas buvo perduotas nagrinėti teisė-
saugos institucijai.

Kontrolierė 2021 m. inicijavo 4 tyrimus dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo var-
totojų teisių apsaugos srityje (3 dėl diskriminacinio pobūdžio komercinių reklamų bei 1 dėl 
moterims nustatytų palankesnių paslaugų teikimo sąlygų), 3 tyrimai pradėti dėl diskriminacinio 
pobūdžio darbo skelbimų, kuriuose pirmenybė įsidarbinti nustatyta išskirtinai vienos lyties as-
menims, be kita ko, skelbimuose buvo nurodyti ir apribojimai dėl pretendentų (-čių) amžiaus. 

17 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu dinamika
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2021 m. buvo gauti 105 paklausimai raštu, kuriais žmonės ir juridiniai asmenys teiravosi pačių 
įvairiausių dalykų, susijusių su moterų ir vyrų lygių teisių realizavimu praktikoje. Galima pa-
stebėti, kad 2021 m. rašytinių paklausimų dėl lyčių lygybės gauta 40 mažiau nei 2020 metais. 
Paklausimais kreipiasi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, prašydami suteikti informaciją 
moterų ir vyrų lygių teisių reglamentavimo bei faktinio įgyvendinimo klausimais; pagal save 
identifikavusius asmenis galima pastebėti, kad moterų (49) su paklausimais kreipėsi dvigubai 
daugiau nei vyrų (26). Su paklausimais moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimo klausimais taip 
pat kreipėsi 28 juridiniai asmenys, likusieji buvo anoniminiai, nenurodę savo tapatybės. 

2021 m. daugiausia paklausimų sulaukta dėl galimo moterų arba vyrų lygių teisių pažeidimo 
darbo teisinių santykių srityje bei valstybės tarnyboje (32), 23 paklausimai gauti dėl vienodo 
traktavimo lyties pagrindu vartotojų teisių apsaugos srityje; 21 paklausimu teirautasi, ar valsty-
bės ir savivaldybių institucijos priimtais teisės aktais nepažeidžia moterų ir vyrų lygių teisių;  
3 paklausimais teirautasi, ar švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos tinkamai įgyvendi-
na moterų ir vyrų lygias teises joms priskirtose srityse; 3 paklausimais teirautasi dėl moterų ir 
vyrų lygių teisių įgyvendinimo komunikacijos ir diskriminacijos prevencijos srityje; 1 paklausi-
mu teirautasi dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu asociacijos veikloje; 22 paklausimai 
gauti dėl moterų ir vyrų lygių teisių / įgyvendinimo tose srityse, kurios nėra priskirtos Moterų 
ir vyrų lygių galimybių įstatymo reguliuojamų santykių sričiai. Pavyzdžiui, teirautasi dėl moterų 
žeminimo viešojoje informacijoje, netinkamų politikų pasisakymų, seksualinio priekabiavimo 
vartotojų teisių apsaugos srityje, sutuoktinių lygių teisių šeiminiuose santykiuose, įstatymų, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kuriais, pareiškėjų teigimu, įtvirtinamos diskrimi-
nuojančios nuostatos lyties atžvilgiu ir pan.

2021 m. per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą gauti 57 pasiteiravimai. Kaip ir 
ankstesniais metais, „Facebook“ vartotojai dažniausiai konsultuojasi su lyčių nelygybe susi-
jusiais klausimais. Galima pastebėti, kad Tarnybos „Facebook“ paskyra žmonėms yra labai 
patogus komunikacijos kanalas informuoti Tarnybą apie pastebėtus moterų ir vyrų lygių teisių 
pažeidimus vartotojų teisių apsaugos srityje. Pavyzdžiui, skirtingas moterims ir vyrams nusta-
tytas prekių ir paslaugų įsigijimo sąlygas, moteris žeminančią komercinę reklamą, diskrimi-
nuojančius darbo skelbimus. Tarnyba nedelsiant reaguoja į tokio pobūdžio pranešimus, tai yra, 
patikrinamas informacijos tikrumas, o, įsitikinus pateiktos informacijos tikrumu, susisiekiama 
su darbdaviais, paslaugų teikėjais, prekių pardavėjais bei informuojama apie lygių galimybių 
įstatymų pažeidimus bei siūloma nedelsiant juos pašalinti. Nurodytiems subjektams nenutrau-
kus pažeidžiančių veiksmų per nustatytą terminą, Kontrolierė gali pradėti tyrimą savo iniciaty-
va. Dažniausiai tokie pažeidimai būna iškart pašalinami.

Dėl vienodo / nevienodo traktavimo lyties pagrindu 2021 m. į Tarnybą telefonu kreiptasi  
69 kartus. Besikreipiantys asmenys teiravosi apie priekabiavimą lyties pagrindu (kurį jie daž-
nai tapatino su mobingu), apie seksualinį priekabiavimą. Paslaugų teikėjai ir prekių pardavėjai 
teiravosi apie galimybes taikyti nuolaidas vienos lyties asmenims bei kaip skelbimuose pateik-
ti informaciją, kad ji nepažeistų lygių galimybių įstatymų. 

Dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu su skundais beveik du kartus dažniau kreipėsi 
moterys nei vyrai. 4 skundai gauti iš anoniminių pareiškėjų, kurie įvardijo save kaip kolektyvinį 
pareiškėją, tačiau nenurodė jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima susisiekti dėl tyrimo 
pradėjimui būtinos informacijos gavimo. Visais šiais atvejais imtasi kitų proaktyvių veiksmų 
dėl lygių galimybių užtikrinimo darbo vietoje.  
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Pernai nebuvo gauta skundų iš juridinių asmenų dėl galimo moterų ir vyrų lygių teisių pažeidi-
mo. (žr. 18 pav.). 

Didesnė dalis tyrimų (22) buvo atlikta vartotojų teisių apsaugos srityje (46 proc.); 16 tyrimų 
atlikta dėl galimų pažeidimų darbo santykių srityje (33 proc.), 2 tyrimai dėl švietimo, mokslo ir 
studijų institucijų veiksmų, kuriuose buvo įžvelgiamas galimai nevienodas elgesys su asmeniu 
lyties pagrindu (4 proc.). Tarnyba 2021 m. gavo 8 skundus, kuriuose buvo skundžiamasi dėl 
nevienodo elgesio lyties pagrindu įstatymų nereglamentuojamose srityse. Pavyzdžiui, atvejai 
dėl moteris arba vyrus žeminančių straipsnių viešojoje informacijoje, stereotipų formavimo, 
skirstant prekes parduotuvių lentynose pagal lytį, dėl mamos arba tėvo prioritetinio vaidmens 
auklėjant vaikus ir pan. Lygių galimybių kontrolieriui nėra suteikta kompetencija atlikti tokio 
pobūdžio aplinkybių vertinimą, todėl šie skundai yra persiunčiami pagal galimybes nagrinėti 
kompetentingiems subjektams arba patariama, kur kreiptis, siekiant apginti galimai pažeistas 
teises (žr. 19 pav.).

Pateiktuose skunduose dėl galimų pažeidimų vartotojų teisių apsaugos srityje žmonės skundė 
tam tikras nustatytas paslaugų teikėjų sąlygas, kurios yra mažiau (daugiau) palankios mote-
rims arba vyrams gauti atitinkamas prekes bei paslaugas. Pastebima nauja tendencija, kuomet 
vartotojai prašo nediferencijuoti prekių pagal lytį, tai yra neformuoti stereotipų, kad moterims 
yra skirtos vienokio pobūdžio prekės, o vyrams esą kitokio pobūdžio prekės, nes vartotojui turi 
būti sudaryta galimybė pačiam pasirinkti, kurios prekės jam yra tinkamos pagal jo suvokiamą 
tapatybę. Vartojai taip pat kreipiasi ir dėl vienos rūšies arba vieno pavadinimo kainų suvie-
nodinimo moterims ir vyrams (pavyzdžiui, beveik identiškos sudėties ir spalvos kojinės yra 
parduodamos skirtingomis kainomis moterims ir vyrams). Tokiais atvejais Tarnyba aiškinasi, 
kokiais kriterijais yra nustatoma prekės kaina, ar jie yra pagrįsti, ar palyginamosios prekės yra 
identiškos.

19 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos 
lyties pagrindu pagal sritis
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2021 m. atlikti 4 tyrimai dėl komercinių reklamų, kuriose reiškiamas pažeminimas, paniekini-
mas dėl lyties. Tokių reklamų viešoje erdvėje pastebima kasmet. 

Darbo teisinių santykių srityje pastebėtina, kad vis daugiau žmonių išdrįsta pateikti skundus 
dėl moterims nustatyto mažesnio darbo užmokesčio nei vyrams. Tokie skundai pateikiami 
dažniausiai jau nutraukus darbo sutartį arba ruošiantis nutraukti darbo sutartį. Tarnyba gavo 
anoniminių skundų, kuriuos parašiusios moterys teigia, kad yra blogiau vertinamos darbe nei 
vyrai, ir todėl jų darbo užmokestis yra atitinkamai mažesnis. Tačiau tais atvejais, kada anoni-
miniai pareiškėjai neatskleidžia savo tapatybės, nenurodo palyginamųjų asmenų tapatybės, yra 
sudėtinga atlikti objektyvų ir pagrįstą tyrimą, kadangi diskriminacijai identifikuoti būtina atlikti 
konkretaus asmens palyginimą su galimai geresnėje padėtyje esančiu asmeniu (asmenimis). 

Tradiciškai Tarnyboje buvo atliekami tyrimai dėl diskriminuojančių darbo skelbimų, kuriuose 
nurodyta galimybė moteriai arba išskirtinai vyrui užimti siūlomas pareigas. Taip pat sulaukta 
skundų, kuomet darbdaviai teiravosi apie darbo ieškančių asmenų šeiminę padėtį, planus susi-
laukti vaikų, galimybes derinti vaikų auginimą su darbine veikla. Pastebėtina, kad tokius klausi-
mus darbdaviai pateikdavo išskirtinai moterims.

Atliktų tyrimų pavyzdžiai

Tarnyboje buvo gautas pareiškėjos skundas17 dėl galimai lyties ir lytinės orientacijos pagrin-
dais diskriminuojančio „WoW University“ kvietimo į lyderystės kursus. Skunde nurodyta, kad 
pareiškėja el. paštu gavo kvietimą į lyderystės kursus, o kvietime buvo „pažymėta slaptai, kad 
yra tik moterims“, rašoma: „Susipažinsi su „moteriškais“ lyderystės ir vadovavimo principais“. 
Skundu buvo reiškiamas nesutikimas, kad vadovavimas būtų skirstomas į moterišką ir vyrišką. 
Tyrimo metu buvo vertinama, ar „WoW University“, organizuodama lyderystės kursus ir komu-
nikuodama apie juos, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, pagal kurias 
paslaugų teikėjas privalo, suteikdamas vartotojams informaciją apie paslaugas arba jas re-
klamuodamas, užtikrinti, kad joje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių 
apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, 
kad viena lytis pranašesnė už kitą, bei užtikrinti vienodas sąlygas įsigyti prekes ir paslaugas 
bei jomis naudotis, nediskriminuojant asmenų dėl lyties, išskyrus šio įstatymo 10 str. 8 punk-
te nurodytą atvejį (diskriminacija nelaikomi atvejai, kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą 
vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama 
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis).

Tyrimo metu konstatuota, kad „WoW University“ pagrįstai darė išvadą, kad moterys, lyginant 
su vyrais, rečiau paskiriamos į tiek vadovaujamąsias (padalinių, skyrių, komandų ir kt.), tiek į 
aukščiausias (t. y., bendrovės vadovių, valdymo organų narių) pareigas, jos mažiau pageidau-
jamos, o tai rodo nelygiavertę moterų padėtį skiriant moteris į vadovaujamas ir lyderiauja-
mas pareigas. „WoW University“ atkreipė dėmesį ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkį. 
Tyrimo metu konstatuota, kad egzistuoja faktinė moterų ir vyrų nelygybė verslumo, vadovavimo, 
lyderystės srityse, todėl konstatuota, kad „WoW University“ nurodytas tikslas – lygybės principų 
įgyvendinimo skatinimas bei lyčių atotrūkio visuomenėje mažinimas – ypatingai versle ir darbe 
yra teisėtas. Tyrimo metu taip pat buvo konstatuota, kad lyderystės kursais yra faktiškai ma-

17 Susipažinti su sprendimu galite:  
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/21sn-181sp-1.pdf.

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/21sn-181sp-1.pdf
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žinama lyčių nelygybė verslumo bei lyderystės srityse, o minėtos priemonės yra taikomos tik 
mažam kiekiui asmenų (pagal „WoW University“ pateiktą informaciją – tiek vyrams, tiek mote-
rims), todėl nebūtų galima teigti, kad yra iškreipiama rinka arba ribojamos galimybės dalyvauti 
kursuose, skirtuose įgyti vadovavimui, lyderystei ar verslumui reikalingų gūdžių. Taigi skundas 
buvo pripažintas nepagrįstu, nenustačius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimo.

Kitas paminėtinas Tarnyboje gautas skundas18 – dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu 
UAB „Vorkis“, teikiančios įdarbinimo paslaugas (renkantis darbus elektroninėje sistemoje). Pa-
reiškėja, norėdama susirasti darbą, stebėjo darbo skelbimus bendrovės interneto tinklalapyje 
www.workis.online ir pastebėjo, kad norint kandidatuoti, sistema automatiškai reikalavo prisi-
jungti ir įkelti tam tikrus dokumentus, reikalingus kandidatūrai (higienos įgūdžių pažymėjimas, 
sveikatos pažymėjimas, kt.). Jai įkėlus dokumentus, išsirinktų darbo pasiūlymų sistema nebe-
rodydavo. Įdarbinimo paslaugas teikianti bendrovė paaiškino, kad kai kurios darbo vietos yra 
sukurtos fiziškai sunkesniems darbams atlikti, todėl, prisijungus moteriai, jų nerodo. Pareiškėja 
tokiuose veiksmuose įžvelgė išankstinį pareigų skirstymą pagal lytį.

Tyrimo metu buvo vertinama, ar bendrovės elektroninėje sistemoje „workis.online“ automatiš-
kai ribojant tam tikrų darbo pasiūlymų pateikimą klientams priklausomai nuo asmenų lyties 
nėra pažeidžiamos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatos, pagal kurias paslaugų 
teikėjas, įgyvendindamas moterų ir vyrų lygias teises, privalo visiems vartotojams, nesvarbu, 
kokia jų lytis, taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ar garantijas už tokias pačias ir vienodos 
vertės paslaugas. Paaiškėjo, kad bendrovės sistemoje „workis.online“ yra numatytas automa-
tinis filtras, kuris pagal asmens lytį pateikia darbo ieškantiems asmenims skirtingus darbo 
skelbimus, t. y., moterims nerodo darbo skelbimų, kuriuose siūlomi daugiau nei 10 kilogramų 
sveriančių krovinių krovos darbai. 

Tyrimo metu konstatuota, kad krovinio masės kėlimo ar stūmimo svoriai moterims ir vyrams 
turi būti taikomi siekiant sukurti darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas. Šiuos santykius 
reglamentuojantys teisės aktai negali būti suprantami kaip pateisinantys moterų neįdarbinimą 
tam tikrose darbo vietose (srityse). Remiantis teisiniu reglamentavimu, darbdaviai (šiuo atveju, 
ir laikinojo darbo naudotojai) turėtų taip pritaikyti darbo sąlygas, kad nekiltų pavojus tokioje 
darbo vietoje dirbančioms moterims. Pavyzdžiui, darbdaviai (laikinojo darbo naudotojai) darbą 
turėtų organizuoti taip, kad moteris viena neturėtų kelti tokių svorių, arba naudoti techninius 
sprendimus (įvairius keltuvus ir pan.), kad būtų užtikrinamos saugios darbo sąlygos. Atlikus 
skundo tyrimą prieita išvada, kad bendrovė neturėjo teisės apriboti galimybės darbo ieškan-
čioms moterims matyti ir kandidatuoti pagal pareiškėjos skunde nurodytus darbo skelbimus. 
Teisės aktai, nustatantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje, skirti ne apriboti moterų 
galimybes dirbti tam tikrus darbus, bet apsaugoti moteris ir vyrus darbo vietose, todėl bendro-
vė, net ir gavusi kurio nors iš laikinojo darbo naudotojų prašymą priimti tik vienos lyties asme-
nis, negalėjo priimti sprendimo nerodyti moterims darbo pasiūlymų. Skundas buvo pripažintas 
pagrįstu, nustačius, kad bendrovė skundžiamais veiksmais tiesiogiai diskriminavo moteris 
lyties pagrindu. Bendrovė, susipažinusi su sprendimu, patikino Tarnybą, kad visi pretendentai 
nepaisant lyties ateityje galės matyti darbo skelbimus ir faktiškai pretenduoti užimti siūlomas 
pareigas.

18 Susipažinti su sprendimu galite:  
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/21sn-140sp-56.pdf.

II. VEIKLOS APŽVALGA

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/21sn-140sp-56.pdf


2021 metų veiklos ataskaita33

Dar vienas paminėtinas skundas19 gautas dėl galimos diskriminacijos šeiminės padėties ir 
lyties pagrindais darbo pokalbio metu, pretenduojant į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 
„Litexpo“ gido-vertėjo pareigas parodoje „EXPO 2020“, Dubajuje. Skundu nurodyta, kad dar-
bo pokalbio metu pareiškėja iš komisijos nario sulaukė su dalykinėmis savybėmis nesusijusių 
klausimų ir pastebėjimų. Jos buvo klausta: „nuo ko tu bėgi?“, replikuojama, kad „vaikui iki 6 
mėn. svarbiausia augti su motina“, vienas iš įdarbinimo komisijos narių teiravosi apie jos san-
tykius šeimoje. Pareiškėjos vertinimu, tai buvo tendencinga prieiga vertinant konkurso dalyvių 
psichologinio pasirengimo kriterijų, atrankos dalyvė buvo diskriminuojama dėl šeiminės padė-
ties.

Tyrimo metu buvo vertinama, ar bendrovei vykdant priėmimo į darbą pokalbį ir atrankos ko-
misijos nariui, kuris oficialiai nebuvo „LITEXPO“ darbuotojas, uždavus klausimą, susijusį su 
pareiškėjos šeimine padėtimi (vaikais), nebuvo pažeistos Moterų ir vyrų lygių galimybių įsta-
tymo nuostatos, pagal kurias draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos 
apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus šiame įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar 
šeimos planus. Taip pat buvo vertinama, ar bendrovė, vykdydama priėmimo į darbą procedūrą, 
nepažeidė minėto įstatymo nuostatų, pagal kurias, įgyvendindamas lygias moterų ir vyrų tei-
ses, darbdavys privalo priimdamas į darbą taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;  
užtikrinti, kad siekiantis įsidarbinti asmuo ar darbuotojas nepatirtų priekabiavimo ir seksuali-
nio priekabiavimo.

Tyrimo metu nustačius, kad bendrovė į pirmiau vykdytos atrankos į gidų-vertėjų pareigas paro-
doje „EXPO 2020“ iš pretendavusių asmenų didžiąja dalimi atrinko moteris, nebuvo pagrindo 
daryti išvados, kad bendrovė pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6 str. 1 punkto 
nuostatas (priimant į darbą taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas nepaisant lyties). 
Atlikus skundo tyrimą konstatuota, kad, net ir pareiškėjai pačiai pateiktus informaciją apie 
savo šeiminę padėtį (vaikų turėjimą), tai nesuteikė atrankos komisijos nariams teisės pateikti 
jai klausimų apie jos šeiminę padėtį arba privatų gyvenimą, o atrankos komisijos nario pa-
teikti klausimai dėl šeiminės padėties (vaikų amžiaus) pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo 16 str. įtvirtintą draudimą reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų 
šeiminę padėtį ar privatų gyvenimą. Dėl šio pažeidimo bendrovei skirtas įspėjimas. Taip pat 
buvo konstatuota, kad atrankos komisijos nario pasakyti žodžiai (klausimai, replikos, išreikšta 
nuomonė) sukūrė pareiškėjai orumą žeminančią aplinką dėl to, kad ji yra moteris, turinti ma-
žametį vaiką (pareiškėja įvertino minėtus komisijos nario žodžius kaip nepageidaujamą elgesį, 
dėl kurio buvo įžeistas jos orumas, sukurta žeminanti ar įžeidžianti aplinka), ir būtent todėl dėl 
savo lyties ir su tuo tiesiogiai susijusios motinystės pareiškėja darbo pokalbio metu patyrė 
priekabiavimą lyties pagrindu. Buvo konstatuota, kad tokiu būdu buvo padarytas Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo 11 str. 5 punkto pažeidimas (priekabiavimas lyties pagrindu), o ben-
drovei skirtas įspėjimas ir dėl šio pažeidimo. 

Dėl atrankos į gidų-vertėjų pareigas gautas ir kitas skundas. Pareiškėjos teigimu, komisijos na-
rys, atsakingas už kandidatų psichologinio pasirengimo įvertinimą, klausė, ar ji žinanti, kad „iki 
pusės metų vaikui itin svarbu būti su motina – dėl vaiko vystymosi. Kiti šeimos nariai to atstoti 
negali“. Jis taip pat teiravosi, ar moteris tai žino, uždavė klausimus apie pareiškėjos santykius 

19 Susipažinti su sprendimu galite:  
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/21sn-142sp-50.pdf.
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šeimoje bei klausė: „[...] Tai pasakyk mums, iš tikrųjų, nuo ko tu bėgi?“. Šiuo atveju taip pat 
nustatytas pažeidimas.

Birželio mėn. Tarnyboje gauta informacija apie tai, jog UAB „Botsana“ valdomo baro „Barda-
kas“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje buvo paskelbtas įrašas: „Bardako valstybėje, kaip 
Basanavičiaus gatvės lošimų automatuose – pralaimėjimų nebūna. Čia visada išsuksi – gra-
žią moterį arba gerą žmoną.“ Kartu su įrašu patalpinta nuotrauka su baro „Bardakas“ ženklu, 
kurioje vaizduojamas vyras uždėjęs savo rankas ant moters krūtinės, bei skelbiamas užrašas 
„Jackpot“. Kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva20 dėl galimai moteris žeminančios infor-
macijos apie UAB „Botsana“ valdomo baro „Bardakas“ teikiamas paslaugas. 

Tyrimo metu buvo vertinama, ar publikuota reklama nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo, kuriuo prekių pardavėjai ar paslaugų teikėjai įpareigojami, suteikiant vartotojams 
informaciją apie prekes ir paslaugas arba jas reklamuojant, užtikrinti, kad joje nebūtų išreiškia-
mas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens ly-
ties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą. Atlikus tyrimą, 
konstatuota, kad reklama yra žeminanti žmogaus orumą, atspindi menkinantį požiūrį į moterį, 
tokiu vaizdavimu moteris yra akivaizdžiai sudaiktinama. Reklamos vaizdiniu bei įrašo turiniu, 
kurie yra vienas kitą papildantys, parodomas moters sudaiktinimas, nuvertinimas, menkinimas, 
tokiu būdu atskleidžiant vyrų pranašumą, nes vyrai vaizduojami kaip lošimo laimėtojai, kur lai-
mėjimo objektas yra būtent moteris. Konstatuota, kad vyrai aptariama reklama atsiduria priori-
tetinėje padėtyje kaip vartotojai, valdantys situaciją, preziumuojant, kad į moterį jie pirmiausia 
žvelgia kaip į fizinį objektą (daiktą). Kontrolierės sprendimu UAB „Botsana“ buvo įspėta dėl 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 13 str. 2 punkto pažeidimo.

20 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/07/sprendi-
mas-nr.-21si-2sp-34.pdf

20 pav. „Bardakas“ reklama
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2.2. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, piliety-
bės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais

Kiekvienas iš mūsų tapatina save su tam tikra tautybe. Dažniausiai tautybę lemia kilmė. Tačiau 
tai ne vienintelis kriterijus, kuriuo remiantis asmuo priskiria save vienai ar kitai tautybei. Nere-
tai asmenys, kurių tėvai yra skirtingų tautybių, jaučiasi tik vieno iš jų tautybės atstovais. Kartais 
pasirenkama tautybė visai nesusijusi su tėvų ir protėvių, o su šalies, kurioje ilgai gyvena (-o). 
Panašiai yra ir su pilietybe. Dažniausiai asmuo siekia gauti ir gauna pilietybę tos šalies, kurioje 
dažniausiai būna (gyvena) ir su kuria sieja savo turimas teises ir įsipareigojimus. Kiek sunkiau, 
kai kalbame apie priskyrimą savęs tam tikrai rasei, kilmei ir etninei grupei. Neretai, kol neiš-
kyla konkretus klausimas arba poreikis, žmonės net nesusimąsto, kokios kilmės jie yra arba 
kokiai etninei grupei save priskiria.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nepateikia konkrečių rasės, tautybės, etninės kilmės ir kil-
mės sąvokų apibrėžimų, tačiau kreipiantis į Tarnybą šie pagrindai nurodomi šalia tautybės. 
Kodėl šalia tautybės? Nes akcentuojamas priklausymas tam tikrai tautybei, o rasė, kilmė ir 
etninė priklausomybė žymimi kaip „lydintys“ (pastiprinantys argumentaciją dėl galimos dis-
kriminacijos tautybės pagrindu) pagrindai. Kartais atvirkščiai, tautybė ir kalba būna „lydintys“ 
požymiai, nes pareiškėjai, besikreipiantys į Tarnybą dėl kilmės ir etninės priklausomybės, 
jaučiasi diskriminuojami dėl tam tikro kultūrinio identiteto, kurį sunkiau apibrėžti nei tauty-
bę. Kartais žmonės 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 ir priklausymą tautinei daugumai 
arba mažumai.

Skirtingai nei 2020 metais, 2021-aisiais dominavo diskriminacija ne kalbos, o tautybės pagrin-
du (kaip ir 2019 m.). Kartu su tautybe pareiškėjai dažnai žymėjo ne kalbos, o pilietybės pagrin-
dą, arba visus išvardintus – kaip atskirus, savarankiškus ir apibrėžtus pagrindus. Be abejonės, 
identifikuoti pagrindą (-us), kuriam (-iems) esant pradedamas tyrimas dėl galimos diskrimina-
cijos, padeda skunde išdėstytos faktinės aplinkybės. 

2021 m. dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės pri-
klausomybės pagrindais Tarnyboje buvo gauta 29 skundų, 91 paklausimai raštu, sulaukta 6 
pasiteiravimų per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, suteiktos 25 konsultacijos te-
lefonu. Pernai, kaip ir ankstesniaisiais metais, dominavo skundai dėl diskriminacijos tautybės, 
kalbos ir pilietybės pagrindais (žr. 21 pav.). Kaip jau buvo minėta, pareiškėjai, kreipdamiesi į 
Tarnybą dėl galimos diskriminacijos tautybės pagrindu, jautėsi diskriminuojami dėl kalbos bei 
pilietybės (daugialypė diskriminacija). Kreipiantis dėl diskriminacijos kalbos pagrindu, tauty-
bės pagrindas buvo žymimas tik tais atvejais, kai asmuo jautėsi diskriminuojamas dėl ribojimų 
nustatymo gimtosios ar būtinos darbo funkcijoms atlikti kalbos aspektu. 

2021 m. į Tarnybą dauguma besikreipiančių dėl galimos diskriminacijos pilietybės pagrindu 
asmenų buvo Europos Sąjungos piliečiai arba jų šeimų nariai. Rasės, tautybės ir kilmės pa-
grindais kreipėsi vienas pareiškėjas – ne ES pilietis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis negavo 
Lietuvoje paslaugų ne dėl jo pilietybės, o dėl tautybės ir kilmės, tyrimas pradėtas. Atkreiptinas 
dėmesys, kad, pagal Lygių galimybių įstatymo 2 str. 6 dalį, pilietybė apibrėžiama kaip „Euro-
pos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių 
pilietybė“.
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Pernai, skirtingai nei 2020 m., konsultacijų tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklau-
somybės, rasės pagrindais buvo per pusę mažiau, tačiau oficialių skundų skaičius šiais pagrin-
dais išaugo.

Analizuojant besikreipiančių į Tarnybą asmenų pasiskirstymą pagal galimos diskriminacijos 
pagrindus, pažymėtina, kad 2021 metais pareiškėjų žymimi pagrindai atspindėjo realią situ-
aciją bei faktines skundo aplinkybes. Kitaip tariant, jei pareiškėjai kreipėsi dėl kalbos, kaip 
bendravimo priemonės, atliekančios komunikacinę funkciją, buvo žymimas kalbos (be tau-
tybės) pagrindas; jei pareiškėjai kreipėsi dėl tautybės, skunduose pateiktos aplinkybės buvo 
paremtos priklausymu tam tikrai tautai. Tačiau, skirtingai nei 2020-aisiais, 2021 m. pilietybės 
pagrindas nebuvo žymimas kaip savarankiškas, kai asmuo jautėsi diskriminuojamas, kad yra 
ne Lietuvos, bet kitos ES šalies pilietis, arba ES piliečio sutuoktinis (-ė) – ne Europos Sąjungos 
pilietis. Pilietybės pagrindas buvo žymimas kartu su tautybės pagrindu. Kilmės ir rasės pagrin-
dai, kaip ir 2020-taisiais, buvo žymimi šalia tautybės pagrindo.

Telefonu dažniausiai konsultavosi ne lietuvių tautybės asmenys, norintys pranešti apie darbda-
vio 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 važiuoti į vals-
tybę, kurioje gyvena tam tikros tautybės asmenys, ir pan. Nemažai konsultacijų suteikta romų 

21 pav. Tyrimų pasiskirstymas dėl ga-
limos diskriminacijos rasės, tautybės, 

pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės pri-
klausomybės pagrindais

Tyrimai dėl tautybės (13)
Tyrimai dėl kalbos (6)
Tyrimai dėl pilietybės (5)
Tyrimai dėl kilmės (3)
Tyrimai dėl etninės priklausomybės (0)
Tyrimai dėl rasės (2)

6

9

3

3

1 1

6

13

5

3

2

22 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Anoniminis skundas (1)
Juridinis asmuo (1)

Vyrai (12)
Moterys (6)

126

11
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tautybės atstovams dėl galimos diskriminacijos įsidarbinant arba mokantis švietimo įstaigose. 
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 suteikti informacijos apie prigimtines teises ir laisves ne tik romų tautybės, bet ir 
kitų tautinių bendruomenių atstovams. Buvo teikiamos ir bendro pobūdžio teisinės konsultaci-
jos (dėl policijos pareigūnų neveikimo, viešų pasisakymų romų atžvilgiu ir pan.). 

2021 metais Tarnyboje gauta daugiausia skundų dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, 
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais vartotojų teisių apsaugos srity-
je. Vartotojų teisių apsaugos sritis dominuoja ir paklausimuose raštu arba žodžiu dėl galimos 
diskriminacijos pirmiau minėtais pagrindais. Kaip ir kiekvienais metais, Tarnyboje gauna-
ma skundų dėl diskriminacijos Lygių galimybių įstatymu nereguliuojamose srityse (įkalinimo 
įstaigose, teismų sistemoje, visuomenės informavimo priemonėse). Džiugina aplinkybė, kad 
asmenys konsultuojasi su Tarnybos teisės grupės darbuotojais dėl darbdavių netinkamų pa-
sisakymų, priekabiavimo tautybės ir kalbos pagrindais. Deja, dar vis pasitaiko diskriminacijos 
tautybės pagrindu švietimo ir mokslo srityje atvejų. 

Dauguma tyrimų, atliktų 2021 metais, dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, 
kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais, buvo nutraukti, trūkstant objektyvių duo-
menų apie padarytą pažeidimą, arba skundai pripažinti nepagrįstais, nepasitvirtinus juose 
nurodytiems pažeidimams. 

Vartotojų teisių apsaugos sritis (11)
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritis (3)
Darbo santykių sritis (2)
Šeimos sritis (1)
Įstatymais nereglamentuota sritis (3)

55 %

15 %

10 %

15 %

5 %

23 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 
kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais pagal įstatymo taikymo sritis
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Atliktų tyrimų pavyzdžiai

Tarnyboje gautas pareiškėjos skundas dėl diskriminacijos tautybės pagrindu valstybės ir sa-
vivaldybės įstaigų ir institucijų veiklos srityje21. Skunde nurodyta, kad Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir vaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Įvai-
kinimo tarnyba) teikiamoje Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsulta-
vimo išvadoje (toliau – Išvada), parengtoje būsimiems globėjams / įtėviams išklausius GIMK 
mokymus22, suteikia galimybę pateikti pageidavimus ne tik pagal Išvadoje numatytus kriterijus, 
apibūdinančius norimo įvaikinti (globoti) vaiko amžių, lytį, sveikatos būklę, bet ir pažymėti pa-
pildomą pasirinkimą – dėl ne romų tautybės vaiko.

Tyrimo metu nustatyta, kad teisės aktai, reglamentuojantys globos (rūpybos) ar įvaikinimo 
organizavimą Lietuvos Respublikoje, nenustato būtinybės Išvadoje nurodyti norimo globoti 
(rūpinti) ar įvaikinti vaiko tautybės, tačiau asmenų, norinčių globoti (rūpinti) ar įvaikinti pasi-
rengimo ir įvertinimo procese asmenys (šeimos) gali išsakyti savo lūkesčius dėl norimo globoti 
(rūpinti) ar įvaikinti vaiko (-ų) tautybės, taip pat kaip ir dėl vaiko rasės, lyties, socialinės kilmės, 
sveikatos būklės, biologinių tėvų sveikatos būklės ir kt. Kontrolierė nusprendė kreiptis į Įvaiki-
nimo tarnybą su siūlymu užtikrinant lygių galimybių įgyvendinimą, organizuoti globos (rūpybos) 
ar įvaikinimo procesą vienodomis sąlygomis, t. y. neišskiriant asmenų dėl jų tautybės. Siūlyta 
šią temą įtraukti į Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Taip pat pasiūlyta atlikti vaikų globos 
(rūpybos) ar įvaikinimo galimybių, priklausomai nuo jų tautybės, rasės, kilmės, analizę.

Kalbant apie skundus, kuriuose persipina tautybės ir pilietybės pagrindai, verta pažymėti skun-
dą23, kuriame pareiškėja pažymėjo, kad užsiregistravo „workis.online“ sistemoje, kuria pasinau-
dodama norėjo pradėti dirbti laikiną darbą, tačiau po keleto dienų jos paskyra buvo užblokuo-
ta. Pareiškėja teigė, kad šiuo etapu sistemoje buvo žinoma tik jos vardas, pavardė, amžius ir 
pan., t. y., pareiškėja teigė, kad apie jos pilietybę nereikėjo nieko pateikti. Pareiškėja parašė el. 
laišką klientų aptarnavimo padaliniui adresu support@workis.online prašydama paaiškinti, dėl 
kokios priežasties jos paskyra buvo užblokuota. Ji gavo atsakymą su klausimu: „Ar jūs esate 
Lietuvos pilietis?“ Pareiškėja nurodė, kad yra nuolat gyvenanti Lietuvoje, o bendrovės atstovai 
parašė: „Bet kaip suprantu, nesate Lietuvos pilietis. Labai apgailestaujame, tačiau mes esame 
laikinojo įdarbinimo įmonė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikinojo įdarbinimo įmonės 
negali darbinti ne Lietuvos piliečių.“ Pareiškėja pabrėžė, kad nieko nežinojusi apie jos pilietybę 
bendrovė užblokavo ją savo sistemoje, t. y., kaip teigia pareiškėja, bendrovė pamačiusi „užsie-
nietišką“ vardą ir pavardę nusprendė, kad pareiškėja nėra lietuvė, ir užblokavo.

Tyrimo metu nustatyta, kad, pareiškėjai neatsiliepus bei neperskambinus, bendrovė priėmė 
sprendimą laikinai apriboti jos prieigą prie paskyros iki tol, kol pavyks išsiaiškinti, ar šis asmuo 

21 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/07/sprendi-
mas-21-28.pdf.
22 GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 
globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 
2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.
23 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/07/21sn-119sp-33.pdf.
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gali būti įdarbintas laikinojo įdarbinimo įmonėje ir, atitinkamai, ar nebus pažeisti teisės aktai. 
Kontrolierė nusprendė kreiptis į bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius 
veiksmus, t. y., tinkamai informuoti tiek pareiškėją, tiek ir kitus (-as) savo klientus (-es) apie 
teisinį reglamentavimą bei su laikinuoju darbu susijusius apribojimus dėl pilietybės ir taip 
užtikrinti lygias galimybes gauti bendrovės teikiamas paslaugas ES valstybės narės ir Europos 
ekonominės erdvės valstybės piliečiams bei jų šeimos nariams.

Skirtingai nei 2020 m., daugiausia skundų dėl diskriminacijos aptariamais pagrindais buvo su-
siję ne su švietimo, mokslo ir studijų sritimi, o su vartotojų teisių apsaugos sritimi: dėl paslau-
gų nesuteikimo ar netinkamai suteiktų paslaugų. Remiantis pastarųjų kelerių metų Tarnyboje 
gautų skundų statistika, tikslinga pažymėti, kad ES piliečiai (-ės) vis dar susiduria su nesklan-
dumais gaunant vienokias ar kitokias paslaugas.

2.3. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties 
pagrindu

2021 metais tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu skaičius reikš-
mingai paaugo ir padvigubėjo lyginant su 2020 metais, t. y., buvo gauti 28 skundai  
(žr. 24 pav.). Tai didžiausias gautų skundų dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu 
kiekis nuo 2014 metų.

Dalis šio augimo gali būti siejama su Covid-19 pandemijos metu taikytais ribojimais – metų 
pradžioje dėl skirtingų galimybių judėti tarp savivaldybių priklausomai nuo turimos nuosa-
vybės, antroje metų pusėje dėl galimybių paso taikymo (asmenys vakcinavimosi statusą kai 
kuriais atvejais laikė socialine padėtimi). Atkreiptinas dėmesys, kad dažniausiai šis teisinis 
reglamentavimas buvo nustatomas Vyriausybės nutarimais, taigi tik Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas gali atlikti vertinimą dėl Vyriausybės nutarimo nuostatų atitikimo konsti-
tuciniam lygybės principui. Dalis šio kreipimųsi rodiklių augimo taip pat yra susiję su skundais, 
kuriais kvestionuojamas elektroninių paslaugų prieinamumas (detaliau aprašyta prie skundų 
dėl diskriminacijos amžiaus pagrindo bei šiame skyriuje, skiltyje „Atliktų tyrimų pavyzdžiai“).

Tarnyboje pernai buvo suteiktos 37 konsultacijos telefonu, 4 pasiteiravimai gauti per Tarnybos 
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. 2021 metais Tarnyboje taip pat sulaukta 17 paklau-
simų, kuriuose buvo prašoma pateikti nuomonę arba išvadą su socialinės padėties pagrindu 
susijusiais klausimais.

Pažymėtina, kad nemaža dalis gautų skundų nepriklauso Lygių galimybių kontrolieriaus kom-
petencijai, t. y., tik 25 proc. iš visų 2021 metais Tarnyboje gautų skundų socialinės padėties 
pagrindu buvo priskirtini Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai ir buvo įmanoma atlikti 
išsamų tyrimą. Taip yra dėl to, kad besikreipiantys asmenys socialinės padėties pagrindą suvo-
kia kiek plačiau, nei šis pagrindas apibrėžiamas Lygių galimybių įstatyme (socialinės padėties 
sampratai žmonės paprastai priskiria gyvenamąją vietą, profesiją, šeiminę padėtį, vaikų turėji-
mą ir kt. požymius); tačiau 2008 metais į Lygių galimybių įstatymą įtrauktas socialinės padė-
ties apibrėžimas yra siauresnis – tai fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar moky-
masis bei 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.
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Atkreiptinas dėmesys, kad Seime buvo pateiktas ir svarstomas naujos redakcijos Lygių gali-
mybių įstatymas (projekto Nr. XIIIP-3512) ir siūlymai šiam projektui, pagal kuriuos socialinės 
padėties pagrindas būtų papildomas šeiminės padėties požymiu ir įstatymas būtų papildytas 
gyvenamosios vietos pagrindu (svarstant Seimo komitetuose buvo siūloma gyvenamosios 
vietos pagrindą įtraukti prie socialinės padėties apibrėžimo). Deja, 2021 m. progreso dėl Lygių 
galimybių įstatymo pakeitimų nebuvo.

Pabrėžtina, kad pagal Lygių galimybių įstatymo nuostatas tiesiogine diskriminacija nėra laiko-
mi tokie atvejai, kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens sociali-
nės padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir 
būtinomis priemonėmis. Dėl šios priežasties atliekant tyrimą kiekvieną kartą turi būti vertina-
ma, ar nustatyti apribojimai galėtų būti pateisinami teisėtu tikslu ir yra proporcingi.

Dėl galimų teisių apribojimų socialinės padėties pagrindu vyrai pateikė 15 skundų, moterys – 
11. Vienas skundas buvo pateiktas profesinės sąjungos, taip pat vienas skundas buvo pateiktas 
anoniminio pareiškėjo. Atkreiptinas dėmesys, kad socialinė padėtis, remiantis Lygių galimybių 
įstatymo nuostatomis, iš esmės apima tik fizinio asmens tapatybės požymius, taigi juridiniai 
asmenys turi teisę kreiptis su skundu į Lygių galimybių kontrolierių tik tokiais atvejais, kai yra 
įgalioti atstovauti tam tikrai asmenų grupei.

Kaip minėta pirmiau, Tarnyboje buvo gauta 19 paklausimų dėl galimos diskriminacijos sociali-
nės padėties pagrindu; 10 paklausimų pateikė vyrai, 4 paklausimus pateikė moterys, o 5 pa-
klausimai buvo gauti iš juridinių asmenų.

2021 metais daugiausia tyrimų buvo atlikta dėl diskriminacijos socialinės padėties valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje (43 proc. visų tyrimų šiuo pagrindu). 

24 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu dinamika
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25 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Vyrai (15)
Moterys (11)
Juridiniai asmenys (1)
Anonimai (1)
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Vartotojų teisių apsaugos sritis (6)

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritis (12)
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26 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu pagal sritis
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Dėl diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje buvo gauti 6 skundai (21 proc.), darbo san-
tykių srityje buvo gauti 5 skundai (18 proc.), o 4 skundai nepriklausė įstatymais reglamentuotai 
sričiai (14 proc.).

Atkreiptinas dėmesys, kad pusė visų tyrimų, atliktų dėl galimos diskriminacijos socialinės pa-
dėties pagrindu, buvo susiję ir su kitais pagrindais. Kai kuriais atvejais pareiškėjai nurodė net 
ne po du, o po tris ar keturis pagrindus. Didžioji dalis (50 proc.) daugialypės diskriminacijos 
atvejų, susijusių su socialinės padėties pagrindu, taip pat buvo susiję ir su amžiaus pagrindu. 
20 proc. daugialypės diskriminacijos šiuo pagrindu atvejų taip pat buvo susiję ir su įsitikinimų 
ar pažiūrų pagrindu, 10 proc. atvejų taip pat buvo siejami ir su diskriminacija negalios pagrin-
du, o po 5 proc. atvejų buvo susiję ir su diskriminacija lyties, kilmės, tautybės, kalbos pagrin-
dais. 

Tarnyboje buvo gauta 19 paklausimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu: 
10 paklausimų buvo susiję su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritimi, po 3 
paklausimus buvo gauta dėl darbo santykių srities ir vartotojų teisių apsaugos srities, 2 pa-
klausimai buvo dėl švietimo srities, o vienas paklausimas dėl savo turinio buvo nepriskirtinas 
įstatyme reglamentuotoms sritims.

Atliktų tyrimų pavyzdžiai

Dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje 2021 metais buvo atlikti 5 tyrimai, iš kurių 
vienas labiau įsimintinų buvo susijęs su atleidimu iš darbo koncertinėje įstaigoje valstybinia-
me pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“ (Įstaiga)24. Pareiškėjas teigė jautęs nepalankų 
Įstaigos vadovo elgesį su juo. Įstaigoje vykdant reorganizaciją pareiškėjas gavo pranešimą, 
kad jo pareigybė (vyriausiasis dirigentas) yra naikinama ir tuo pagrindu jis bus atleidžiamas. 
Pareiškėjas sutiko eiti kitas pasiūlytas laisvas pareigas – meno vadovo-vyriausiojo dirigento, 
bet jo buvo paprašyta pateikti dokumentus, patvirtinančius atitikimą naujos pareigybės reika-
lavimus – aukštojo universitetinio magistro kvalifikacinį laipsnį su dirigavimo orkestrui  
specializacija, anglų kalbos mokėjimą B2 lygiu patvirtinančius dokumentus, mokėjimą naudotis 
MS Office ir nuotoliniam darbui skirtomis programomis. Nors pareiškėjas nebuvo įgijęs kon-
kretaus nurodyto išsilavinimo, jis yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį, vyriausiojo dirigento 
pareigas užėmė 12 metų. Pareiškėjas dėl ligos negalėjo pateikti kitų prašomų dokumentų, bet 
teigė, kad visa informacija apie jo kvalifikaciją (kalbų mokėjimą ir pan.) buvo darbe esančioje 
jo byloje. Pareiškėjas galiausiai buvo atleistas tuo pagrindu, kad jo pareigybė buvo panaikinta 
kaip perteklinė. Tyrimo metu buvo vertinama, ar Įstaiga netaikė pareiškėjui mažiau palankaus 
atleidimo iš darbo kriterijų dėl socialinės padėties – kvalifikacijos ir gebėjimo tinkamai vykdyti 
pareigas.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad naujojoje struktūros schemoje buvo pakeistas tik pareiškė-
jo pareigybės pavadinimas, kitų orkestre dirbančių asmenų pareigybių pavadinimai nebuvo 
pakeisti, tik nebeliko atskirų grupių. Reorganizacijos metu buvo panaikinta tik viena pareigy-
bė (vairuotojo-ekspeditoriaus), bet darbo sutartis su tas pareigas užėmusiu darbuotoju buvo 
nutraukta šalių sutarimu dar iki reorganizacijos pradžios. Vienintelis pareiškėjas buvo atleis-

24 Su sprendimu susipažinti galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/08/sprendi-
ma-nr.-21-sn-32sp-15.pdf.
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tas dėl reorganizacijos. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad dar iki struktūros pakeitimo Įstaigos 
darbo taryboje buvo pristatytas ir jau buvo priimtas sprendimas kurti naują pareigybę ir skelbti 
viešą konkursą, net nesvarstant pareiškėjo, dirbusio 12 metų vyriausiuoju dirigentu, galimybių 
dirbti šį darbą. Sprendime buvo padaryta išvada, kad buvo siekiama nutraukti su pareiškėju 
darbo sutartį naikinant jo pareigybę ir įkuriant naują pareigybę, formaliai pakeičiant pareigy-
bės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Administracija negalėjo nežinoti, kad 
pareiškėjas neatitiks naujų reikalavimų. Pareiškėjas formaliai neturėjo specifinės nurodytos 
kvalifikacijos, bet daugiau kaip 10 metų faktiškai vykdė vyriausiojo dirigento funkcijas, niekada 
jo veikla nebuvo vertinama neigiamai. Atsižvelgiant į visa tai, kilo abejonių, ar kvalifikacinis 
reikalavimas yra pagrįstas, proporcingas ir reikalingas. Įvertinus pareigybių aprašymus, pareiš-
kėjo pareigybės panaikinimas ir naujos įkūrimas vertintinas kaip fiktyvus, dirbtinis, siekiant 
apriboti pareiškėjo galimybės užimti pareigas.

Sprendimu buvo konstatuota, kad pretendentui į meno vadovo-vyriausiojo dirigento pareigas 
nustatytas reikalavimas turėti magistro kvalifikacinį laipsnį su dirigavimo specializacija, kai 
pati pareigybė savo paskirtimi fokusuojama į administravimo funkcijų vykdymą ir nesiskiria 
nuo faktiškai vykdytų vyriausiojo dirigento funkcijų (pareiškėjo vykdytų), yra daugiau dirbtinis 
nei realus; naujo darbuotojo priėmimas į naujai įsteigtas pareigas bei pačios Įstaigos išanks-
tinis nusistatymas steigti naują meno vadovo-vyriausiojo dirigento pareigybę, net nesvarstant 
galimybės į šias pareigas iš karto priimti pareiškėją (neįvertinus jo turimos faktinės kvalifikaci-
jos), ir visų pareiškėjui nepalankių pertvarkų organizavimas pareiškėjo ligos metu pakankamai 
aiškiai atspindi Įstaigos nenorą leisti pareiškėjui užimti meno vadovo-vyriausiojo dirigento 
pareigas. Taip pat reikalavimai pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pareiškėjo 
ligos laikotarpiu rodo pagarbos pareiškėjo teisėtiems interesams trūkumą. Sprendimu buvo 
pripažinta, kad pareiškėjas atleidžiant jį iš pareigų buvo diskriminuojamas socialinės padėties 
pagrindu. Įstaiga buvo įspėta dėl lygių galimybių pažeidimo.

Dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje buvo 
gauta 12 skundų, iš kurių svarbu paminėti atliktą tyrimą dėl negalią turinčių asmenų diskrimi-
nacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais skiriant šlaunies (aukščiau kelio) protezą su 
hidrauliniu kelio sąnariu25. Pagal sveikatos apsaugos ministro teisės aktą minėtas protezas gali 
būti skiriamas asmenims, kurie atitinka visus kriterijus, tarp kurių buvo kriterijus: „apdraustojo 
darbinė ar profesinė veikla (nuo 2021 m. birželio 1 d.) turi būti susijusi su aktyviu judėjimu arba 
asmuo nuo 16 iki 24 metų turi mokytis mokykloje, kurios pagrindinė veikla yra profesinis moky-
mas, arba aukštojoje mokykloje. Asmens darbinė arba profesinė veikla (nuo 2021 m.  
birželio 1 d. – užimtumo veikla) turi būti vykdyta ne mažiau kaip 12 mėnesių per paskutinius  
36 mėnesius iki gydytojų konsiliumo išvados surašymo.“

Vertinant darbinės arba profesinės veiklos (nuo 2021 m. birželio 1 d. – užimtumo veiklos) krite-
rijų buvo nustatyta, kad kriterijus yra susietas su asmenų užimtumu, taigi galima įžvelgti, kad 
vyresnio (pensinio) amžiaus asmenims gali būti sunku realiai atitikti tokį kriterijų. Pasitraukimo 
iš darbo rinkos vidutinis amžius 2020-ais metais buvo 64,7 metų, savanoriška veikla neužsi-
ima ir neketina užsiimti 72 proc. vyresnių nei 65 metų asmenų. Buvo konstatuota, kad tokiu 
būdu vyresnio (pensinio) amžiaus asmenys patenka į mažiau palankią padėtį ir yra netiesiogiai 
diskriminuojami amžiaus pagrindu. 

25 Su sprendimu susipažinti galite: https://lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/07/21sn-71sp-26.pdf.
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Vertinant kitą dalį kriterijaus – asmenų nuo 16 iki 24 metų mokymąsi mokykloje, kurios pagrin-
dinė veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje – taip pat buvo nustatyta, kad 
mokymosi konkrečių tipų mokyklose kriterijus yra nustatytas kaip alternatyvus su užimtumo 
veikla susijusiam kriterijui, kadangi besimokantiems asmenims dėl mokymosi yra sunku turėti 
reikalingą užimtumo veiklos stažą (12 mėnesių per pastaruosius 36 mėnesius) ir gauti jiems 
reikalingas ortopedines priemones. Sprendimu šis kriterijus dėl asmenų socialinės padėties 
(mokymosi) buvo pripažintas nepažeidžiančiu lygių galimybių, kadangi Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos siekiamas tikslas gali būti laikomas teisėtu, o priemonės, kuriomis šio tikslo siekia-
ma, galėtų būti laikomos tinkamomis ir būtinomis. Bet šiame alternatyviame kriterijuje nurody-
tas amžiaus elementas yra laikytinas tiesiogine diskriminacija amžiaus pagrindu, kadangi nėra 
pagrįstas įstatymais.

Sprendimu buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir siūlyta nutraukti lygias galimybes 
pažeidžiančius veiksmus, t. y., pakeisti teisės aktuose numatytus kriterijus (sąlygas), kad visų 
amžiaus grupių asmenims būtų galimybę gauti jų mobilumo grupę ir sveikatą atitinkančias 
priemones. Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro priimti teisės akto 
pakeitimai, pagal kuriuos minėti kriterijai dėl užimtumo veiklos bei mokymosi buvo pašalinti.

Pažymėtina, kad dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje buvo atlikti 6 
tyrimai, iš kurių net keli buvo susiję su detaliau prie skundų amžiaus pagrindu analizės  ap-
rašomais elektroninių paslaugų prieinamumo tyrimais, kai nagrinėjama, ar, paslaugų teikė-
jams nustačius, kad paslaugas ar nuolaidas galima gauti tik elektroniniu būdu ar naudojantis 
kompiuteriu ar kitais prietaisais, nėra pažeidžiamos lygios galimybės. Šiuose skunduose buvo 
minimas ir socialinės padėties pagrindas, bet visais atvejais nustatyta, kad aplinkybė, kad as-
menys yra vyresnio (pensinio) amžiaus, pati savaime nesudaro pagrindo teigti, kad jų pajamos 
yra nepakankamos įsigyti išmanųjį telefoną ar kitą reikalingą priemonę (ar ja pasinaudoti  
bibliotekose). Kaip ir pensijų dydis, taip ir išmaniojo telefono kaina nėra fiksuota, be to, dau-
gelis Lietuvoje registruotų mobiliojo ryšio operatorių sudaro klientui galimybę įsigyti išmanųjį 
įrenginį išsimokėtinai (mokėti dalimis). Remiantis tuo buvo nustatyta, kad galimos diskrimina-
cijos socialinės padėties pagrindu požymių nėra.

2.4. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų, religijos pagrindais

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme26 nustatyta, jog Lietuvoje 
nėra valstybinės religijos. Kiekvienas žmogus mūsų šalyje turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią 
religiją arba tikėjimą, taip pat pakeisti savo pasirinkimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai 
ją išpažinti, atlikti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito as-
mens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus 
laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, ir 
tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, 
taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.

Dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais 2021 m. Tarny-
boje gautas 31 skundas (žr. 27 pav.), atsakyta į 31 paklausimą, suteikta 19 konsultacijų (18 iš jų 
buvo dėl įsitikinimų arba pažiūrų).

26 Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, Valstybės žinios,  
1995-11-02, Nr. 89-1985. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21783/SCDBicfusg.
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Iš 31 Tarnyboje gauto skundo dėl diskriminavimo minėtais pagrindais 24 skundai buvo pateikti 
dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, 5 skundai –  religijos pagrindu, 3 
skundai – tikėjimo pagrindu. Skundų, paklausimų ir konsultacijų šiuo pagrindu padaugėjimas 
sietinas su situacija dėl Covid-19 viruso grėsmės ir dėl to taikomų apribojimų. Dėl atšaukiamų 
kelionių, skrydžių, stabdomų renginių bei kitų laisvalaikio paslaugų, ribojamo patekimo į preky-
bos centrus ir gydymo įstaigas, aukštąsias mokyklas ir t. t. didėjo ir žmonių nepasitenkinimas. 
Kreipdamiesi dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu dauguma pareiškėjų 
neakcentuodavo, kokios jų pažiūros ar įsitikinimai paskatino galimai diskriminuojančio elgesio 
jų atžvilgiu atsiradimą. Skunduose šiuo pagrindu buvo akcentuojamas žmonių nepasitenkini-
mas pandemijos valdymo įrankiais. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pandemijos valdymo įrankiai 
reglamentuoti Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstre-
maliosios situacijos paskelbimo“, tokio pobūdžio skundus atsisakyta tirti kaip nepriklausančius 
Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai. Pažymėtina, kad, pagal Lygių galimybių įstatymo 
29 str. 1 dalį, Lygių galimybių kontrolierius turi teisę atlikti tik administracinio akto arba spren-
dimo (ne teismo) teisinį įvertinimą.

Įsitikinimų arba pažiūrų sąvokos nėra apibrėžtos Lygių galimybių įstatyme, tačiau, remiantis 
teisinėje literatūroje27 pateiktais šių terminų išaiškinimais, įsitikinimais laikomos tam tikros 
pažiūros ir nuostatos, susiformavusios stebėjimo, pažinimo procese. Įsitikinimai gali būti 
politiniai, religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir t. t. Jie atspindi tam tikros ideologi-
jos, kultūros, dorovės, etikos ir moralės normų aplinkoje susiformavusias žmogaus pažiūras 
apie visuomeninio, valstybinio gyvenimo reiškinius ir pan. Teismų praktikoje28 pabrėžiama, kad 
visuomenine, kasdiene prasme „pažiūros ir įsitikinimai“ gali būti suprantami kaip bet kokia 

27 Teisės problemos 99/1-2. Teisės institutas, 1999 m., p. 94.
28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje  
Nr. 2K-58-942/2016.

27 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, reli-
gijos pagrindais dinamika
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nuomonė apie bet kokį gyvenimo reiškinį, tačiau teisine prasme požymis „pažiūros ir įsitikini-
mai“ (taip, kaip jie aprašyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 169 straipsnio dispozi-
cijoje) 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 gy-
venimo būdas, šeiminė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais žmonėmis, įpročiai ir 
kt. (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas). Vadina-
si, 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.

Kaip ir pastaruosius trejus metus, 2021 m. dėl galimos diskriminacijos religijos, įsitikinimų 
arba pažiūrų ir tikėjimo pagrindais į Tarnybą vyrai kreipėsi dažniau nei moterys (žr. 28 pav.). 
Galimai vyrai yra linkę aktyviau ginti savo nuomonę (poziciją tam tikrais klausimais) nei mo-
terys. Tačiau, kalbant atskirai apie skundus dėl pandemijos valdymo priemonių, moterys šiuo 
klausimu buvo aktyvios kaip ir vyrai.

Skirtingai nei 2020 m., pernai daugiausia tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikini-
mų arba pažiūrų ir religijos pagrindais atlikta ne darbo santykių srityje, o valstybės ir savivaldy-
bės institucijų ir įstaigų veiklos srityje bei vartotojų teisių apsaugos srityje (žr. 29 pav.). Dau-
guma pareiškėjų kreipėsi dėl teisės aktų, reglamentuojančių pandemijos valdymą, bei ribotų 
galimybių gauti paslaugas, tiksliau sakant, patekti į patalpas, kuriose parduodamos prekės ir 
teikiamos paslaugos.

Vyrai (19)
Moterys (7)
Juridiniai asmenys (4)

63 %

13 %

23 %

28 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį
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Atliktų tyrimų pavyzdžiai

Į Tarnybą kreipėsi Gaudijos vaišnavų religinė bendruomenė, kuri nurodė, jog pagal įstatus 
bendruomenė yra religinė, vienijanti žmones ir jų šeimos narius, išpažįstančius Krišnos sąmo-
nės filosofiją ir religiją. Bendruomenė tvirtina savo brahmanus ir nustato dvasinės praktikos 
regulas. Jos nariai įšventinti į brahmanus pagal religinius įsitikinimus ir negali dirbti samdomo 
darbo, už kurį gautų darbo užmokestį, todėl negali susimokėti mokesčių. Pagal Lietuvos Res-
publikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religi-
nių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir vienuoliai valstybės lėšomis draudžiami pensijų 
socialiniu draudimu. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lygių galimybių kontrolierius negali vertinti įstatyminių nuostatų, Tarny-
ba kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su siūlymu atlikti 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 str. 6 dalyje ir Sveikatos draudimo įstatymo  
6 str. 4 d. 15 punkte išdėstytų nuostatų analizę, siekiant įvertinti galimybę suvienodinti socia-
linio draudimo garantijas visų Lietuvoje registruotų religinių konfesijų dvasininkams ir vienuo-
liams; remiantis vertinimo rezultatais, apsvarstyti galimybę inicijuoti minėtų nuostatų pakeiti-
mą. 

2021 metais Tarnyba gavo Vilniaus musulmonų sunitų bendruomenės skundą29. Jame nurodo-
ma, kad 2018 m. birželio 20 d. buvo pasirašyta sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Že-
mės ūkio ministerijos, kurios pagrindu bendruomenė gavo žemės sklypą, kuriame ketino statyti 

29 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/02/sprendi-
mas-21-39.pdf.

29 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų arba pažiūrų ir 
religijos pagrindais pagal sritis

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritis (11)
Darbo santykių sritis (2)

36 %

7 %
3 %

26 % 26 %

Įstatymais nereglamentuota sritis (8)

Švietimo sritis (1)
Vartotojų teisių apsaugos sritis (8)
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Vilniaus mečetę ir religinį kultūros centrą. 2020 m. gegužės 22 d. su SĮ „Vilniaus planas“ buvo 
pasirašyta sutartis dėl detaliojo plano koregavimo. Vilniaus miesto savivaldybei įkėlus korega-
vimo duomenis į sistemą, SĮ „Vilniaus planas“ pradėjo darbus dėl detaliojo plano koregavimo, 
pagal kuriuos reikalingas viešinimas buvo suplanuotas iki 2020 metų gruodžio mėnesio pa-
baigos. Dėl pandemijos minėti darbai vėlavo. Ir nors 2021 m. vasarį buvo pasirašytas raštas dėl 
viešinimo koregavimo, statybos darbai nebuvo pradėti. Kontrolierei pradėjus tyrimą paaiškėjo, 
kad klausimas tuo pačiu pagrindu nagrinėjamas teisme. Atsižvelgiant į tai, Kontrolierė nutrau-
kė Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės skundo tyrimą.

Kaip ir kiekvienais metais, iš įkalinimo įstaigų sulaukta skundų dėl netinkamų kalinimo sąlygų. 
Skunduose dominavo religijos pagrindas. Viename skunde pareiškėjas teigė, kad įkalinimo 
įstaigoje nėra patalpų, kurios būtų pritaikytos atlikti religines apeigas islamą išpažįstantiems 
asmenims. Kitame skunde kito pareiškėjo buvo pažymėta, kad pataisos namuose veikiančioje 
parduotuvėje galima apsipirkti tik kartą į savaitę ir įsigyti tik du kilogramus daržovių bei vaisių. 
Ne veganai turi galimybę įsigyti didelį asortimentą produktų, o veganiškų produktų parduo-
tuvėje nėra. Abiem atvejais buvo siūloma kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
įstaigą.

2.5. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu

Kiekvienas asmuo yra kažkokio amžiaus ir, nepriklausomai nuo to, ar asmuo gali būti priski-
riamas vyresnių asmenų grupei ar jaunesnių asmenų grupei, visų amžiaus grupių asmenys dėl 
stereotipinių nuostatų ar kitų priežasčių gali patirti diskriminaciją dėl savo amžiaus. Pažymė-
tina, kad Lygių galimybių įstatymu yra ganėtinai griežtai nustatyta, kad vieninteliai atvejai, kai 
amžiaus kriterijaus nurodymas nėra laikomas tiesiogine diskriminacija, yra įstatymo forma 
numatyti apribojimai dėl amžiaus. Bet ir tokiu atveju ribojimai turi būti pateisinami teisėtu 
tikslu, kurio siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Konkretūs subjektai (darbdaviai, 
paslaugų teikėjai ir pan.) negali savo nuožiūra nustatyti apribojimų amžiaus pagrindu.

2021 metais Tarnyboje buvo gautas 41 skundas, 52 paklausimai, pradėti 4 tyrimai Kontrolierės 
iniciatyva bei suteiktos 42 konsultacijos telefonu dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrin-
du. Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat gauta 17 pasiteiravimų, susiju-
sių su galima diskriminacija amžiaus pagrindu. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus 
pagrindu statistika pateikta 30 pav. Skundų bei atliktų tyrimų dėl diskriminacijos amžiaus 
pagrindu kiekis iš esmės išliko beveik toks pat kaip ir 2020-aisiais, bet šiek tiek pamažėjo 
konsultacijų raštu arba telefonu kiekis.

Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu 2021 metais į Tarnybą su skundais kreipėsi 
labai panašus skaičius moterų ir vyrų – moterys pateikė 17, o vyrai – 19 skundų. Kontrolierės 
iniciatyva buvo pradėti 4 tyrimai, 3 skundai buvo pateikti anoniminių pareiškėjų, o 2 skundai 
buvo gauti iš nevyriausybinių organizacijų arba asociacijų. Pareiškėjų pasiskirstymas yra pa-
teiktas 31 pav. 
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Kaip minėta pirmiau, Tarnyboje buvo gauti 52 paklausimai, susiję su galima diskriminacija am-
žiaus pagrindu. Į Tarnybą kreipėsi 21 moteris ir 16 vyrų – mažiau nei 2020 metais, bet išlieka 
tendencija, kad moterys su paklausimais dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu kreipiasi kiek 
dažniau. Taip pat buvo gauta 14 juridinių asmenų paklausimų, įskaitant tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo paklausimus iš Europos lygybės institucijų tinklo EQUINET.

2021 m. daugiausia tyrimų buvo atlikta dėl diskriminacijos darbo santykių srityje – tyrimai, 
sietini su šia sritimi, sudarė 38 proc. visų tyrimų amžiaus pagrindu. Tyrimai dėl diskriminacijos 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje sudarė 29 proc. visų tyrimų amžiaus 
pagrindu, o 22 proc. visų tyrimų amžiaus pagrindu sudarė tyrimai, atlikti vartotojų teisių apsau-

31 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Kontrolieriaus iniciatyva (4)
Vyrai (19)
Moterys (17)
Anoniminiai (3)
Kiti (2)

42 %

9 %4 %
7 %

38 %

30 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dinamika
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gos srityje. Išlieka tendencija, kad Tarnyboje nėra gauta skundų arba Kontrolierės iniciatyva 
atlikta tyrimų dėl diskriminacijos švietimo srityje.  Penkiuose Tarnyboje gautuose skunduose 
keliami klausimai buvo priskirti įstatymų nereglamentuotai sričiai.

Atkreiptinas dėmesys, kad beveik pusė (43 proc.) visų tyrimų, atliktų dėl galimos diskriminaci-
jos amžiaus pagrindu, buvo susiję ir su kitais pagrindais. Pareiškėjai nurodydavo du, o kartais 
ir daugiau pagrindų, dėl kurių manė patyrę mažiau palankų elgesį. Socialinė padėtis sudarė  
44 proc. visų daugialypės diskriminacijos atvejų, susijusių su amžiaus pagrindu, lytis sudarė 
apie 32 proc., negalios pagrindas sudarė – 12 proc. daugialypės diskriminacijos atvejų amžiaus 
pagrindu, įsitikinimai ir pažiūros sudarė 8 proc., kilmė – 4 proc. visų daugialypės diskriminaci-
jos atvejų, susijusių su amžiaus pagrindu.

2021 metais į Tarnyba su paklausimais daugiausia buvo kreipiamasi dėl situacijų, sietinų su 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritimi – buvo pateikti 23 paklausimai. 
Taip pat buvo pateikta 18 paklausimų dėl darbo santykių srities, 7 paklausimai buvo susieti 
su vartotojų teisių apsaugos sritimi, 1 paklausimas – su švietimo sritimi, 3 paklausimai buvo 
priskirti įstatymų nereglamentuotai sričiai. 

32 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu pagal sritis

Vartotojų teisių apsaugos sritis (10)

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritis (13)

Darbo santykių sritis (17)
Švietimo sritis (0)

Įstatymais nereglamentuota sritis (5)

29 %

0 %

38 %

11 %

22 %
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Atliktų tyrimų pavyzdžiai 

2021 m. didžioji dalis tyrimų, apimančių darbo santykių sritį, buvo susiję su diskriminuojančiais 
darbo skelbimais (6 iš 13 tyrimų dėl diskriminacijos darbo santykių srityje). Amžiaus pagrindu 
diskriminuojančiuose darbo skelbimuose buvo nustatomos įvairios amžiaus ribos. Darbdaviai 
ieškojo: jaunų architektų, 25–40 metų amžiaus mikroautobusų vairuotojų, 18–25 metų amžiaus 
personalo atrankos vadybininko / asistento, referento-sekretoriaus nuo 35 metų amžiaus, pen-
sinio amžiaus sunkvežimio vairuotojo, IQOS eksperto nuo 21 metų. 

Pastebėtina, kad viename darbo skelbime buvo nurodyta, jog į siūlomą darbo vietą ieškoma 
jaunų asmenų. Net ir nenurodant konkrečių amžiaus ribų, bet vartojant tokius žodžius kaip 
„jaunas“ ar „jaunatviškas“, yra suponuojama pirmenybė tam tikros amžiaus grupės asmenims, 
o vyresni asmenys tokiais darbo skelbimais yra atgrasomi kreiptis dėl siūlomų pareigų. Pa-
brėžtina, kad, pagal Lygių galimybių įstatymo nuostatas, tik įstatymo forma galima numatyti 
atvejus, kada skirtingos dėl amžiaus teisės ar apribojimai gali būti nelaikomi tiesiogine diskri-
minacija, taigi darbdaviai neturi teisės savo nuožiūra numatyti papildomų apribojimų, kai ieško 
darbuotojų.

Tiriant skundus dėl diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje buvo pastebėta tendenci-
ja, kad vis dažniau yra kreipiamasi dėl elektroninių paslaugų prieinamumo / neprieinamumo 
vyresnio amžiaus asmenims.

Vienas iš tokių tyrimų buvo susijęs su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūros teikiamomis kompensacijomis už taršių automobilių utilizavimą, kai 
įsigyjama mažiau tarši transporto priemonė30. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605 patvirtinto „Klimato kaitos programos kompensaci-
nių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos 
aprašo“ nuostatas prašymą dėl kompensacijos galima teikti tik elektroniniu būdu per sistemą  
APVIS. Pareiškėjas teigė, kad dėl savo amžiaus (skundo pateikimo metu buvo 86 metų am-
žiaus) negali naudotis elektroninėmis sistemomis, neturi el. parašo ir nesinaudoja el. banki-
ninkyste. Remiantis ES statistikos institucijos Eurostat duomenimis buvo nustatyta, kad kuo 
asmuo vyresnis – tuo didesnis procentas tų, kurie niekada nėra naudojęsi kompiuteriu (pavyz-
džiui, daugiau nei 60 procentų 65–74 metų amžiaus asmenų Lietuvoje niekada nėra naudojęsi 
kompiuteriu); taip pat vyresnio amžiaus asmenys yra mažiau linkę naudotis internetu, rečiau 
naudojasi el. bankininkyste (tik kiek daugiau nei 30 proc. 65–74 metų amžiaus asmenų ES 
naudojasi el. bankininkyste). Kontrolierė sprendimu pripažino, kad, nesudarant sąlygų kitais 
būdais (ne el. būdais) gauti teikiamas paslaugas, vyresnio amžiaus asmenys yra netiesiogiai 
diskriminuojami, t. y., naudodamiesi bendromis sistemomis jie / jos susiduria su kliūtimis, dėl 
kurių faktiškai yra sunkiau gauti teikiamas paslaugas. Sprendimu buvo kreiptasi į Aplinkos 
ministeriją ir siūlyta pakeisti tvarkos aprašo nuostatas, sudarant galimybę teikti prašymus kom-
pensacijai gauti ir kitais (neelektroniniais) būdais, pavyzdžiui, atvykus į Aplinkos projektų val-
dymo agentūrą ar pan. Aplinkos ministerija informavo, kad pakeitė kvietimo teikti prašymus dėl 
kompensacijos tekstą, kuriame aiškiai nurodoma, kad asmenys gali atvykti pateikti prašymus 
gyvai į Aplinkos projektų valdymo agentūrą, bet tvarkos aprašo nuostatos nebuvo pakeistos.

30 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/09/21sn-123sp-44.pdf.

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/09/21sn-123sp-44.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/09/21sn-123sp-44.pdf
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Kitas svarbus tyrimas, susijęs su el. paslaugomis, buvo atliktas dėl UAB „Lidl Lietuva“ nuolaidų 
programėlės „Lidl Plus“ naudojimo31. Į Tarnybą kreipėsi pensinio amžiaus asmuo, kuris nurodė, 
kad nesinaudoja išmaniuoju telefonu, todėl neturi galimybės pigiau įsigyti prekių „Lidl“ par-
duotuvėse, kadangi tik su programėle „Lidl Plus“ yra taikoma nuolaida. Norint gauti nuolaidas 
ir kitas naudas asmenims reikia turėti išmanųjį telefoną, turintį prieigą prie interneto. Kaip mi-
nėta ankstesnėje pastraipoje, pagal Eurostat duomenis, vyresnio amžiaus asmenys retai nau-
dojasi kompiuteriu, internetu, turi prastus kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Be to, Statistikos 
departamento duomenimis, tik 34,5 proc. asmenų 65–74 metų amžiaus grupėje naudojasi 
išmaniuoju telefonu. Sprendimu buvo pripažinta, kad, nors pensinio amžiaus asmenims, kaip ir 
kitiems asmenims, nėra ribojamos galimybės atsisiųsti „Lidl Plus“ programėlę, vyresnio am-
žiaus asmenys susiduria su papildomomis kliūtimis siekiant pasinaudoti palankesnėmis prekių 
kainomis. Buvo konstatuota, kad vyresnio amžiaus asmenys yra netiesiogiai diskriminuojami 
amžiaus pagrindu. Sprendimu buvo kreiptasi į UAB „Lidl Lietuva“ ir siūlyta apsvarstyti galimybę 
išplėsti „Lidl Plus“ programėlės naudojimosi sąlygas, kad būtų užtikrintos lygios teisės visiems 
klientams, neatsižvelgiant į jų amžių. UAB „Lidl Lietuva“ nesutiko su Kontrolierės sprendimu ir 
atsisakė atlikti pakeitimus. Pažymėtina, kad ir vėliau kiti asmenys kreipėsi dėl „Lidl“ paslaugų 
neprieinamumo naudojant nuolaidų programėlę „Lidl Plus“. Tačiau tyrimus atsisakoma atlikti, 
jeigu pakartotinai pateiktas skundas tuo pačiu klausimu, kuris jau buvo išnagrinėtas, išskyrus 
atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų (Lygių galimybių įstatymo  
26 str. 1 d. 6 p.). 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje taip pat buvo atliktas svarbus tyri-
mas dėl sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 patvirtinto 
„Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo“, kurio nuostatomis buvo numatyta 42 metų amžiaus 
riba, nuo kurios atsisakoma privalomojo sveikatos draudimo lėšomis apmokėti pagalbinio 
apvaisinimo paslaugas. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad ši amžiaus riba buvo 
nustatyta pagal Lietuvos akušerių ginekologų draugijos rekomendacijas – moterų vaisingumas 
kinta su amžiumi. Vertinant Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją, sprendime 
buvo pažymėta, kad galimybė pastoti po 40 metų amžiaus ribos sumažėja, tačiau tai nereiškia, 
kad po 42 metų amžiaus moters reprodukcinės sveikatos galimybės išnyksta. Amžius laikyti-
nas tik vienu iš vertinimo pagrindų, nulemiančių pagalbinio apvaisinimo būtinumą, efektyvumą 
ir sėkmę; taip pat svarbu – sveikatos sutrikimai, patologija, įpročiai, pomėgiai, genetika ir dar 
daugybė faktorių. Pažymėtina, kad tyrimai, būtini pagalbinio apvaisinimo indikacijoms nustaty-
ti, atliekami tik toms moterims, kurios atitinka teisės akto nustatytus kriterijus, vienas iš kurių 
– būti ne vyresnei nei 42 metų. Rodikliai, kaip moteris fizinis pasirengimas gimdyti, sveikatos 
būklė ir kitų kontraindikacijų, sudarančių pagrindą abejoti pagalbinio apvaisinimo efektyvumu, 
nebuvimas, nėra reikšmingi priimant sprendimą dėl galimybės pasinaudoti pagalbinio apvaisi-
nimo paslauga biudžeto lėšomis. Sprendimu buvo nustatyta, kad amžius turi įtakos sprendimui 
tik tuo atveju, jei įžvelgtina rizika vaiko ir / arba motinos sveikatai, taigi moters amžius turėtų 
būti vertinamas ne kaip sąlyga, o kaip rizikos faktorius. Be to, amžius, kaip moterų galimybę 
gauti reikalingas paslaugas apibrėžiantis (ribojantis) kriterijus, įstatymais nėra numatytas. 
Sprendimu buvo konstatuota, kad, nors duomenys dėl moters amžiaus yra neabejotinai reikš-
mingi vertinant pagalbinio apvaisinimo procedūros saugumo moters ir kūdikio sveikatai lygį, 
besąlyginis amžiaus kriterijaus taikymas, t. y., nenumatant vyresnio nei 42 metų amžiaus mote-

31 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/sprendi-
mas-21-62.pdf.
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rims individualaus jų sveikatos (rizikos jai) vertinimo galimybės, negalėtų būti laikomas savai-
me objektyviai pateisinančiu pagalbinio apvaisinimo kompensuojamos paslaugos neteikimą 
vyresnėms nei 42 metų amžiaus moterims. Sprendimu buvo pripažinta, kad aprašo nuostatos 
prieštarauja Lygių galimybių įstatymui. Taip pat buvo kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeri-
ją ir siūlyta pakeisti aprašą, numatant galimybę valstybės lėšomis apmokamų pagalbinio apvai-
sinimo paslaugų teikimo galimybę ir vyresnėms kaip 42 metų amžiaus moterims tais atvejais, 
kai nėra objektyvių medicininių duomenų dėl galimos realios grėsmės saugiam kūdikio išne-
šiojimui, kūdikio bei gimdyvės sveikatai. Deja, Sveikatos apsaugos ministerija į Tarnybos siūly-
mus neatsižvelgė ir mano, kad 42 metų amžiaus ribos kriterijų pateisina teisėtas tikslas.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m., kaip ir ankstesniais metais, Tarnyba gavo ne vieną skun-
dą ir paklausimą dėl savanoriškos praktikos reglamentavimo Lietuvos Respublikos užimtumo 
įstatyme, kadangi šiame įstatyme buvo numatyta, kad tik asmenys iki 29 metų amžiaus galėjo 
sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ar kitomis 
organizacinėmis struktūromis. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytas reglamentavimas buvo nu-
statytas įstatymo forma, Tarnyba negalėjo atlikti tyrimo, bet siekdama spręsti egzistuojančią 
problemą dar 2019 metais kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių bei Socialinių reikalų ir darbo 
komitetus, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su rekomendacija apsvarstyti savanoriškos 
praktikos reglamentavimo pakeitimus, t. y., pašalinti amžiaus kriterijų, dalyvavo komitetuose vy-
kusiuose svarstymuose. Vėliau, 2020 metais, Tarnyba pakartotinai kreipėsi į Seimo komitetus 
prašydama spręsti šią problemą. Seimo Žmogaus teisių komitetas pritarė Kontrolierės nuo-
monei panaikinti amžiaus ribojimą Užimtumo įstatyme ir parengė bei užregistravo Užimtumo 
įstatymo projektą. Tarnyba džiaugiasi, kad Seimas 2021 m. gruodžio 21 d. priėmė (įsigaliojo 
nuo 2021 m. gruodžio 29 d.) Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimus dėl savano-
riškos praktikos reglamentavimo, kuriuo buvo panaikintas amžiaus kriterijus atliekant savano-
rišką praktiką32.

2.6. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu

2021 m. Tarnyboje buvo atlikti 44 tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu  
(žr. 33 pav.). Dėl galimo teisių suvaržymo šiuo pagrindu telefonu pernai konsultuoti net 294 
asmenys. Atsakant į elektroniniu paštu pateiktus paklausimus suteiktos 69 konsultacijos arba 
pateiktos išvados. Pažymėtina, jog dėl diskriminacijos šiuo pagrindu su skundais bei prašy-
mais pakonsultuoti 2021 metais kreipėsi daugiausia asmenų, lyginant su kreipimaisi kitais 
paprastai vyraujančiais pagrindais (lyties, amžiaus). Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje dėl konsultacijų negalios pagrindu kreipėsi 12 asmenų.

2021 m. Tarnybai dažniausiai skundus teikdavo asmenys su negalia dėl jų teisių suvaržymo 
paslaugų teikimo srityje. Kai kurie suvaržymai, išryškėję dar 2020 metais dėl Covid-19 pande-
mijos metu taikomų apribojimų, ypatingai palietę asmenis su negalia, liko aktualūs ir  
2021-aisiais. Pavyzdžiui, nepagrįstas ribojimas dėl taikomos išimties viešose vietose nedėvėti 
veido kaukių, ribotos galimybės gauti medicinos paslaugas. Daugiausia tyrimų, kaip ir  
2020 metais, atlikta dėl asmenų, turinčių judėjimo negalią, teisių suvaržymo dėl nepritaiky-
tų paslaugų teikimo vietų. Taip pat gauta skundų dėl asmenų, turinčių regos, psichosocialinę 

32 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 10 straipsnio pakeitimo įstatymas. 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f2432410626811ecb2fe9975f8a9e52e.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f2432410626811ecb2fe9975f8a9e52e
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negalią, teisių suvaržymų įvairiose gyvenimo srityse – pavyzdžiui, netinkamo vaizdinės medžia-
gos apie paslaugas regos negalią turintiems asmenims pateikimo, paslaugų teikėjų ar prekių 
pardavėjų sąlygų neužtikrinimo, įsigyjant prekes ar paslaugas asmenims, turintiems regos, 
psichosocialinę negalią, ribotos galimybės įgyti išsilavinimą, taip pat diskriminacijos dėl nega-
lios įsidarbinant, priekabiavimo dėl negalios. Lyginant su 2019 bei 2020 metais, pernai gautų 
skundų skaičius padidėjo. Atkreiptinas dėmesys, jog sulaukta kreipimųsi ir dėl priekabiavimo 
negalios pagrindu paslaugų teikimo srityje. Deja, šiuo metu galiojančios Lygių galimybių įstaty-
mo nuostatos priekabiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje neapima, todėl yra būtina nedel-
siant priimti atitinkamus įstatymo pakeitimus, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą nuo prieka-
biavimo dėl jų negalios bei kitų individualių tapatybės požymių.

Taip pat pastebėtina, jog, kaip ir 2020 m., užfiksuotas itin didelis aktyvumas besikreipiančiųjų 
į Tarnybą elektroniniu paštu bei telefonu dėl teisinių konsultacijų bei išvadų. Įtariant diskrimi-
naciją šioje srityje, dažniausiai kreipiamasi dėl problemų, susijusių su pareiškėjų arba jų atsto-
vaujamų asmenų teisių bei interesų užtikinimu sveikatos, darbo, švietimo, turtinių santykių sri-
tyse. Neretai asmenų įvardijamos problemos būdavo susijusios su įvairių paslaugų asmenims 
su negalia bei jų šeimoms trūkumu, įvairių pašalpų, kompensacijų, pensijų skyrimo tvarka, 
socialinio būsto gavimu, nepalankia darbo aplinka, nepakankama galimybe mokytis, švietimo 
pagalbos specialistų trūkumu, sąlygų gyventi savarankiškai neužtikrinimu, veiksnumo ribojimu, 
netinkamomis sąlygomis uždaro tipo įstaigose ir kt. Su Covid-19 pandemija susiję klausimai 
apėmė žmonių su negalia ribotas galimybes patekti į vakcinacijos vietas, išskyrimą paslaugų 
teikimo vietose, mokyklose dėl kaukių nedėvėjimo, sietino su sveikatos būkle. Taip pat atkreip-
tinas dėmesys, jog dėl konsultacijų kreipėsi ir darbdaviai, paslaugų teikėjai, švietimo įstaigos, 
siekdami iš anksto užkirsti kelią galimoms diskriminacinėms situacijoms. 

Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu į Tarnybą su oficialiu skundu 2021 metais 
kreipdavosi tiek vyrai, tiek moterys. Moterys kreipėsi 22 kartus, vyrai – 20 kartų. 2021 metais 
nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia interesams, bei kiti juridi-

 33 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamika
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niai asmenys dėl galimų asmenų su negalia teisių pažeidimų Tarnybai pateikė vieną skundą. 
Vienas (1) skundas buvo anoniminis (žr. 34 pav.).

34 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Vyrai (20)
Moterys (22)
Juridiniai asmenys (1)
Anoniminiai (1)

46 %

50 %

2 %2 %

2021 m. daugiausia tyrimų atlikta dėl galimų pažeidimų vartotojų teisių apsaugos srityje (18). 
Asmenys į Kontrolierę kreipėsi dėl apribotos galimybės naudotis prekybos centrų, parduotuvių, 
komunikacijos bendrovių, gydymo įstaigų, turizmo centrų teikiamomis paslaugomis. 

Taip pat buvo teikiama skundų  dėl pastatų, kuriuose teikiamos paslaugos arba parduodamos 
prekės, gyvenamųjų namų kiemų aplinkos nepritaikymo, papildomai patiriamų apsunkinimų 
gauti prekes bei paslaugas dėl Covid-19 pandemijos metu įvesto karantino ribojimų. 

Atsakant į elektroniniu paštu pateiktus paklausimus dėl galimos diskriminacijos vartotojų tei-
sių apsaugos srityje 2021 metais pateikta 12 išvadų bei konsultacijų.

Antrą vietą pagal 2021 metais atliktų tyrimų skaičių užima tyrimai dėl diskriminacijos dar-
bo santykių srityje (9). Į Tarnybą kreiptasi dėl apribojimų įsidarbinant, skirtingų darbo sąlygų 
asmenims su negalia sudarymo, tinkamo darbo vietos, laiko, kitų darbo sąlygų nepritaikymo, 
priekabiavimo dėl negalios. Dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje elektroniniu 
paštu pateikta 12 konsultacijų bei išvadų.

Trečią vietą pagal 2021 metais gautų skundų skaičių užima skundai dėl valstybės bei savival-
dybių institucijų veiklos (8). 2020 metais skundai dažniausiai teikiami ir tyrimai buvo atliekami 
dėl galimai diskriminuojamo pobūdžio teisės aktų: dėl teisės aktais nustatytos diskriminacinio 
pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, reabilitacijos priemonių, paslaugų teikimo, 
socialinių ir kitų paslaugų teikimo reglamentavimo tvarkų. Šioje srityje 2021 metais teiktos net 
29 išvados bei konsultacijos atsakant į elektroninius paklausimus. Vienas tyrimas atliktas dėl 
galimos diskriminacijos švietimo santykių srityje, taip pat teiktos trys konsultacijos elektro-
niniu paštu gavus paklausimus; 5-iais atvejais, kaip galimos diskriminacijos pagrindą nurodę 
negalią, asmenys su skundais kreipėsi dėl sričių, nepriskirtų Lygių galimybių kontrolieriaus 
kompetencijai. Pagal paklausimus dėl su negalia susijusiais aktualiais klausimais, priskirtinais 
įvairioms kitoms sritims, nereglamentuotoms Lygių galimybių įstatyme, asmenims elektroniniu 
paštu suteiktos 9 konsultacijos bei pateiktos išvados (žr. 35 pav.).
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35 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis

Švietimo sritis (1)
Darbo santykių sritis (9)
Vartotojų teisių apsaugos sritis (18)
Įstatymais nereglamentuota sritis (5)

18 %

2 %

20 %

11 %

41 %

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritis (8)

Atliktų tyrimų pavyzdžiai

2021 metais atliktas tyrimas33, kuomet į Tarnybą kreipėsi judėjimo negalią turinti pareiškėja, 
nurodydama, jog Kauno mieste šalia jos namų esantys šaligatviai bent du žiemos mėnesius 
buvo nevalomi nuo sniego, todėl pareiškėjai vaikščioti šaligatviais prie savo namų buvo itin 
sunku ir nesaugu. 

Išnagrinėjus tyrimo metu gautą informaciją, taip pat Tarnybai peržiūrėjus pateiktas nuotraukas 
paaiškėjo, jog 2021 m. sausio–vasario mėnesiais pareiškėjos ir jos sutuoktinio gyvenamojoje 
vietoje dėl itin gausaus snygio judėjimas šaligatviais buvo apsunkintas. Asmenims, turintiems 
judėjimo negalią arba judėjimo sunkumų, judėti itin apsnigta šaligatvio danga buvo beveik ne-
įmanoma. Taigi asmenims, turintiems judėjimo negalią arba judėjimo sunkumų, susisiekimas 
sausio–vasario mėnesį tam tikru metu buvo ribotas, asmenys negalėjo saugiai išeiti iš namų, 
patekti į paslaugų teikimo vietas. 

Tyrimo metu sužinota, jog nagrinėjamu laikotarpiu skunde nurodytoje Kauno m. Taikos pros-

33 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/05/
sprendimas-sn-26.pdf.
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pekto dalyje buvo vykdomi statybos darbai, t. y. gatvės ir šaligatvių – pėsčiųjų takų rekonstravi-
mo darbai, šaligatvių danga išardyta. Visa statybvietė buvo perduota vykdomų darbų rangovui 
AB „Kauno tiltai“.

Sprendime atkreiptas dėmesys, jog savivaldybės – gatvių bei kelių gatvių savininkės – pareiga 
neįgaliesiems fiziškai tinkamai pritaikyti aplinką visose gyvenimo srityse įtvirtinta Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo, taip pat Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis. Pabrėžta, jog 
aplinkybė, kad miesto viešosios erdvės dalies priežiūros funkciją savivaldybė sutartimi yra de-
legavusi trečiajam asmeniui – AB „Kauno tiltai“, neatleidžia savivaldybės nuo pareigos vykdyti 
šios funkcijos tinkamo įgyvendinimo priežiūrą. Tyrimo metu konstatuota, jog AB „Kauno tiltai“ 
netinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o savivaldybė tinkamai nevykdė sutar-
ties vykdymo priežiūros. Nutarta įspėti savivaldybę dėl padaryto pažeidimo.

Paminėtinas 2021 metais atliktas tyrimas34 dėl galimos diskriminacijos, teikiant antrinio lygio 
sveikatos priežiūros specialistų paslaugas. Tyrimo metu nustatyta, jog negalią turinčio asmens 
atstovė kreipėsi į polikliniką dėl gydytojo neurologo paslaugos, kurią prašė suteikti savo glo-
bojamo paciento namuose. Pareiškėja nurodė, kad pacientas yra 93 metų amžiaus, itin sunkiai 
judantis, prastos sveikatos būklės, todėl jam būtina gydytojo neurologo paslauga namuose. Po-
liklinika gydytojo neurologo paslaugos, gydytojui atvykstant į paciento namus, neteikė, paaiš-
kindama, jog to nenumato galiojantys teisės aktai, gydytojo neurologo konsultacija pacientui 
buvo suteikta nuotoliniu būdu. Tyrimo metu, išanalizavus aktualius teisės aktus, konstatuota, 
jog teisinis reglamentavimas, įtvirtinantis gydytojo neurologo teises bei pareigas bei veiklos 
formas, akivaizdžiai rodo, jog didžioji dalis paslaugų, teikiamų gydytojo neurologo, privalo būti 
teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kadangi gydytojo neurologo teikiamoms 
gydymo paslaugoms bei pacientų tyrimo procedūroms, kurias šios srities gydytojai privalo 
atlikti, reikalinga speciali įranga, prietaisai, aplinka. Minėtų veiksmų dėl objektyvių priežasčių 
nebūtų įmanoma atlikti paciento namuose.

Kartu tyrimo metu išaiškėjo, jog sunkios sveikatos būklės pacientams teikiama pavežimo iki 
gydymo įstaigos paslauga neapima atvejų, kuomet ši paslauga reikalinga nesavarankiškai 
judantiems asmenims. Nustatyta, jog socialinės apsaugos ir darbo ministro  patvirtintame 
Socialinių paslaugų kataloge (toliau – Katalogas) aprašytos transporto organizavimo paslaugos 
turinys tokių atvejų neapima.

Konstatuota, jog savivaldybių teikiama transporto organizavimo paslaugas taip, kaip ji re-
glamentuojama Kataloge, gali apimti asmens nuvežimą nuo namų, palydėjimą iki transporto 
priemonės bei iki gydymo įstaigos, tačiau ši paslauga neapima fizinės pagalbos savarankiškai 
nejudančiam asmeniui tarpiniuose transporto paslaugos teikimo etapuose, t. y., patenkant 
iš namų į transporto priemonę bei iš transporto priemonės į paskirties (nagrinėjamu atve-
ju – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo) vietą, tad savarankiškai nejudantiems asmenims 
savivaldybės įgaliotos įstaigos darbuotojai šios pagalbos neteikia. Tyrimo metu konstatuota, 
jog tais atvejais, kai asmeniui būtinos antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugos, kurios gali 
būti teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, savarankiškai judėti negalintiems 
asmenims su negalia nėra sudaromos galimybės tinkamai pasinaudoti savivaldybėje teikiama 
transporto organizavimo paslauga. 

34 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/08/
sprendimas-sn-39.pdf.
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Atlikusi tyrimą, Kontrolierė siūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai inicijuoti Katalogo 
nuostatų detalizavimą, siekiant sudaryti sąlygas savarankiškai nejudantiems asmenims su ne-
galia tinkamai pasinaudoti transporto organizavimo paslauga.  

Po teiktos rekomendacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakeitė Katalogo nuosta-
tas, apibrėžiant, jog „pavežimo paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl ne-
galios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 
naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, transporto organizavimo paslauga apima ir 
pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą palydint iš asmens namų iki transporto 
priemonės ir iš jos iki tikslo objekto“.

Kitas minėtinas 2021 metais atliktas tyrimas35 buvo vykdomas, kai į Tarnybą kreipėsi regos 
sutrikimą turinti pareiškėja. Pareiškėja rašė, jog UAB „Mano būstas“ interneto tinklalapyje  
www.ebustas.lt vartotojams teikiama reikalinga informacija nebuvo tinkamo šrifto dydžio ir 
spalvos, nepatogi naudoti „blogo regėjimo žmonėms“. Tarnyba kreipėsi į Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) Informacinės aplinkos prieinamumo specialistus ir papra-
šė įvertinti bendrovės interneto tinklalapio www.ebustas.lt pritaikymą asmenų su regos sutri-
kimais poreikiams. LASS Tarnybai pateikė savo išvadą ir nurodė, kad „didelis klaidų skaičius 
susijęs su spalvinio kontrasto nesuderinamumu su numatytais standartais“. LASS išvadoje 
nustatyta, jog interneto tinklalapyje pateikiamos antraštės, nuorodų pavadinimai, informacijos 
grafinis vaizdavimas, navigacija tinklalapyje, patvirtinimo mygtukai nėra tinkamai pritaikyti 
regos negalią turintiems asmenims.

Kontrolierės sprendime konstatuota, jog 2016 m. spalio 26 d. buvo priimta Europos Parlamen-
to ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių 
ir mobiliųjų programų prieinamumo (toliau – Direktyva). Pagal Direktyvą, viešojo sektoriaus 
institucijų interneto tinklalapiai ir mobiliosios programos turi būti prieinamos naudotojams, 
visų pirma, turintiems negalią. Nors Direktyva nėra taikoma privatiems subjektams, Direktyva 
yra nustatomas standartas, kurio laikantis negalią turintys asmenys gali oriai ir savarankiškai 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir gauti jiems reikalingas elektronines paslaugas. Konstatuota, 
jog, priimant Kontrolierės sprendimą, Direktyva buvo minima tik tiek, kiek numato konkretų 
standartą, kurį turėtų atitikti interneto tinklalapiai, kad jie būtų laikomi visiškai prieinamais 
negalią turintiems asmenims. Kartu sprendime pabrėžta, kad paslaugų prieinamumo principas 
yra taikomas visiems paslaugų teikėjams. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad 2019 m. balan-
džio 17 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir 
paslaugų prieinamumo reikalavimų, kuria numatoma pareiga laikytis prieinamumo standartų ir 
privatiems subjektams. Ši direktyva į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2022 m. birželio  
28 d. ir nuostatos bus taikomos nuo 2025 m. birželio 28 d. (gali būti nukelta iki 2027 m.  
birželio 28 d.).

Sprendimu nutarta kreiptis į bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius 
veiksmus, t. y., bendradarbiaujant su LASS specialistais pataisyti interneto tinklalapį  
www.ebustas.lt.

35 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/09/21sn-130sp-45.pdf.
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2021 metais atliktas kitas minėtinas tyrimas36 dėl Anykščių medžių lajų tako komplekso nepri-
einamumo asmenims su judėjimo negalia. Į Tarnybą kreipėsi asmenims su negalia atstovau-
janti organizacija, nurodydama, jog komplekse keltuvas, skirtas asmenims su negalia patekti 
į Lajų taką, yra išjungtas. Tyrimo metu kreiptasi į Lietuvos žmonių su negalia sąjungą, prašant 
pateikti ekspertinę nuomonę dėl komplekso prieinamumo asmenims su judėjimo negalia.

Anykščių regioninio parko direkcija (Direkcija) Tarnybai teiktame rašte paaiškino, jog Anykščių 
medžių lajų tako kompleksas yra baigtas statyti ir 2015 m. pripažintas tinkamu naudoti pagal 
visus statybos užbaigimo reikalavimus. Vis dėlto, atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą infor-
maciją, paaiškėjo, jog naudojimasis kompleksu asmenims su negalia yra apsunkintas. Tyrimo 
metu tiek iš Direkcijos, tiek iš Lietuvos žmonių su negalia sąjungos paaiškinimų, taip pat iš 
duomenų, pateikiamų Direkcijos interneto tinklalapyje, nustatyta, jog keltuvas, kuriuo asmenys 
su negalia galėtų patekti į kompleksą, neveikia šaltuoju sezonu, t. y. nuo lapkričio 1 d. iki kovo 
31 d., taip pat kitu metų laiku, kai oro temperatūra viršija 30 laipsnių šilumos.

Direkcija nurodė, kad tuo metu, kai keltuvas neveikia, į kompleksą galima patekti EKO taku 
(miško takeliu). Tyrimo metu Lietuvos žmonių su negalia sąjungos teiktoje išvadoje nurodoma, 
jog, atlikus patikrinimą vietoje, pastebėta, kad patekimas EKO taku asmenims su judėjimo 
negalia, ypač besinaudojantiems neįgaliojo vežimėliu, yra apsunkintas, beveik neįmanomas, 
nes, palikus automobilį prie kelio užtvaro, EKO taku pėsčiomis arba neįgaliojo vežimėliu tenka 
keliauti apie 700 metrų ir tiek pat metrų atgal. Lietuvos žmonių su negalia pateiktoje išvado-
je teigiama, kad keliauti EKO taku tenka „700 m (atgal – tiek pat), kuriuos retas žmogus su 
judėjimo negalia įveiks ir esant sausai tako dangai. Po lietaus ar rudenį prikritus lapų, veži-
mėliais judėti šiais takais neįmanoma ir net nesaugu. Žiemą, esant sniegui, taip pat.“. Tyrimo 
metu sužinotos faktinės aplinkybės leido daryti pagrįstą išvadą, kad tuo metu, kai keltuvas, 
skirtas asmenims su negalia patekti į kompleksą, neveikia, naudotis infrastruktūra bei patekti 
į jį asmenims su negalia yra itin sudėtinga arba neįmanoma. Direkcijos internetiniame tinkla-
lapyje, kur nurodoma informacija lankytojams, nėra aiškios informacijos, kaip konkrečiu metu 
asmenys su negalia gali patogiai apsilankyti komplekse, be to, nepateikta informacija apie tai, 
ar yra galimybė tuo metu, kai keltuvas neveikia, Direkcijos darbuotojui operatyviai pakelti EKO 
tako kelio užtvarą ir sudaryti galimybę automobiliu patekti EKO taku iki pat komplekso. Be to, 
kaip pastebėjo ir Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, pasigendama aiškių fizinių nuorodų bei 
informacijos internetiniame tinklalapyje, kaip patekti į EKO taką bei naudotis kompleksu visais 
sezonais asmenims, turintiems judėjimo negalią.

Nutarta siūlyti Direkcijai sudaryti lygias galimybes visiems komplekso lankytojams, nepaisant 
negalios, naudotis komplekso infrastruktūra. 

Direkcija po priimto Kontrolierės sprendimo pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog keltuvo 
įrengimą nulėmė finansinės galimybės projektavimo metu. Ji teigė, jog ateityje stengsis išnau-
doti visas prieinamas galimybes gauti finansavimą, leisiantį atnaujinti esamą keltuvą arba net 
įrengti liftą, kuriuo lankytojai galės naudotis, nepriklausomai nuo klimatinių sąlygų, sudarant 
galimybes naudotis kompleksu visiems lankytojams, nepaisant negalios. 

36 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/
sprendimas-21sn-178.pdf.
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Minėtini ir kiti tyrimai dėl paslaugų teikimo vietų ne-
prieinamumo asmenims su judėjimo negalia: tyrimas37 
dėl AB Lietuvos pašto filialo Kauno mieste nepritaiky-
mo asmenims su negalia. Šio tyrimo metu konstatuota, 
jog Kauno miesto 18-ojo pašto įėjimas yra netinkamai 
pritaikytas / neprieinamas negalią turintiems asme-
nims, kadangi plytelėmis klijuoti laiptai ir pandusas yra 
pavojingi naudoti. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 
atstovai, į kuriuos kreiptasi ekspertinės nuomonės, 
susidarė nuomonę, kad pandusas, kuriuo patenkama į 
pastatą, yra per status, taip pat netinkamai įrengti turė-
klai. Atlikus tyrimą, nutarta kreiptis į AB Lietuvos paš-
tą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius 
veiksmus, t. y., sudaryti tinkamas sąlygas negalią turin-
tiems asmenims patekti į Kauno 18-ojo pašto patalpas.

Lietuvos paštas nurodė, kad dėl galimai po žiemos 
atšokusių grindų plytelių atsirado nepatogumų naudotis 
pandusu negalią turintiems žmonėms. Bendrovės strate-
giniuose tiksluose pašto skyrių atnaujinimo darbai yra numatyti bei pagal galimybes yra įgy-
vendinami keletą metų. Bendrovė informavo, jog dės visas pastangas, kad įėjimas į pašto sky-
rių artimiausiu metu būtų patogus visiems Bendrovės klientams (įskaitant asmenis su negalia).

Kitas tyrimas38 buvo atliktas dėl telekomunikacijos paslaugas teikiančios bendrovės UAB „Init“ 
klientų aptarnavimo centro Vilniuje nepritaikymo. Tyrimo metu nustatyta, jog pastatas baigtas 
statyti 1995 metais, 2005 metais atliktas jo remontas. Konstatuota, jog jau statant pastatą bei 
vėliau, atliekant panduso įrengimą, pandusų, skirtų asmenims su judėjimo negalia patekti į 
visuomeninės paskirties pastatus, aukštis, plotis, ilgis, turėklų skaičius, kiti reikalavimai buvo 
įtvirtinti teisės aktuose – statybų techniniuose reglamentuose, todėl šie reikalavimai turėjo 
būti įgyvendinti pastato statybos metu bei vėliau, atliekant pastato remontą. Minėti standartai, 
taikomi panduso, kuriuo patenkama į paslaugų paskirties pastatus, nuolydžio išmatavimams, 
turėklų įrengimui, kitiems svarbiems pritaikymams, galiojo ir buvo labai panašūs tiek statant 
pastatą ir tiek atliekant jo remontą 2005 metais, tiek šiuo metu, galiojant statybos techniniam 
reglamentui STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Reglamentas II) bei ISO standartui.

Tarnyba tyrimo metu kreipėsi į asmenims su judėjimo negalia atstovaujančios asociacijos 
„Savarankiškas gyvenimas“ atstovą, taip pat į Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo 
asociaciją, prašydama pateikti ekspertinę nuomonę dėl klientų aptarnavimo centro pastato 
pritaikymo asmenų su judėjimo negalia poreikiams. Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ 
atstovas, patikrinęs situaciją vietoje bei pabandęs vežimėliu patekti į pastatą, Tarnybai pa-
teikė informaciją, jog pandusas, kuriuo patenkama į Klientų aptarnavimo centrą, yra status, 
juo užvažiuoti asmeniui vežimėliu neįmanoma, turėklas įrengtas tik vienoje panduso pusėje, 
viduje nėra įrengto asmenims su negalia pritaikyto tualeto. Šias aplinkybes patvirtinto ir Lie-

37 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/08/21sn-107sp-40.pdf.
38 Su sprendimu susipažinti galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/09/
sprendimas-21sn-92.pdf.
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tuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. 
Šios tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtino, kad 
bendrovės Klientų aptarnavimo centro pastatas nebuvo 
pritaikytas asmenims, turintiems judėjimo negalią. 

Bendrovė teikdama paaiškinimą rašė, kad asmenys su 
negalia gali sudaryti sutartis ir nutraukti jas nuotoliniu 
būdu, bendrovės išnuomota įranga gali būti grąžinama 
iškviečiant meistrą į namus, asmenys gali įgyvendinti 
savo teises ir pareigas per atstovus. Sprendime atkreip-
tas dėmesys, kad minėti situacijos sprendimo būdai 
negalėtų būti laikomi tinkamų bei lygiaverčių sąlygų 
gauti bendrovėje teikiamas paslaugas sudarymu visiems 
asmenims, nepaisant negalios. Vartotojai, turintys judėji-
mo negalią, taip pat riboto judumo asmenys, negalėdami 
patekti į Klientų aptarnavimo centro pastatą bei tinkamai 
naudotis bendrovės paslaugomis, neabejotinai atsiduria 
blogesnėje padėtyje nei kiti klientai, kadangi šitaip ribo-
jamas jų savarankiškumas bei pažeidžiamas orumas. Nu-
tarta siūlyti UAB „Init“ sudaryti lygias galimybes visiems 
vartotojams, nepaisant negalios, naudotis teikiamomis 
paslaugomis.

UAB „Init“ įsipareigojo sudaryti lygias galimybes visiems vartotojams, nepaisant negalios, 
naudotis teikiamomis paslaugomis. Bendrovės atsakingų asmenų teigimu, visiems klientams 
atitinkamos paslaugos teikiamos vienodai tiek nuotoliniu būdu, tiek fiziškai apsilankant klientų 
aptarnavimo skyriuose. Ženkliai mažėjant fiziškai apsilankančių klientų skaičiui, svarstoma ga-
limybė atsisakyti fiziškai klientus aptarnaujančių vietų (patalpų). Įvertinusi, kad dar ne visi įren-
giniai tinkamai pritaikyti neįgaliems asmenims, bendrovė ketino kreiptis į pastato savininką 
(kitą juridinį asmenį), kad atliekant kapitalinio remonto ar kitos statybų rūšies darbus į projektą 
būtų įtraukti visi norminiuose statybų dokumentuose nurodyti reikalavimai, užtikrinantys tinka-
mas sąlygas asmenims su negalia atvykti bei patekti į bendrovės patalpas, naudotis be kliūčių 
kitomis teikiamomis paslaugomis. 

Svarbu paminėti ir ankstesniais metais Tarnyboje atliktus tyrimus; paminėtini atvejai, kuomet 
dar 2020 metais 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 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 dukte-
rims reikalinga nuolatinė priežiūra, todėl jų motinos nebegali toliau dirbti, privalo likti namie ir 
rūpintis vaikų sveikata bei užimtumu.

Kontrolierė dėl minėtos situacijos kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, taip pat į 
Lietuvos Respublikos Seimo neįgaliųjų teisių komisiją, ragindama sudaryti darbo grupę dėl 

37 pav. Įėjimas į Klientų  
aptarnavimo centrą
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Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 
tobulinimo, įtvirtinant galimybę asmenims su sunkia negalia, sulaukusiems 21 metų amžiaus, 
tęsti mokymąsi, ugdymąsi su koordinuota švietimo pagalba. 

2021 metais Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias mokiniai, turintys labai 
didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirto-
se mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gali mokytis iki mokslo metų, kuriais 
jiems sueina 21 metai, pabaigos. 

Atkreiptinas dėmesys, jog minėtu Švietimo įstatymo pakeitimu tik maža dalimi prisidėta prie 
užimtumo, išsilavinimo problemos, su kuria susiduria sunkią negalią turintys asmenys, kai 
jiems sueina 21 metai.

2.7. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos 
pagrindu

2021 metais buvo gauti 8 skundai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu. 
Nors buvo gauta 6 skundais daugiau nei 2020 metais, galima pastebėti, kad žmonės vis tik 
retai apsisprendžia teikti skundus dėl nevienodo traktavimo lytinės orientacijos pagrindu. 
Vertinant visuomenės tyrimus ir kitus duomenis pabrėžtina, kad gaunamas labai mažas kreipi-
mųsi dėl mažiau palankaus elgesio lytinės orientacijos (ypač homoseksualios) pagrindu skai-
čius jokiu būdu nepatvirtina fakto, kad žmonės faktiškai nesusiduria su diskriminacijos lytinės 
orientacijos pagrindu apraiškomis.

2021 m. gauti 24 paklausimai raštu dėl lygių galimybių užtikrinimo nepaisant lytinės orienta-
cijos. Aptariant socialinių santykių sritis, kuriose buvo įžvelgiami galimi žmogaus teisių pažei-
dimai lytinės orientacijos pagrindu, pastebėtina, kad didžioji dauguma paklausimų (11) buvo 
susiję su sritimis, kurios nepriskirtos Lygių galimybių įstatymo reguliuojamų santykių sričiai 
(neapykantos kalba, publikacijos žiniasklaidoje ir pan.), todėl Tarnyba buvo nekompetentinga 
vertinti aprašytų situacijų teisiniu aspektu. 6-iuosepaklausimuose buvo teiraujamasi dėl vals-
tybės ir savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų, kuriuose buvo įžvelgiamos nuostatos, 
galimai pažeidžiančios lygias galimybes lytinės orientacijos pagrindu. Kituose paklausimuose 
buvo teiraujamasi dėl lygių galimybių užtikrinimo nepaisant lytinės orientacijos švietimo, var-
totojų teisių apsaugos, komunikavimo srityje. Galima pastebėti, kad žmonės drąsiau linkę teikti 
paklausimus dėl lygių galimybių užtikrinimo nepaisant lytinės orientacijos, nes paklausimus jie 
dažnai teikia anonimiškai, juose neprašoma atlikti konkrečių tyrimų, kurių baigtis galėtų sukel-
ti neigiamas pasekmes paklausėjams. Tikėtina, kad toks kreipimosi būdas daug kam atrodo 
„saugesnis“ kalbėti apie vienodą traktavimą nepaisant lytinės orientacijos, ypač homoseksua-
lios orientacijos.

Dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos  pagrindu per Tarnybos paskyrą socialiniame 
tinkle „Facebook“ gauta 12 pasiteiravimų ir fiksuota 10 kreipimųsi telefonu dėl galimo žmo-
gaus teisių suvaržymo. Šiomis komunikavimo priemonėmis asmenys dažnai pranešė apie 
viešojoje erdvėje pastebėtus netinkamus, neetiškus, žeminančius komentarus apie LGBTI+ 
asmenis. Tarnyba pagal Lygių galimybių kontrolieriui suteiktą kompetenciją tokių komentarų 
vertinti negali, todėl pataria pareiškėjams kreiptis į teisėsaugos arba kitas kompetentingas 
institucijas.
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2021 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu su skundu 
kreipėsi 5 vyrai, 2 moterys ir vienas pareiškėjas savęs neidentifikavo. Gaunamų skundų dėl 
galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu mažas skaičius (3–8 per metus) nekinta 
jau daugiau nei dešimt metų.

Pernai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu buvo atlikti 4 tyrimai, visi šie 
tyrimai buvo susiję su vartotojų teisių apsaugos sritimi (3 tyrimai dėl prekių ir paslaugų re-
klamos, 1 tyrimas – dėl valstybės institucijos teikimų paslaugų), kiti 4 skundai buvo susiję su 
sritimis, kurios nepriskirtos Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai.

Atliktų tyrimų pavyzdžiai

Tarnyboje buvo gautas skundas39 (gauti 3 analogiško turinio skundai), kuriuo pranešta, kad 
Klaipėdoje veikianti įmonė „Kangoo Club Lietuva“ socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino 
reklamą, kuri yra nukreipta prieš „LGBT+ Lietuvos bendruomenę“. Gautame anoniminiame 
skunde pažymėta, kad reklama išreiškia pažeminimą negalios ir lytinės orientacijos pagrin-
dais. Pagal skundžiamas aplinkybes nustatyta, kad „Kangoo Club Lietuva“ publikuotas vaizdo 
klipas, kuriame buvo užgauliai ir niekinamai terminu „pydaras“ apibūdinami homoseksualūs 
asmenys, vaizdo klipą paviešino mažoji bendrija „Šok į batą“.

Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar bendrija, publikuodama vaizdo klipą, nepažeidė Lygių 
galimybių įstatymo, kuriuo paslaugų teikėjas, suteikdamas vartotojams informaciją apie pas-
laugas arba jas reklamuodamas, privalo užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų išreiškiamas 

39 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/06/sprendi-
mas-nr.-21sn-74sp-20.pdf.

38 pav. Gautų skundų ir atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos 
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pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas, inter alia lytinės 
orientacijos pagrindu, ir nebūtų formuojamos visuomenės nuostatos, kad dėl šio požymio as-
muo yra pranašesnis ar menkesnis už kitą.

Skundo tyrimo metu nenustatyta, kad vaizdo klipu protestuojama prieš Vyriausybės priimtus 
karantino ribojimus, priešingai nei Tarnybai teigė bendrijos vadovas. Vaizdo klipe skambė-
jo dainos žodžiai: „kas nešokinės, tas pydaras“ (Tarnyba gavo ne vieną skundą, paklausimus, 
sulaukė skambučių telefonu dėl minėto žmones įžeidžiančio vaizdo klipo), diskusijų sukėlė tai, 
ar žodis „pydaras“ turi neigiamą, žeminančią prasmę, kalbant apie homoseksualius asmenis. 
Tarnyba dar iki aptariamo vaizdo klipo publikavimo kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komi-
siją (toliau – VLKK), prašydama išaiškinti žodžio „pederastas“ prasmę šio laikmečio kontekste. 
VLKK Žodyno pakomisė apsvarstė žodžio „pederastas“ reikšmę ir pritarė „Bendrinės lietuvių 
kalbos žodyne“ planuojamai teikti šio žodžio menkinamajai reikšmei. „Kontekstas yra labai 
svarbus. Anksčiau šis žodis neigiamos konotacijos neturėjo, buvo įtrauktas į žodynus, vadovė-
lius ir pan. Dabar jau turi“, – Tarnybai teigė „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ atstovė – eks-
pertė.

Skundo tyrimo metu pažymėta, kad, vertinant vaizdo klipe nuskambėjusios dainos žodžius, 
kuriais aiškiai pasakoma, kad „tas, kas nešokinės, tas pydaras“, žodis „pydaras“ yra žodžio 
„pederastas“ sinonimas, vartojamas šnekamojoje kalboje, nepagarbiai atsiliepiant apie ho-
moseksualius asmenis. Aiškinant žodžio „pydaras“ prasmę atsižvelgta į Vilniaus apygardos 
teismo40 2009 m. gruodžio 21 d. nutartį baudžiamojoje byloje, kur jau tuomet, nesant žody-
nuose menkinančios žodžio „pederastas“ reikšmės, teismas nustatė, kad žodis „pydaras“ yra 
užgaulus ir nepadorus. Atlikus skundo tyrimą konstatuota, kad žodžių junginiu „kas nešokinės, 
tas pydaras“, nepagarbiai, žeminančiai, menkinančiai apibūdinami homoseksualios orientaci-
jos vyrai. Visuotinai žinoma, kad žodis „pydaras“ yra vartojamas šnekamojoje kalboje, šis žodis 
gali būti įvardijamas žargonu, kuris vartojamas ne tik tam tikroje socialinėje grupėje, bet kaip 
keiksmažodžio alternatyva yra vartojamas platesnėje visuomenėje, siekiant įžeisti, pažeminti, 
sumenkinti, neigiamai atsiliepti apie tam tikrą asmenį, net jeigu jis ir nėra homoseksualios 
orientacijos arba apskritai jo lytinė orientacija yra nežinoma. Kontrolierės sprendimu kons-
tatuota, kad vaizdo klipe nuskambėjusiais dainos žodžiais aiškiai ir nedviprasmiškai išreiš-
kiamas homoseksualios orientacijos asmenų pažeminimas, paniekinimas bei formuojamos 
nuostatos, kad dėl šio asmens tapatybės požymio homoseksualūs asmenys, nepriskiriami 
visuomenėje „teigiamai“ vertinamų „tikrų vyrų“ kategorijai, yra mažiau vertingi ir menkesni nei 
vadinamieji „tikri vyrai“, kuriems priskirtini heteroseksualios orientacijos asmenys. Bendrijai 
skirtas įspėjimas dėl netinkamo Lygių galimybių įstatymo 8 str. 2 punkte įtvirtintos prekių par-
davėjo ir paslaugų teikėjo pareigos vykdymo. Nagrinėjant anoniminį skundą taip pat pripažinta, 
kad reklama netiesiogiai diskriminavo ir asmenis su negalia. Vaizdo klipo veikėjai akivaizdžiai 
demonstravo, kad tik sportuojantys ir šokinėjantys visuomenėje yra laikomi vertingais asme-
nimis, o visi kiti yra prastesni už juos ir vadinami menkinančiais žodžiais. Dėl šios priežasties 
žmonės su negalia bei visi, kurių fizinės galimybės yra ribotos, pavyzdžiui, dėl senyvo amžiaus 
ar sveikatos būklės, galėjo pasijusti menkesni41.

40 Vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1172-18-2009.
41 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/06/sprendi-
mas-nr.-21sn-62sp-19.pdf.
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2.8. Teismų praktika

2021 metais Tarnyba dalyvavo 32 teisminiuose procesuose. 2021-aisiais Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme, Regionų apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausia-
jame administraciniame teisme nagrinėtos 27 administracinės bylos, kuriose dalyvavo Tarnyba. 
Tarnyba taip pat teikė išvadas arba dalyvavo trečiuoju asmeniu penkiose nagrinėtose civilinėse 
bylose. 

Septyniolikoje administracinių bylų Tarnyba dalyvavo kaip atsakovas, trejose – kaip pareiškėjas 
arba apeliantas, septyniose – kaip tretysis suinteresuotas asmuo.

2021 metų spalį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija, atsakinga už profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą politiką, 
diskriminavo administracinės bylos pareiškėją dėl jos negalios42. Tarnybos, kuri šioje byloje 
buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nuomone, ši precedentinė byla turėtų paskatinti 
pokyčius įtraukaus profesinio ir tęstinio ugdymo srityje.

Dar 2018 metais pareiškėja bendrajam priėmimui skirtoje elektroninėje sistemoje galėjo pa-
sirinkti vos vienos profesijos programą. Ji buvo pakviesta sudaryti sutartį, tačiau priimta mo-
kytis nebuvo, nes ugdymo įstaiga negalėjo užtikrinti pagal pareiškėjos negalios pobūdį būtinų 
mokymosi sąlygų. Bylos atsakovė – ministerija – aiškino, kad esamas teisinis reglamentavimas 
nepažeidžia lygių galimybių principo. Jos atstovų teigimu, Švietimo įstatymas numato, jog 
specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba asmenims teikiama tik iki 21 metų amžiaus. O tai, 
pagal ministerijos poziciją, yra pakankama priežastis profesinio ugdymo įstaigai nesudaryti 
pareiškėjai jos poreikius atitinkančių mokymosi sąlygų.

Pareiškėja byloje rėmėsi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, kitų galiojančių teisės 
aktų nuostatomis bei tarptautine teismų praktika dėl diskriminacijos atvejų. 

Išnagrinėjęs visas aplinkybes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nustatanti profesinio mokymo tvarką, neužtikrino indi-
vidualių ugdymosi poreikių turinčios pareiškėjos galimybės mokytis profesinio ugdymo įstai-
gose. Teismas taip pat pripažino, kad ministerija diskriminavo pareiškėją dėl jos negalios ir 
pažeidė Lygių galimybių įstatymą, kuris numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei 
įstaigos privalo užtikrinti, jog visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės 
nepaisant lyties, negalios, amžiaus ir kitų asmens tapatybės požymių.

2021 m. Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, kad Meilės Lukšienės premijos 
teikėjai diskriminavo vyresnius nei 35-erių metų amžiaus pedagogus43. Teisėjų kolegija patvir-
tino, kad 2020 metų pabaigoje priimtas Kontrolierės sprendimas44, kuriuo tokia diskriminacija 
buvo konstatuota, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl atmetė Švietimo, mokslo ir sporto ministeri-
jos skundą. Ministerijos atstovai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti 2020 metų pabaigo-

42 Teismo sprendimu bylos medžiaga pripažinta nevieša.
43 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. birželio 16 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. eI2-1548-872/2021.
44 Su sprendimu susipažinti galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/sprendi-
mo-nr.-20-si-3sp-90.pdf.
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je Kontrolierės priimtą sprendimą. Jų teigimu, teisinėje praktikoje lygiateisiškumo principas 
savaime nepaneigia galimybės nustatyti skirtingas premijos teikimo sąlygas. Ši premija peda-
gogams teikiama už „demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, huma-
nizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą“. Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuos-
tatuose įtvirtinti atrankos kriterijai yra susiję su humanizmo principais grįsta elgsena, tautiškai 
ir pilietiškai aktyvia veikla, drąsia ir pripažinta praktika, kūrybiškumu ugdymo procese ir pana-
šiai. Ministerijos teigimu, premija buvo viena iš priemonių įtraukti jaunus mokytojus į švietimo 
sistemą, todėl amžiaus apribojimas buvo objektyviai pateisinamas, adekvatus ir proporcingas.

Vykdydama teismo sprendimą, 2021 m. rugpjūčio 6 d. švietimo, mokslo ir sporto ministrė pa-
keitė premijos skyrimo nuostatus ir nepagrįstą amžiaus apribojimą juose panaikino.

Dar 2018 metais ištyrusi negalią turinčio pareiškėjo skundą, Kontrolierė nustatė, jog Studijų 
kokybės vertinimo centro pastatas (A. Goštauto g. 12, Vilniuje) yra nepritaikytas asmenų su 
negalia poreikiams, todėl šio centro teikiamos paslaugos yra neprieinamos judėjimo negalią 
turintiems asmenims45. Remdamasis šiuo sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl patirtos 
žalos atlyginimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. gruodžio 15 d. neskun-
džiamu sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies46. Administracinėje byloje, kurioje Tar-
nyba dalyvavo trečiuoju suinteresuotu asmeniu, teismas patvirtinto nediskriminavimo principo 
pažeidimą, o pareiškėjui priteisė neturtinės žalos atlyginimą.

45 Su sprendimu susipažinti galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/09/sprendi-
mas-18sn-123sp-88.pdf.
46 Su sprendimu susipažinti galite: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.
aspx?id=3d8a667f-7c34-4dcb-b145-b506f0e60965.
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3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS 
Tarnyba, vykdydama Lygių galimybių įstatymu priskirtą prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių 
galimybių sklaidą, kasmet deda papildomas pastangas užtikrinti šių funkcijų įgyvendinimą. 
Papildomos pastangos būtinos, kadangi minėtoms veikloms užtikrinti iš valstybės biudžeto 
nėra skiriama pakankamai asignavimų, todėl šias Tarnybos veiklas iš dalies lemia tarptautinių 
ir nacionalinių fondų finansinė parama projektams išvardintose srityse.

Lygių galimybių integravimo veiklą Tarnyba vykdo keturiose srityse: (1) rengia ir įgyvendina 
lygių galimybių integravimo priemones, (2) didina viešojo ir privataus sektoriaus subjektų ge-
bėjimus ir kompetencijas lygių galimybių užtikrinimo ir nediskriminavimo srityse, (3) užtikrina 
lygių galimybių integravimą į viešosios politikos procesus nacionaliniu lygmeniu ir (4) vykdo 
nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą ir tinklaveiką. 

2021 m. integravimo, švietimo ir diskri-
minacijos prevencijos srityse vykdyti šeši 
Europos Sąjungos, Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos finansinių mechaniz-
mų bei valstybės biudžeto lėšomis finan-
suojami projektai, būtent: „Savivaldybės 
sėkmės kodas – lyčių lygybė“, „Teisinės 
bazės tobulinimas ir europinių standartų 
įgyvendinimas, siekiant kovoti su diskrimi-
nacija 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 srityse47“. Projektinės veiklos leido rengti ir įgyvendinti strateginio poveikio priemo-
nes, integruojant lygias galimybes savivaldybėse ir valstybės įstaigose, darbo rinkoje bei švie-
timo ir ugdymo įstaigose, taip pat kovojant su neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais. 
Tarnyba taip pat aktyviai veikė organizuojant nediskriminavimo ir lygių galimybių užtikrinimo 
mokymus bei plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

3.1. Lygios galimybės savivaldybėse ir valstybinėse įstaigose

2021 m. teiktos konsultacijos savivaldybių specialistams apie lyties aspekto integravimą į stra-
teginį planavimą. Ši prievolė savivaldybių ir valstybės institucijoms ir įstaigoms numatyta Lie-
tuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme48. Pažymėtina, kad 2021 m. aktyviai 
bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
siekiant kelti savivaldybių darbuotojų žinias ir kompetencijas dėl šios pareigos įgyvendinimo. 

47 Daugiau apie projektus ir jų turinį: https://lygybe.lt/lt/projektai.
48 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 4 straipsnio 2 dalis:  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ.

2021 metais Tarnyba vykdė šešis Europos 

Sąjungos, Europos ekonominės erdvės 

ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei 

valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus 

projektus, siekiant įgyvendinti švietėjišką, 

diskriminacijos prevencijos, lygių galimy-

bių integravimo ir sklaidos veiklą.

https://lygybe.lt/lt/projektai
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Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas, greta 
lyčių lygybės, papildytas nediskriminavimo principu (įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.). 

2021 m. buvo tęsiamas iš Europos Są-
jungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamas valstybės projektas „Sa-
vivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygy-
bė49“ (toliau – savivaldybių projektas). 
2021 m. Tarnyba su projekto partne-
riais savivaldybių projekte įgyvendino 
šias veiklas: 1) vykdė mokymus savi-
valdybių pavaldžių įstaigų atstovams; 
2) pristatė stebėsenos mechanizmą 
(toliau vadinamas stebėsenos įrankiu) 
savivaldybėse; 3) vykdė informacinius 
renginius savivaldybių bendruome-
nėms; 4) sukūrė tinklalapį  
www.lygiadieniai.lt.

2021 m. savivaldybėse surengti pasku-
tiniai 3 mokymai savivaldybių pavaldžių 
įstaigų atstovams ir 9 informaciniai 
renginiai savivaldybių bendruome-
nėms, kuriuose dalyvavo 179 asmenys. 
Mokymų ir renginių metu dalyviai gilino 
žinias apie lyčių (ne)lygybę, lygybės 
teikiamą naudą ir įgijo įgūdžių šias 
žinias taikyti praktikoje. 

Praėjusiais metais savivaldybėse pradėti įgyvendinti mokymai, kurių metu savivaldybių atstovai 
supažindinti su stebėsenos mechanizmu, skirtu atlikti lyčių lygybės stebėseną savivaldybėje. 
Per metus suorganizuota 20 mokymų, kuriuose dalyvavo 139 savivaldybių administracijų dar-
buotojai (-os). Mokymais siekiama supažindinti ir (arba) gilinti savivaldybių atstovų žinias ir 
kompetencijas lyčių lygybės ir lygių galimybių integravimo klausimais.

2021 m. Tarnyba pradėjo aktyviai viešinti produktus, sukurtus įgyvendinant savivaldybių projek-
tą. Esminę informaciją ir integravimo įrankius galima rasti tam specialiai sukurtame tinklalapy-
je www.lygiadeniai.lt. Tinklalapis naudojamas lygių galimybių integravimo priemonių sklaidai ir 
pristatomas stebėsenos įrankio mokymų metu. Tai išsamus informacijos šaltinis siekiant pa-
dėti savivaldybėms integruoti į jų veiklą lyčių lygybės ir lygių galimybių principus. Tinklalapyje 
taip pat prieinami elektroniniai mokymosi kursai, skirti savivaldybių administracijų bei savival-
dybėms pavaldžių įstaigų atstovams (-ėms), atsakingiems už strateginį planavimą įstaigoje, ir 

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

2021 m. Tarnyba kartu su partneriais ak-

tyviai veikė savivaldos lygmeniu: 

• savivaldybėse organizuoti 32 mo-

kymai arba informaciniai renginiai 

bendruomenėms;

• mokymuose ir informaciniuose ren-

giniuose dalyvavo per 300 specialis-

tų (-čių) ir bendruomenių atstovų. 

• 2021 m. baigtas kurti tinklalapis 

www.lygiadieniai.lt, kuriame viešojo 

sektoriaus atstovai gali rasti infor-

macijos ir įrankių, padedančių inte-

gruoti lyčių lygybės ir lygių galimy-

bių principus į strateginį planavimą 

ir paslaugų teikimą.
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tiesiogiai su gyventojais dirbantiems savivaldos institucijų specialistams (-ėms). Mokymuose 
pateikiama informacija, kaip užkirsti kelią lyčių nelygybę lemiantiems stereotipams, su kuriais 
susiduriama teikiant viešąsias paslaugas.

3.2. Lygios galimybės darbo rinkoje

Tarnyba kasmet aktyviai veikia didinant viešojo ir privataus sektoriaus subjektų gebėjimus ir 
kompetencijas lygių galimybių užtikrinimo ir nediskriminavimo srityse. Darbo kodeksas numa-
to pareigą visiems darbdaviams įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose 
darbo santykių srityse50. Daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai turi priimti lygių 
galimybių užtikrinimo priemones, paskelbti jas savo darbuotojams bei numatyti šio proceso 
įgyvendinimo priežiūrą. Kiekvienais metais vis daugiau organizacijų kreipiasi į Tarnybos eks-
pertus konsultuotis, kaip užtikrinti lygias galimybes organizacijoje bei kaip kurti įtraukesnę 
darbo aplinką. 2021 m. Tarnybos lygių galimybių integravimo ekspertės konsultavo  
40 organizacijų, iš kurių 17 naudojosi Lygių galimybių liniuotės įrankiu51.

Lygių galimybių liniuotė, paremta darbuotojų ir darbdavio apklausomis, padeda įvertinti lygių 
galimybių situaciją darbovietėje. Šiuo įrankiu galima analizuoti vadovų (-ių) ir pavaldinių san-
tykius organizacijoje, matuoti, kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės, kokia bendra-
vimo kultūra vyrauja bei kaip darbuotojai (-os) vertina diskriminacines situacijas ir darbovietės 
pasirinktą lygių galimybių politiką. Remdamiesi surinktais duomenimis apie lygių galimybių 
padėtį konkrečioje darbovietėje, Tarnybos ekspertai (-ės) suteikia organizacijai įvertį dešim-
ties balų skalėje bei išsamią ataskaitą su rekomendacijomis, kaip užtikrinti lygias galimybes 
visiems. 

Naudojantis šiuo įrankiu situaciją lygių galimybių aspektu organizacijoje per 2021 metus išsi-
matavo daugiau nei 15 skirtingo dydžio viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų: Lietuvos 
Respublikos konkurencijos taryba, UAB „Tele 2“, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, AB „Lit-

50 Darbo kodeksas, 26 straipsnis. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e-
7011e6b969d7ae07280e89/asr.
51 Lygių galimybių liniuotė: https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-liniuote/.

39 pav. Lygių galimybių liniuotė
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grid“, Nacionalinė teismų administracija, UAB „Circle K Lietuva“, VĮ Lietuvos automobilių kelių 
direkcija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai, Vilniaus miesto savivaldybė, 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Plungės rajono savivaldybė, VĮ Ignalinos atominė 
elektrinė, Kalvarijos savivaldybė, Lietuvos centrinė kredito unija.

Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės 
kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones. Tarnybos ekspertai konsultuoja 
organizacijas, nuo ko reikėtų pradėti diegiant lygių galimybių politiką organizacijoje, kokius 
žingsnius žengti. Organizacijoms siūloma penkių žingsnių programa (žr. pav. 40).

Tarnybos ekspertės veda mokymus įmonių bei įstaigų darbuotojams, kurių metu darbuotojai 
ima geriau suvokti tai, kas yra lygios galimybės, kaip jos liečia kiekvieną asmeniškai,  
susipažįsta su nelygybės ištakomis ir statistikos duomenimis, gauna įžvalgų, nuo ko reikėtų 
pradėti, norint užtikrinti lygių galimybių politiką organizacijoje. 2021 m. mokymuose dalyvavo 
per 400 skirtingų organizacijų darbuotojų, vadovių, personalo specialistų. Tarnybos mokymų 

40 pav. Lygių galimybių integravimo žingsniai
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platformoje52 taip pat galima rasti e. kursus „Lygybės ir nediskriminavimo ABC“, kuriuose sava-
rankiškai bei patogiu metu darbdaviai (-ės) ir darbuotojai (-os) gali didinti gebėjimą atpažinti 
diskriminaciją bei susipažinti su lygių galimybių užtikrinimo nauda.

Tarnyba, įgyvendindama projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas 
virsta realybe“53, parengė išteklių bazę bei lygių galimybių integravimo įrankius, kuriuos orga-
nizacijos gali naudoti, siekdamos parengti priemones darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui 
užtikrinti. Daugiau informacijos šia tema, priemones ir rekomendacijas galima rasti svetainėje 
www.daugiaubalanso.lt.

Organizacijas, kurios jau taiko priemones, užtikrinančias lygias galimybes ir saugią aplinką 
darbovietėje, Tarnyba jau treti metai kviečia įsivertinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje 
naudojantis „Lygių galimybių sparnų“ standartu54 (Lygių galimybių sparnų kriterijai, žr. 41 pav.).

52 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos mokymosi platforma: https://mokymai.lygybespla-
nai.lt/.
53 Daugiau apie projektą: https://lygybe.lt/lt/balance/. 
54 Lygių galimybių sparnai: https://www.lygybesplanai.lt/lygiu-galimybiu-sparnai.

Organizacija turi 
pasitvirtinusi lygių 

galimybių politiką ir ja 
supažindinusi 
darbuotojus 

Organizacijoje yra 
paskirtas asmuo arba 

asmenų grupė, 
atsakingi už lygių 

galimybių 
įgyvendinimą 

Organizacija turi 
išsikėlusi lygių galimybių 
srities prioritetus (pvz., 

darbo užmokesčio 
atotrūkio mažinimas, 
darbuotojų su negalia 

įtrauktis ir pan.) 

Organizacija, atrinkda-
ma ir vertindama 

darbuotojus, vadovauja-
si objektyviais 

kriterijais 

Organizacija yra 
integravusi 

nediskriminavimo ir 
lygių galimybių 
principus savo 

vidinėse tvarkose ir 
procedūrose 

Organizacija turi 
Lygybės planą, kuriame 

numatytos lygias 
galimybes skatinančios 
priemonės, arba tokios 
priemonės yra įtrauktos 

į kitus strateginius 
organizacijos planavimo 

dokumentus 

Organizacijoje yra 
galimybė pranešti apie 

diskriminaciją arba 
priekabiavimą 

Organizacija yra 
įgyvendinusi bent 

vieną lygioms 
galimybėms skirtą 

iniciatyvą 

Organizacija turi 
skaidrią ir darbuoto-
jams viešai prieinamą 

darbo užmokesčio 
sistemą 

Organizacija turi 
nešališką darbuotojų 
skundų nagrinėjimo 

procedūrą

Organizacija viešai 
prisistato kaip lygių 
galimybių darbdavys

Organizacija įtraukia 
darbuotojus ir vadovus 

į lygių galimybių 
įgyvendinimo 

iniciatyvas

41 pav. Lygių galimybių sparnų kriterijai

http://www.daugiaubalanso.lt
https://mokymai.lygybesplanai.lt/
https://mokymai.lygybesplanai.lt/
https://lygybe.lt/lt/balance/
https://www.lygybesplanai.lt/lygiu-galimybiu-sparnai


2021 metų veiklos ataskaita72

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

Visus Tarnybos sukurtus lygių galimybių integravimo įrankius galima rasti Tarnybos interneto 
svetainėje https://lygybe.lt/lt/irankiai. 

3.3. Lygios galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose

2021 m. gegužės mėn. Tarnyba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikė išvadą „Dėl Gy-
venimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įvertinimo“. Tarnyba rekomendavo papildyti 
programą šiomis temomis: kritiškas lyčių stereotipų vertinimas, gebėjimai atpažinti sveikus ir 
žalingus santykius, sutikimo kultūra, nesmurtinės komunikacijos įgūdžiai, smurto lyties pagrin-
du formų atpažinimas ir reagavimas. Kontrolierė taip pat atkreipė dėmesį, kad minėtoje pro-
gramoje pasigendama temų, susijusių su diskriminacijos prevencija, nėra skiriama dėmesio 
sąmoningumo didinimui dėl turimų išankstinių nuostatų dėl asmens tapatybės bruožų, sau-
gomų Lygių galimybių įstatymu55, nėra nuoseklaus skatinimo pažinti žmogaus teises, suvokti 
ir priimti visuomenėje vyraujančią įvairovę. Išvadoje taip pat buvo akcentuojama seksualinio 
smurto prevencijai ankstyvajame amžiuje skirtų priemonių bei smurto lyties pagrindu bei 
smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtų temų įtraukimo į programą svarba.

Pernai Tarnyba toliau kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru, Lygių galimybių plėtros centru ir 
socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“ tęsė projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stipri-
nimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje56“, kurio pagrindinis  
tikslas – įgalinti bendruomenes atpažinti ir veikti smurto lyties pagrindu artimoje aplinkoje 
atvejais bei skatinti efektyvią smurto prevenciją. Dauguma projekte įgyvendintų veiklų buvo 
orientuotos į švietimo darbuotojus, ugdant jų kompetenciją atpažinti ir reaguoti į smurtą lyties 
pagrindu mokyklos aplinkoje bei vykdyti visokeriopą jo prevenciją, siekiant ilgalaikių pokyčių. 
2021 m. Tarnybos ir projekto partnerių ekspertės, dirbdamos kartu su mokyklų bendruomenė-
mis, bei atsižvelgdamos į tarptautines rekomendacijas, parengė saugios aplinkos mokykloje 
kūrimo vadovą57, kuris suteikia įrankius nuosekliam ir efektyvesniam smurto lyties pagrindu bei 
smurto artimoje aplinkoje prevencijos mokykloje įgyvendinimui ( 42 pav.).

55 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu draudžiama diskriminuoti lyties, rasės, tau-
tybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 
lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindais. Galiojanti redakcija: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222522/asr.
56 Daugiau apie projektą: https://lygybe.lt/lt/bridge. 
57 Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas, 2021. https://lygybe.lt/
data/public/uploads/2021/11/lygybes-laboratorija_-saugios-aplinkos-mokykloje-kurimo-vado-
vas.pdf.
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Siekiant užtikrinti mokyklos pedagoginių darbuotojų profesinę kompetenciją smurto lyties pa-
grindu temomis, projekto metu ekspertės parengė metodinę medžiagą „Smurto lyties pagrin-
du prevencija mokykloje“58, skirtą didinti specialistų gebėjimus atpažinti ir reaguoti į patyčias 
bei smurtą dėl lyties. Siekiant užtikrinti projekto rezultatų tvarumą, Tarnyba ir partneriai  
2021 m. lapkričio mėn. pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai rekomendacijas59 pre-
vencinėse smurto ir patyčių programose ar aprašuose išskirti lyties aspektą. Tai leistų užtikrin-
ti konkrečių prevencinių priemonių numatymą įgyvendinant veiksmingas smurto prevencijos 
programas. 

Tarnybos administruojama interneto svetainė www.visureikalas.lt papildyta nauja rubrika  
„MOKYKLOMS“, kurioje tiek moksleiviai, tiek pedagogai gali rasti naudingos informacijos, kaip 
atpažinti smurto požymius, kaip apie tai kalbėti, pedagogams parengtos mokymosi priemo-
nės, padėsiančios moksleiviams interaktyviomis formomis ir netradiciniais būdais (pavyzdžiui, 
pasitelkiant dokumentinius filmus, komiksus, organizuojant protmūšį) pristatyti lyčių stereotipų 
ir smurto lyties pagrindu temas.

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

Tarnyba savo veiklą organizuoja aktyviai bendradarbiaudama su kitomis valstybės instituci-
jomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis žmogaus teisių užtikrinimo srityje. 
Taip pat esant poreikiui konsultuojamasi su akademine bendruomene, žmogaus teisių ir kitose 
srityse dirbančiais ekspertais (-ėmis), mokslininkais (-ėmis), kitais specialistais (-ėmis). 

58 „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ metodologija, Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2022/02/metodologija.pdf.
59 Saugios aplinkos mokykloje kūrimo rekomendacijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nyba ir Lietuvos žmogaus teisių centras, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/
d1_saugios-aplinkos-mokykloje-kurimo-rekomendacijos.pdf.

42 pav. Tarnybos kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru parengti leidiniai 
mokyklų benduomenei
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2021 m. Tarnyba kartu su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba parengė ir 
akademinei bendruomenei pristatė leidinį „Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas 
mokslo renginiuose“60, kuriuo skatinama atkreipti dėmesį į skirtingus akademinės etikos ir 
lygių galimybių užtikrinimo aspektus organizuojant mokslo renginius. Pavyzdžiui, užtikrinant 
pranešėjų įvairovę, renginio prieinamumą bei įgyvendinant priekabiavimo ir seksualinio prie-
kabiavimo prevenciją.

Būdama susirūpinusi  translyčių asmenų teisine padėtimi, balandžio mėn. Tarnyba surengė 
tarpinstitucinį susitikimą „Lytinės tapatybės pripažinimas ir teisinis reglamentavimas: kur 
esame ir kur link judame?“, kuriame buvo aptariamos translyčių asmenų sveikatos paslaugų 
užtikrinimo galimybės ir perspektyvos bei teisiniai lytinės tapatybės reglamentavimo aspektai. 
Susitikime dalyvavo atstovai iš Seimo Žmogaus teisių komiteto, Sveikatos apsaugos, Teisingu-
mo ir Užsienio reikalų ministerijų, Seimo kontrolierių įstaigos ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Kontrolierė po susitikimo pateikė rekomendacijas Teisingumo ministerijai, ragindama 
priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir patvirtinti asmens vardo ir pavardės keitimo 
taisyklių pakeitimus, kuriais būtų užtikrinama translyčiams asmenims administracine tvarka, 
be kreipimosi į teismą, pasikeisti dokumentuose asmenvardžius bei asmens kodą. Sveikatos 
apsaugos ministerija raginta priimti sveikatos paslaugų teikimo translyčiams asmenims apra-
šą, atsiejant jį nuo diagnozavimo, užtikrinant sveikatos paslaugų prienamumą. Pažymėtina, 
kad lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas Seimui kol kas nebuvo pateiktas. 2021 m. 
gruodžio 31 d. teisingumo ministrė pasirašė įsakymą „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo papildomi asmens dokumentų pakeitimo pagrindai, 
leidžiant juos be teisminės tvarkos pasikeisti asmenims, kuriems diagnozuotas transseksu-
alumas61. Šio įsakymo priėmimas nepanaikina poreikio kuo skubiau parengti ir priimti lyties 
tapatybės pripažinimo įstatymą.

Rugsėjo mėn. Kontrolierė pateikė savo pastabas Sveikatos apsaugos ministerijai „Dėl Lyties 
tapatumo sutrikimo (transseksualumo) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projekto. Kontrolierė paragino imtis veiksmų siekiant kuo skubiau išversti ir adaptuoti Tarp-
tautinės ligų klasifikacijos (TLK) 11-ąją redakciją62 Lietuvai, sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo translyčiams asmenims apraše atsisakyti patologizuojančių nuostatų ir tikslinti jį taip, 
kad sveikatos paslaugų teikimas nebūtų siejamas su „transseksualumo“ diagnoze bei nebūtų 
laikomas „gydymu“. Iki to laiko, kol bus pradėta taikyti 11-oji TLK redakcija, teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas translyčiams asmenims bei apie jas komunikuojant, Kontrolierė ragina 
taikyti nepatologizuojančią retoriką, kad translyčiai asmenys gautų orų aptarnavimą ir būtų 
traktuojami pagarbiai. B. Sabatauskaitė priminė, kad, siekiant orių sveikatos paslaugų suteiki-
mo translyčiams asmenims, vis dar reikalingas Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymas.

Lygių galimybių kontrolierė ir Tarnybos darbuotojai aktyviai dalyvauja 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 eksperti-
nes išvadas kitų organizacijų ir institucijų veiklos klausimais. 

60 Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose, Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnyba ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, 2021. 
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/akademines-etikos-ir-lygiu-galimybiu-uztikrini-
mas-mokslo-renginiuose.pdf.
61 Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/503ec3d06a3e11eca9ac-
839120d251c4.
62 TLK-11 elektroninis vadovas: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.
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Balandžio mėn. lygių galimybių kontrolierė B. Sabatauskaitė ir Žmonių su negalia teisių stebė-
senos komisijos nariai pirmą kartą Tarnybos istorijoje susitiko su Lietuvos Respublikos Prezi-
dentu. Ekspertai šalies vadovui pristatė esmines ir struktūrines problemas, su kuriomis susidu-
ria žmonių su negalia bendruomenė. Tiek komisijos nariai, tiek Kontrolierė atkreipė dėmesį į 
tai, kad žmonės su negalia yra priversti gyventi praktiškai nuolatiniame karantine arba izoliaci-
joje dėl aplinkos neprieinamumo, sąlygų lygiomis teisėmis dalyvauti švietime ir darbo rinkoje 
trūkumo bei įvairių paslaugų neprieinamumo63.

Pernai Tarnyba ir toliau aktyviai bendradarbiavo su romų bendruomenės atstovais dėl romų in-
tegracijos į visuomenę. Tarnyba pateikė Lietuvos Respublikos tautinių mažumų departamentui 
pastabas bei pasiūlymus dėl Romų integracijos į visuomenę 2021–2023 metų veiksmų plano, 
kuriame pažymėjo, kad tikslinga numatyti aiškias priemones, kuriomis bus reaguojama į vaikų 
išlaikymą mokyklose. Tarnybos atstovės pabrėžė, kad svarbu nusimatyti aiškius rodiklius, kiek 
procentų siekiama padidinti mokyklas lankančių romų vaikų skaičių ikimokykliniame, priešmo-
kykliniame, bendrajame ugdyme – skirtinguose lygmenyse, profesiniame ugdyme. Ne mažiau 
aktualus klausimas, kuris privalo būti sprendžiamas iškeliant uždavinius veiksmų plane, tai 
romų tautybės asmenų aprūpinimas gyvenamuoju būstu arba turimo gyvenamojo būsto sąlygų 
gerinimas. Siekiant šio tikslo nepakanka informuoti romų bendruomenės asmenis, kur ir kaip 
pateikti skundą, patyrus diskriminaciją nuomojantis būstą.

Gegužės mėn. Kontrolierė B. Sabatauskaitė socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai 
Navickienei išsiuntė raštą dėl valstybinės lyčių lygybės politikos strategijos, atkreipiant dėme-
sį dėl būtinybės tęsti Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą, tokiu būdu išlaikant 
vertikaliąją ir horizontaliąją lyčių lygybės politikos strategijos kryptis (tikslinę lyčių lygybės 
politiką ir lyties aspekto integravimą) kartu, jas derinant tarpusavyje64. Matydama, kad šiuo 
metu kuriama lyčių lygybės politikos kryptis nesutampa su tarptautiniais standartais, Tarnyba 
lyčių lygybės politikos formuotojams rekomendavo atlikti nepriklausomą šiuo metu kuriamo 
lyčių lygybės politikos modelio vertinimą, pasitelkiant tarptautinius ekspertus, galinčius įver-
tinti rengiamus pokyčius tarptautiniame kontekste. Raštas tuo pačiu klausimu buvo siųstas ir 
ankstesniais metais. Kontrolierė buvo susitikusi su ministre dėl lygių galimybių politikos ir kitų 
aktualių klausimų nediskriminavimo srityje, susitikimo metu kėlė ir minėtą klausimą dėl valsty-
binės lyčių lygybės politikos strategijos.

Pastabos bei siūlymai taip pat teikti dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pa-
taisų (daugiau apie tai skyriuje „Smurtas lyties pagrindu“). 

63 Susitikime su Prezidentu ekspertai išskyrė 6 pagrindinius žmonių su negalia patiriamus 
iššūkius: https://lygybe.lt/lt/susitikime-su-prezidentu-ekspertai-isskyre-6-pagrindinius-zmo-
niu-su-negalia-patiriamus-issukius?fbclid=IwAR3HKjLC1-86bcZJRGAmNpxuq2K00kB5JasHF-
7SQ-2zpaXR3GbArQt-4I2w.
64 Daugiau apie lyčių lygybės politikos kryptis skaitykite „Lyčių lygybės politikos kryptys: 
kurią pasirinkti?“: https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/lyciu-lygybes-politikos-kryptys-kuria-pasi-
rinkti/1430?fbclid=IwAR2fF-dBpYUmpDXgmHJqQknWLkpwev4Wy8OkuxPiFZuqZ2P84WDa-
WCK-qQw.

https://lygybe.lt/lt/susitikime-su-prezidentu-ekspertai-isskyre-6-pagrindinius-zmoniu-su-negalia-patiriamus-issukius?fbclid=IwAR3HKjLC1-86bcZJRGAmNpxuq2K00kB5JasHF7SQ-2zpaXR3GbArQt-4I2w
https://lygybe.lt/lt/susitikime-su-prezidentu-ekspertai-isskyre-6-pagrindinius-zmoniu-su-negalia-patiriamus-issukius?fbclid=IwAR3HKjLC1-86bcZJRGAmNpxuq2K00kB5JasHF7SQ-2zpaXR3GbArQt-4I2w
https://lygybe.lt/lt/susitikime-su-prezidentu-ekspertai-isskyre-6-pagrindinius-zmoniu-su-negalia-patiriamus-issukius?fbclid=IwAR3HKjLC1-86bcZJRGAmNpxuq2K00kB5JasHF7SQ-2zpaXR3GbArQt-4I2w
https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/lyciu-lygybes-politikos-kryptys-kuria-pasirinkti/1430?fbclid=IwAR2fF-dBpYUmpDXgmHJqQknWLkpwev4Wy8OkuxPiFZuqZ2P84WDaWCK-qQw.
https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/lyciu-lygybes-politikos-kryptys-kuria-pasirinkti/1430?fbclid=IwAR2fF-dBpYUmpDXgmHJqQknWLkpwev4Wy8OkuxPiFZuqZ2P84WDaWCK-qQw.
https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/lyciu-lygybes-politikos-kryptys-kuria-pasirinkti/1430?fbclid=IwAR2fF-dBpYUmpDXgmHJqQknWLkpwev4Wy8OkuxPiFZuqZ2P84WDaWCK-qQw.
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2021 m. Kontrolierė ir kiti Tarnybos ekspertai dalyvavo daugelyje kitų organizacijų renginių, 
kuriuose skaitė pranešimus įvairiomis lygių galimybių temomis (šeimos ir darbo derinimo, 
LGBTI+ teisių užtikrinimo, lyčių lygybės, pristatė Tarnybos veiklą ir kt.) ir dalyvavo diskusijose, 
Kontrolierė perskaitė pranešimą „Login“ konferencijoje65. 

Tarptautinę žmogaus teisių dieną, gruodžio 10-ąją, Tarnyba kartu su kitomis žmogaus teisių 
organizacijomis Lietuvoje organizavo jau ketvirtąjį Nacionalinį žmogaus teisių forumą66. Jame 
Tarnyba kuravo net 3 diskusijas apie neapykantos kalbos prevenciją (daugiau skaitykite skyriu-
je „Neapykantos kalbos prevencija“). Šių metų renginys buvo skirtas smurto artimoje aplinkoje 
temai.

Susitikimai su nevyriausybinių organizacijų ir kitų pažeidžiamų 
grupių atstovais

Naujai paskirta kontrolierė B. Sabatauskaitė 2021 m. pradėjo periodinius susitikimus su skir-
tingoms visuomenės grupėms atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Pernai 
tokių susitikimų organizuota trys. Taip pat Kontrolierė dalyvavo Nacionalinės nevyriausybinių 
organizacijų koalicijos susitikime. Susitikimai skirti aptarti aktualiausius iššūkius ir problemas 
žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimo srityse, inicijuoti reikalingus pokyčius, susitarti 
dėl bendrų veiksmų. 

Birželio mėn. pradžioje Kontrolierė ir Tarnybos ekspertės susitiko su tautinių bendruomenių at-
stovais. Kartu nutarta rengti susitikimų ciklą, kurio metu būtų sprendžiamos įvairios tautinėms 
bendruomenėms aktualios problemos. Pirmiausia dėmesys bus skiriamas įvairių tautybių as-
menų švietimo, įsidarbinimo, būsto nuomos (ypač romų tautybės žmonėms) ir diskriminacijos 
šiose srityse klausimams67. B. Sabatauskaitė susipažino su vokiečių, žydų, ukrainiečių, lenkų, 
rusų bei romų bendruomenių poreikiais, lūkesčiais ir sunkumais vaikų švietimo srityje, gau-
nant vienodą darbo užmokestį, galimybėmis asmens tapatybės dokumentuose vardą ir pavardę 
rašyti gimtąja kalba bei kitais iššūkiais.

Kitame susitikime, kuris įvyko birželio mėnesį, Kontrolierė ir Tarnybos grupių vadovai (-ės) 
susitiko su Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) atstovais (-ėmis). Skirtingoms neįga-
liųjų grupėms atstovaujantys LNF nariai išryškino kelias svarbiausias bendruomenės proble-
mas: darbo rinkos ir švietimo prieinamumo iššūkius, savarankiško gyvenimo bendruomenėje 
ir asmeninio asistento paslaugos užtikrinimą žmonėms su intelekto negalia, informacijos bei 
fizinės aplinkos neprieinamumą, klausos aparatų kompensavimo tvarkos problemas, savival-
dybių negebėjimą užtikrinti pavežėjimo paslaugų asmenims, kuriems reikalingos gyvybiškai 
būtinos hemodializės procedūros. Daug dėmesio susitikime skirta žmonių su negalia įtrauk-
ties į darbo rinką klausimams. Nevyriausybinių organizacijų atstovai (-ės) iškėlė ir klausimus, 
susijusius su prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veikiančia Žmonių su negalia teisių 
stebėsenos komisijos (toliau – Komisija) veikla. Jie apgailestavo, kad trūkstant išteklių iš šios 

65 Daugiau: https://www.delfi.lt/plius/konferencijos/login-2021-birute-sabatauskai-
te-kiek-ivairoves-uztenka-organizacijoje.d?id=87321009.
66 Daugiau apie renginį ir renginio programą: https://nztf.lt/.
67 Kontrolierė ir tautinės bendruomenės sutarė bendradarbiauti nuosekliai: https://lygybe.lt/
lt/kontroliere-ir-tautines-bendruomenes-sutare-bendradarbiauti-nuosekliai?fbclid=IwAR0Zsx-
jL0bCTYKYlp0ERix90d7btoVAAauQ0f7qUKzIyCsp7HBammOtmg-E.
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Komisijos laikinai atšauktas Tarnybos atstovas, kalbėjo apie poreikį patikslinti Komisijos veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus68.

Rugsėjo 24 d. Kontrolierė susitiko su Nacionaline nevyriausybinių organizacijų koalicija. Ap-
tartos galimai asmenų patiriamos diskriminacijos dėl socialinės padėties, negalios, amžiaus, 
įsitikinimų ir pažiūrų. Nevyriausybinės organizacijos kėlė klausimus dėl atstovų (-ių) patiriamo 
priekabiavimo dėl įsitikinimų ir pažiūrų arba lyties įvairiose prie valstybės institucijų, ministe-
rijų suformuotose darbo grupėse. Kontrolierė pateikė informaciją, kaip ir kur galima pateikti 
skundus, kalbėta apie galimą bendradarbiavimą ateityje. 

Spalio 15 d. lygių galimybių kontrolierė B. Sabatauskaitė susitiko su Lietuvos moterų lobistinės 
organizacijos ir Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos narėmis. Daug dėmesio susiti-
kime skirta galimoms Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisoms – Tarnybos ir nevy-
riausybinių organizacijų atstovės sutaria, kad lyčių lygybę įtvirtinanti teisinė bazė šalyje turėtų 
būti tobulinama. Be to, aptartas ir priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo vartotojų teisių 
srityje draudimo trūkumas. Ypatingas dėmesys skirtas aptarti darbo savivaldybėse poreikį 
išlaikant jau padarytą įdirbį šviečiant ir rengiant specialistus (-es) apie lyčių lygybės aspekto 
integravimą į savivaldybių veiklą. Taip pat kalbėta apie Apsaugos nuo smurto artimoje aplinko-
je įstatymo naują redakciją ir rengiamo įstatymo projekto trūkumus69.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Liepos mėnesį Tarnyba teikė savo ataskaitą Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros 
trečiajam ciklui. Tarnyba apžvelgė, kaip įgyvendinamos 
antrojo ciklo metu (2016 m.) Lietuvai pateiktos rekomenda-
cijos, susijusios su lyčių lygybe, neapykantos nusikaltimais, 
LGBTI+ asmenų lygiateisiškumu, žmonių su negalia padėti-
mi, asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėmis 
ir Lygių galimybių įstatymu, ir teikė savo rekomendacijas. 
Papildomos informacijos teikimas tarptautiniams žmogaus 
teisių apsaugos mechanizmams stiprina Tarnybos, kaip ne-
priklausomą žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje atliekan-
čios institucijos, poziciją bei suteikia vertingos informacijos 
apie padėtį šalyje. 

Tarnyba yra aktyvi tarptautinio lygybės institucijų tinklo 
EQUINET narė. Tarnybos ekspertai kasmet dalyvauja temi-
nių darbo grupių veikloje (Lygybės ir teisės, Komunikacijos 
strategijos ir praktikų, Lyčių lygybės, Politikos formavimo, 

68 LNF ir kontrolierė aptarė žmonių su negalia teisių užtikrinimo spragas: https://lygybe.
lt/lt/lnf-ir-kontroliere-aptare-zmoniu-su-negalia-teisiu-uztikrinimo-spragas?fbclid=IwA-
R0oa59-CSl0HLk98Rqlmi5Dek2aefiKPuyqfBdEIxRSeAmXa5h0705TArQ.
69 Kontrolierė ir moterų teisių aktyvistės sutarė: privalu gerinti teisinę lyčių lygybės bazę: 
https://lygybe.lt/lt/kontroliere-ir-moteru-teisiu-aktyvistes-sutare-privalu-gerinti-teisine-lyciu-ly-
gybes-baze?fbclid=IwAR1FJMICX8YCFuansGtDD_-zsFw4ftHZwNenCbGetP8RDs6cnrx8DZ-
26grw.
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Tyrimų ir duomenų rinkimo, Lygybės institucijų standartų ir Laisvo piliečių judėjimo grupė-
se), su kolegomis iš kitų šalių rengia bendrus leidinius, teikia pozicijas ir rekomendacijas dėl 
žmogaus teisių apsaugos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 2021 m. įkurta Lygių galimy-
bių integravimo grupė, o lapkričio mėn. Įvyko pirmoji tarptautinė konferencija „Lygių galimybių 
integravimo skatinimas politikos kūrime“, kurioje pranešimą skaitė Tarnybos Lygių galimybių 
integravimo grupės vadovė Vilma Gabrieliūtė. Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos 
grupės vadovė Mintautė Jurkutė kartu su kolegomis iš Komunikacijos strategijos ir praktikų 
darbo grupės parengė praktinį vadovą apie lygybės institucijų darbą su jaunimu „Stepping Up 
our Engagement with Youth“70. 

2021 m. Covid-19 pandemija apribojo ne tik keliavimo galimybes ir gyvus renginius, bet ir įvai-
rius susitikimus su giminingų institucijų atstovais iš užsienio ir kitose šalyse – jų buvo kur kas 
mažiau nei ankstesniais metais. Pernai Tarnyboje lankėsi dvi užsienio svečių delegacijos. Rug-
pjūčio mėnesį Kontrolierė priėmė delegaciją iš Azerbaidžano. Tai buvo ES lėšomis finansuoja-
mos Dvynių programos projekto, kuriuo Lietuva ir Austrija dalinasi gerąja patirtimi su Azerbai-
džanu, užtikrinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje bei gerinant pagalbos teikimą nuo 
smurto nukentėjusiems asmenims, pagalbą priimančios šalies atstovai. Jie domėjosi Tarnybos 
prevencine veikla smurto lyties pagrindu srityje. Vėliau Tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir 
komunikacijos grupės vadovė M. Jurkutė vyko į Azerbaidžaną su dviem misijomis parengti mo-
kymų programą smurto lyties pagrindu prevencijai vykdyti bei apmokyti šioje srityje dirbančius 
specialistus, kaip suplanuoti ir įgyvendinti visuomenės sąmoningumo didinimo kampanijas.

Vasarą Tarnyboje taip pat lankėsi Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių komisarė Liisa-Ly Pa-
kosta su komanda. Susitikimo metu Kontrolierė B. Sabatauskaitė ir L. Pakosta pasidalijo pa-
tirtimi sprendžiant pandemijos metu iškilusius lygių galimybių užtikrinimo klausimus. Taip pat 
kalbėta apie šalyse kylančius darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkius.

70 Stepping Up our Engagement with Youth. Handbook for Equality Bodies, EQUINET, 2021. 
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/09/equinet_youth-handbook_web_01.pdf.
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4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA
Tarnyba švietėjišką ir prevencinę veiklą, 
kaip ir daugelį lygių galimybių integravimo 
veiklų, gali vykdyti tik dėl laimėtų projek-
tinių paraiškų. Projektams finansavimą 
skiria įvairūs ES ir kiti tarptautiniai finan-
savimo mechanizmai. Be jų, sąmoningumo 
didinimo kampanijų, leidinių rengimo, vi-
suomenės apklausų vykdymo ir kitų švietė-
jiškų ir prevencinių veiklų lygių galimybių 
srityje įgyvendinti nepavyktų. Atkreiptinas 

dėmesys, kad planuodama ir formuodama savo biudžetą Tarnyba kasmet išreiškia lėšų porei-
kį šioms veikloms, tačiau dar nė karto nėra gavusi tikslinių lėšų nei visuomenės apklausoms 
vykdyti, nei sąmoningumo didinimo kampanijoms organizuoti. Tai reiškia, kad daugelio švietė-
jiškų ir prevencinių veiklų tematika yra nulemta pagal projektines paraiškas ir ES bendruosius 
strateginius tikslus nediskriminavimo srityje, o ne atsižvelgus į konkrečius nacionalinius ir / 
arba Tarnybos prioritetus bei poreikius. Pavyzdžiui, be kitų temų, labai trūksta galimybių didinti 
visuomenės sąmoningumą bei vykdyti prevencines veiklas dėl vyresnių asmenų ir asmenų su 
įvairiomis negaliomis diskriminacijos bei kitomis aktualiomis žmogaus teisių temomis, kurio-
mis Tarnyba norėtų aktyviau veikti prevencijos srityje, tačiau, neturėdama tam skirto biudžeto, 
to padaryti negali.

4.1. Smurtas lyties pagrindu 

Pernai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinko-
je įstatymo projektą (naują redakciją), kuri buvo pateikta Seimui. Tarnyba viso proceso metu 
ne kartą teikė savo pastabas dėl įstatymo nuostatų tobulinimo, dalyvavo susitikimuose su 
suinteresuotais asmenimis. Kontrolierė ragino Seimo narius į naują įstatymo redakciją įtraukti 
smurto lyties pagrindu sąvoką bei pripažinti, kad nuo smurto artimoje aplinkoje dažniausiai 
nukenčia moterys. Tai, pasak B. Sabatauskaitės, leistų planuoti tikslines prevencijos bei pagal-
bos priemones ir moterims, ir vyrams, reaguoti į smurtą atpažįstant pasikartojančius motyvus71. 
Deja, lyties aspekto įtraukimui pritrūko 3 Seimo narių balsų. Kontrolierė rekomendavo papil-
dyti įstatymo projektą, numatant į specialistų, teikiančių pagalbą nukentėjusiems nuo smurto 
artimoje aplinkoje asmenims, parengimą įtraukti tokias temas kaip prievartinės kontrolės ir 
smurto lyties pagrindu požymių atpažinimas, šiomis temomis papildant ir ikimokyklinio, prieš-
mokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Taip pat, organizuojant smurtinį elgesį keičiančias 
programas smurtautojams, atlikti šias programas baigusių asmenų elgesio stebėseną po 
programos baigimo, programų poveikio stebėseną ir periodinę turinio peržiūrą, atsižvelgiant į 
mokslinius tyrimus ir kitų šalių gerąją praktiką. Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad būtų tikslinga 
numatyti valstybės įsipareigojimą užtikrinti nacionalinį finansavimą, kai prevencijos priemo-
nės ir projektai finansuojami iš tarptautinių programų, kurios užtikrina tik dalinį finansavimą, 
todėl būtina užtikrinti nacionalinį minimalų finansavimą. Pažymėtina, kad į pirmiau paminėtas 

71 Birutė Sabatauskaitė: nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje ginantis įstatymas turi 
apimti lyties aspektą: https://lygybe.lt/lt/birute-sabatauskaite-nukentejusius-nuo-smurto-arti-
moje-aplinkoje-ginantis-istatymas-turi-apimti-lyties-aspekta.
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ir kitas pateiktas rekomendacijas atsižvelgta nebuvo. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatymo priėmimas numatytas Seimo 2022 metų Pavasario sesijoje.

2021-ieji buvo paskutiniai Tarnybos trijose Lietuvos savivaldybėse vykdomo projekto smurto 
lyties pagrindu tema72 metai. Buvo intensyviai tęsiama smurto artimoje aplinkoje ir smurto dėl 
lyties prevencinė veikla, kuriami Lietuvoje precedento neturintys produktai ir matuojami trijose 
bandomosiose savivaldybėse pasiekti nuostatų pokyčiai. 

Po daugiau nei dvejų metų darbo Lygių galimybių plėtros centro ir Alytaus miesto, Jonavos 
ir Ukmergės rajonų savivaldybių ekspertai (-ės) baigė kurti koordinuoto institucijų atsako į 
smurtą artimoje aplinkoje algoritmą – veiksmų seką, kuria institucijos vadovaujasi vykdyda-
mos bendradarbiavimą smurto artimoje aplinkoje atvejais ir užtikrindamos smurto prevenciją. 
Pradėdamos taikyti algoritmą, projekte dalyvaujančios savivaldybės parodė lyderystę naciona-
liniu lygiu, nes tai padarė pirmosios Lietuvoje. Jonava šiam algoritmui skyrė ypatingą dėmesį 
ir įtvirtino jį keturšale sutartimi73. Projekto metu sukaupta patirtis bei naudinga informacija 
savivaldybėms apie smurto lyties pagrindu prevencijos organizavimą nugulė į praktinį vadovą 
„Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas, reagavimas, pagalbos teikimas, visuomenės sąmo-
ningumo didinimas“74. Leidinys paštu išsiųstas visoms Lietuvos savivaldybių administracijoms 

(specialistams, atsakingiems už tarpinstitucinį ben-
dradarbiavimą ir jo organizavimą) ir pagalbą nuo 
smurto artimoje aplinkoje teikiančioms organizaci-
joms kiekvienoje savivaldybėje.

Dėmesys buvo skiriamas ne tik institucijų tarpusa-
vio bendradarbiavimui stiprinti – kol buvo kuriamas 
algoritmas, rajonų gimnazijos taip pat įnirtingai dirbo 
siekdamos atsisakyti smurtą pateisinančių lyčių 
stereotipų, veikdamos ir tarp mokytojų, ir tarp moks-
leivių. Mokyklų bendruomenės pačios kūrė idėjas 
veiksmo mėnesiui „Mokykla be lyčių stereotipų“ ir 
dalyvavo ekspertų vedamuose mokymuose, protmū-
šyje bei kituose virtualiuose užsiėmimuose, kviečian-
čiuose kritiškai permąstyti savo pačių įsitikinimus 
apie vyrų ir moterų vaidmenis visuomenėje. 

72 Projektas „BRIDGE: vietos bendruomenių kova su smurtu dėl lyties artimoje aplinkoje“ 
buvo įgyvendinamas Alytaus m., Jonavos r. ir Ukmergės r. savivaldybėse 2019-2021 metais. 
Daugiau apie projektą: https://lygybe.lt/lt/bridge.
73 Jonavoje sutartimi įtvirtintas institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas: 
https://lygybe.lt/lt/jonavoje-sutartimi-itvirtintas-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinko-
je-algoritmas.
74 Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas, reagavimas, pagalbos teikimas, visuomenės są-
moningumo didinimas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras 
ir „Nomoshiti“, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/praktinis-vadovas-savivaldy-
bems.pdf.

44 pav. Leidinys mokykloms

II. VEIKLOS APŽVALGA

https://lygybe.lt/lt/bridge
https://lygybe.lt/lt/jonavoje-sutartimi-itvirtintas-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinkoje-algoritmas
https://lygybe.lt/lt/jonavoje-sutartimi-itvirtintas-instituciju-atsako-i-smurta-artimoje-aplinkoje-algoritmas
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/praktinis-vadovas-savivaldybems.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/praktinis-vadovas-savivaldybems.pdf


2021 metų veiklos ataskaita81

Kartu su moksleiviais sukurti komiksai apie lyčių stereotipus ir protmūšio klausimai apie mo-
terų situaciją vyrų pasaulyje bei egzistuojančią lyčių nelygybę išleisti leidinyje „Kiek kilogramų 
gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos“75. 

Visi projekto metu sukurti leidiniai, parengti plakatai su komiksais ir kita metodologinė bei 
mokomoji medžiaga buvo išsiųsta paštu ne tik į projekte dalyvavusias savivaldybes ir moky-
klas, bet ir į visas kitas Lietuvos savivaldybes. 

Siekiant įvertinti moksleivių nuostatų kitimą 
mokyklose, kuriose buvo vykdomos veiklos, 
surengtos apklausos projekto pradžioje ir 
projekto pabaigoje (2020 m. pradžioje ir 
2021 m. pabaigoje)76. Didžiausią pažangą 
moksleiviai pademonstravo kalbėdami apie 
merginų ir vaikinų išvaizdos stereotipus. Su 
teiginiu „Merginos turi atrodyti seksualiai“ 
2020 m. sausį nesutiko 41 proc. moksleivių, 
o 2021 m. birželį taip manančių buvo jau  
62 proc. Vaikinams keliami išvaizdos reikala-
vimai taip pat sušvelnėjo – 2021 m.  
60 proc. apklaustųjų nepritarė teiginiui 
„Svarbu, kad vaikinas būtų raumeningas“. Pir-
mosios apklausos metu taip manė  
41 proc. jaunuolių. Apklausos rezultatai 
parodė, kad kryptingas ir nuoseklus darbas 
padeda pasiekti teigiamų rezultatų. Eksper-
tai pastebėjo, kad moksleiviai yra linkę keisti 
savo stereotipinį požiūrį, kai gauna daugiau 

žinių, todėl ilgalaikiams pokyčiams užtikrinti labai svarbu tęsti interaktyvių edukacinių užsiėmi-
mų vykdymą. Pernai buvo atnaujinta ir turiniu mokykloms papildyta interneto svetainė  
www.visureikalas.lt. Nuo šiol joje pedagogai galės rasti informacijos, kaip atpažinti smurto 
požymius, kaip elgtis tais atvejais, kai įtariama, jog moksleiviai (-ės) susiduria su smurtu arti-
moje aplinkoje, kaip šiomis temomis kalbėti ir kurti saugią mokyklos bendruomenę visiems jos 
nariams. 

Nepaisant įvairių renginių ir vykdytos kampanijos „Ką mano miestiečiai“77, kuriai buvo pasi-
telkti straipsniai regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje, radijo reklama bei lauko plakatai 
labiausiai lankomose miestų vietose, remiantis pakartotine tikslinių regionų gyventojų ap-

75 „Kiek kilogramų gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos“, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba ir „Nomoshiti“, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/kiek-kilogramu-ga-
li-pakelti-moteris.pdf.
76 Apklausa „Lyčių stereotipai mokyklose“, Lygių galimybių plėtros centras ir Lietuvos žmo-
gaus teisių centras, 2020 ir 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/lyciu-stereoti-
pai-mokyklose.pdf.
77 Daugiau apie kampaniją ir jos priemones: https://www.visureikalas.lt/socialines-kampani-
jos/kamanomiestieciai.

45 pav. Kampanijos „Ką mano miestiečiai“ 
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klausa78, lyčių nuostatos pokytis savivaldybėse, deja, nebuvo didelis. Nors įvairių smurto for-
mų atpažįstamumas šiek tiek pagerėjo, nuostatos, pateisinančios smurtą dėl lyties ir smurtą 
artimoje aplinkoje arba vedančios prie jo, tik sustiprėjo. Pavyzdžiui, 2020 m. vasarį 54 proc. 
respondentų sutiko su teiginiu „Moterys dažnai pačios išprovokuoja smurtą“, o 2021 m. spalį 
taip manančių buvo jau 65 proc. Sustiprėjusios gyventojų stereotipinės nuostatos galimai yra 
susijusios su pernai pavasarį dominavusiu viešuoju diskursu apie Europos Tarybos konvencijos 
dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo  
(toliau – Stambulo konvencijos) ratifikavimą bei šiame kontekste skleista dezinformacija79. 
Pasak dvejus metus vykdyto projekto ekspertų, reikėtų gilesnės analizės, kodėl 11 procentų pa-
didėjo kaltinančiųjų. Pažymėtina, kad smurto formoms atpažinti dėmesys buvo skiriamas ilgą 
laiką, o aukų kaltinimui ar bendrai lyčių nuostatoms, pateisinančioms smurtą, dėmesys skirtas 
atskiromis ir mažesnio masto iniciatyvomis. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad reakcija gali būti 
ir nesąmoninga – nenoras asocijuoti save su silpnesne, nukentėjusia puse.

Siekdama paraginti imtis griežtesnių smurto dėl lyties artimoje aplinkoje prevencijos priemo-
nių, Tarnyba 2021 m. lapkričio 26 d. Seime surengė spaudos konferenciją „Smurto artimoje 
aplinkoje prevencijos stiprinimas: kas nuveikta ir ką dar turime padaryti“. Konferencijoje Seimo 
Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas 
Raskevičius, lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro 
ekspertė Margarita Jankauskaitė ir Lietuvos žmogaus teisių centro teisės ekspertė Monika 
Guliakaitė paminėjo Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, pasidžiaugė projekto 
pasiekimais ir aptarė, kokią įtaką kovojant su smurtu dėl lyties Lietuvoje galėtų turėti Stambu-
lo konvencijos ratifikavimas ir joje numatytų priemonių įgyvendinimas.

Projekto pabaigą vainikavo virtuali nacionalinė konferencija „BRIDGE: vietos bendruomenių 
kova su smurtu dėl lyties”, subūrusi daugiau nei 15 savo sričių ekspertų bei eksperčių ir pri-
traukusi daugiau nei 400 stebėtojų iš visos Lietuvos. Konferencijos diskusijų ir pranešimų įra-
šai yra prieinami Tarnybos „YouTube“ kanale80, o visus projekto metu sukurtus leidinius galima 
rasti interneto svetainėje www.visureikalas.lt (resursų skiltyje).

Nors šis projektas pareikalavo ypatingo įvairių įstaigų bei organizacijų ekspertų susitelkimo, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad didžiąją dalį veiklų teko vykdyti pandemijos metu, jo rezultatai 
parodė, kad nuoseklumas, atkaklumas ir kantrybė yra būtini tvariems pokyčiams sukurti. Tarny-
ba toliau vykdys smurto dėl lyties artimoje aplinkoje prevenciją, skatins visuomenę atsisakyti 
žalingų stereotipų ir yra pasirengusi perduoti gerąsias projekto praktikas ir įrankius kitoms 
Lietuvos savivaldybėms.

2022 metais planuojama sutelkti dėmesį į smurtą artimoje aplinkoje patiriančias moteris su 
negalia. Tam įgyvendinti kartu su partneriais (Lygių galimybių plėtros centru, VšĮ „Psichikos 

78 Alytaus m., Jonavos r. ir Ukmergės r. savivaldybių gyventojų smurto ir lyčių stereotipų 
suvokimo tyrimas, Vilmorus, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/12/smurto-ir-ly-
ciu-stereotipu-suvokimo-tyrimas.pdf.
79 Regionų gyventojų apklausa parodė, kad smurto atpažinimas padidėjo, tačiau išau-
go smurtą patyrusiųjų kaltinimas: https://lygybe.lt/lt/regionu-gyventoju-apklausa-paro-
de-kad-smurto-atpazinimas-padidejo-taciau-isaugo-smurta-patyrusiuju-kaltinimas.
80 Nacionalinė konferencija „BRIDGE: vietos bendruomenių kova su smurtu dėl lyties“: 
https://www.youtube.com/watch?v=cztSolc0f_8&list=PL9pDYBiAFM3bKxLEktY33usA0UYSnlj-
wh.
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sveikatos perspektyvos“ ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“) pradedamas įgyvendinti 
naujas projektas, finansuojamas ES lėšomis.

4.2. Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas

2021 metais Tarnyba tęsė veiklas, skatinančias užtikrinti palankesnes sąlygas sėkmingai de-
rinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Visuomenei buvo pristatyti net keli tyrimai apie įstatymines, 
profesines ir asmenines kliūtis, su kuriomis darbuotojai susiduria, siekdami suderinti darbą ir 
asmeninį gyvenimą. Taip pat pateiktos rekomendacijos darbdaviams ir politikos formuotojams, 
ką būtų galima gerinti ir keisti šioje srityje. 

Tarnybos ekspertės, kartu su Lygių galimybių plėtros centro eksperte dr. Vilana Pilinkaite-Soti-
rovič, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Seimo Pirmininkės komandai pristatė atliktą 
teisės aktų analizę ir sociologinius tyrimus apie tai, kokios įstatyminės nuostatos kliudo darbo 
ir asmeninio gyvenimo derinimui, bei pateikė rekomendacijas81, kokių tobulinimų reikėtų, kad 
tiek moterims, tiek vyrams (ypač turintiems vaikų arba slaugantiems / prižiūrintiems šeimos 
narius) profesinius ir asmeninius įsipareigojimus suderinti būtų lengviau. 

Teisės aktų analizė parodė, kad Darbo kodekse įtvirtinta darbdavio pareiga gerbti darbuotojo 
privatų gyvenimą ir imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus 
yra labiau deklaratyvaus pobūdžio82. Ne visais atvejais teisės aktai numato konkrečius mecha-
nizmus, kaip įgyvendinti tokią pareigą. Garantijos darbuotojams rūpintis sergančiais šeimos 
nariais yra minimalios, nepalankios arba jų apskritai nėra. Dėl nepakankamo teisinio reguliavi-
mo dažnai darbovietėse formuojasi ydinga praktika, kad patys darbuotojai turi „išsireikalauti“ 
jiems priklausančių tėvadienių / mamadienių, tėvystės atostogų, be to, neretai susiduria su kri-
tišku darbdavio požiūriu į vyrus, norinčius eiti vaiko priežiūros atostogų, ir pan. Teisės aktuose 
taip pat nėra aptartas šių garantijų suteikimo konkretus laikas, todėl gali būti interpretuojamas 
įvairiai, priklausomai nuo darbdavio geranoriškumo. Galiojantys teisės aktai kol kas nenumato 
nepereinamojo laikotarpio dalinantis su kitu partneriu (dažniausiai vyru) vaiko priežiūros atos-
togomis, taip didinant darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybes, ypatingai moterims, 
kurios vaikų, kitų artimųjų priežiūrai skiria didesnį dėmesį. Mokslininkų apklausti darbdaviai83 
įstatymuose pageidauja lankstumo, tai pastebėjo fokus grupių metu apklaustos mamos. Pavyz-
džiui, galimybės mamoms ir tėčiams grįžti dirbti pusę etato vaiko priežiūros atostogų metu ir 
toliau gauti „Sodros“ išmokas, teisės aktais užtikrinti asmenis su negalia ar kitus suaugusius 
artimuosius (ne tik vaikus) prižiūrintiems arba vieną vaiką auginantiems darbuotojams lanks-
tesnes darbo sąlygas, tarp jų, nuotolinį darbą, laisvadienius ir kt.

81 Daugiau: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/mokslininku-isvados-istatymai-nenuma-
to-galimybiu-lygiaverciam-pasidalinimui-vaiku-prieziura/.
82 Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais 
apžvalga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2021/10/teises-aktu-apzvalga.pdf. Daugiau: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/teisi-
ne-analize-atvejai-kai-derinti-asmenini-gyvenima-ir-darba-trukdo-istatymai/.
83 Darbdavių interviu įžvalgos apie šeimos ir darbo derinimą, V. Pilinkaitė-Sotirovič, 2021. 
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/06/darbdaviu-interviu-izvalgos-apie-seimos-ir-dar-
bo-derinima.pdf.

https://daugiaubalanso.lt/naujienos/mokslininku-isvados-istatymai-nenumato-galimybiu-lygiaverciam-pasidalinimui-vaiku-prieziura/
https://daugiaubalanso.lt/naujienos/mokslininku-isvados-istatymai-nenumato-galimybiu-lygiaverciam-pasidalinimui-vaiku-prieziura/
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/teises-aktu-apzvalga.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/10/teises-aktu-apzvalga.pdf
https://daugiaubalanso.lt/naujienos/teisine-analize-atvejai-kai-derinti-asmenini-gyvenima-ir-darba-trukdo-istatymai/
https://daugiaubalanso.lt/naujienos/teisine-analize-atvejai-kai-derinti-asmenini-gyvenima-ir-darba-trukdo-istatymai/
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/06/darbdaviu-interviu-izvalgos-apie-seimos-ir-darbo-derinima.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/06/darbdaviu-interviu-izvalgos-apie-seimos-ir-darbo-derinima.pdf
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2020 m. atlikus vyrų apklausą84 pastebėta, kad galimybe 
pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis iki tol, kol vaikui 
sueis 1 (vieneri) arba 2 (dveji) metai, naudojosi nedidelė 
vaikus auginančių vyrų dalis – maždaug šeštadalis  
(17 proc.) apklaustų respondentų, nors apie tokią galimybę 
žinojo absoliuti dauguma vyrų. Didžioji dalis jų ja naudo-
josi tik antraisiais vaiko auginimo metais. Kokybiniai ir 
kiekybiniai tyrimai taip pat parodė, kad sprendimui, kuris 
iš tėvų ims vaiko priežiūros atostogas, didelės įtakos turi 
požiūris į lyčių vaidmenis šeimoje. Kalbant apie paslaugų 
infrastruktūrą, labiausiai trūksta trumpalaikių vaikų prie-
žiūros paslaugų arba pasigendama esamų paslaugų lanks-
tumo. Geresnės infrastruktūros trūksta ir  
darbuotojams (-oms), kurie (-ios) slaugo sergančius, seny-
vus šeimos narius ar artimuosius su negalia.

Atlikti tyrimai parodė, kad yra keturios sritys, kuriose būti-
na pakoreguoti valstybės politiką: tėvams prieinamų pas-
laugų infrastruktūra, tėvystės atostogos, vaiko priežiūros 
atostogos, asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo priemo-
nės85.

2021 m. buvo tęsiamas darbas su pasirinkta bandomąja 
projekto organizacija „Swedbank“, joje vykdomas pa-
rengtas veiksmų planas, kaip sukurti darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimui palankią darbovietę. Pernai „Swedbank“ įgyvendinta motyvacinė darbuo-
tojų kampanija, kurioje darbuotojos ir darbuotojai dalinosi praktiniais patarimais, kas joms ir 
jiems asmeniškai padeda geriau suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą. Kampanijos metu buvo 
atrinkti geriausi patarimai ir parengti 8 e. plakatai, kuriuos organizacija platino intranete, lif-
tuose, kitais savo darbuotojų komunikacijos kanalais. Geriausių patarimų autoriai (-ės) sulaukė 
organizacijos prizų. 

Rudenį socialiniuose tinkluose startavo sąmoningumo didinimo kampanija „Apie ką tyli dir-
bančios mamos?“ Jos metu visuomenei pristatytos kokybinio tyrimo, atlikto dalyvaujant vaikų 
turinčioms dirbančioms moterims, metu surinktos įžvalgos apie šeimos, darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimą bei su tuo kylančius iššūkius86. Absoliuti dauguma individualiai ar fokus 
grupėje kalbintų mamų prisipažino nuolat jaučiančios kaltę, kai mėgina suderinti visas savo 
gyvenimo sritis. Pasak jų, kaltės jausmą kelia visuomenės lūkestis, kad moterys turėtų dirbti 
taip, lyg neturėtų vaikų, ir auginti vaikus taip, lyg neturėtų darbo. Tą patvirtino dar 2020 m. 

84 Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą, 
Lygių galimybių plėtros centras, 2020. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/09/siuolaiki-
niai_vyrai_ir_lyciu_lygybe.pdf.
85 Darbo ir šeimos derinimo sąlygų gerinimas. Rekomendacijos politikos formuotojams, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centras, 2021. https://lygybe.lt/
data/public/uploads/2021/10/rekomendacijos-politikos-formuotojams.pdf.
86 Tyrimo „Šeimos, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkiai mamoms“ įžvalgos, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/sei-
mos-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimo-issukiai-mamoms.pdf.

46 pav. Motyvacinės darbuotojų 
kampanijos plakatas
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atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa, kuri parodė, kad beveik 7 iš 10 moterų Lietuvoje 
jaučiasi kaltos palikdamos mažus vaikus kitų priežiūrai, kol pačios dirba87.

Moterys kokybinio tyrimo metu įvardijo tris pagrindinius dalykus, kurie padėtų sumažinti darbo 
ir vaikų auginimo konfliktą, kaltės jausmą ir realiai padėtų jų aplinkoje: aktyvesnis partnerio 
įsitraukimas į vaikų auginimą, supratingas darbdavys su šeimai draugiška ir lanksčia darbo 
aplinka, lankstesnės ir prieinamos vaiko priežiūros paslaugos bei galimybė dirbančiai mamai 
pailsėti. Panašius rezultatus parodė ir „Vilmorus“ tyrimas, kur respondentai (-ės) įvardino, jog 
asmeninį gyvenimą ir darbą geriau suderinti padėtų: lankstus darbo grafikas (tam pritarė  
59 proc.), palankus darbdavio ir kolegų požiūris (43 proc.), galimybė pasiimti ilgesnes atosto-
gas, laisvas dienas pagal poreikį (39 proc.); prieinamos vaiko priežiūros paslaugos (darželiai, 
lopšeliai, dienos centrai) (37 proc.).

Kampaniją „Apie ką tyli dirbančios mamos?“ įgyvendino Tarnyba kartu su partneriais – sociali-
nės reklamos agentūra „Nomoshiti“ ir Lygių galimybių plėtros centru. Jos metu parengta 1 
3 straipsnių88, Tarnybos ir Lygių galimybių plėtros centro ekspertai (-ės) dalyvavo radijo ir te-
levizijos laidose, kampanijos žinutės ir tekstai žiniasklaidos priemonėse paminėti daugiau nei 
80 kartų. Reklama socialiniame tinkle „Facebook“ pasiekė 190 tūkstančių žmonių.

2021 m. socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ taip pat buvo tęsiamas asmeninių 
istorijų apie tėvystę ciklas „Šiuolaikiniai tėčiai89“, pradėtas 2020 metais. 

87 Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie asmeninio gyvenimo ir darbo deri-
nimą, Vilmorus, 2020. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/balance-tyrimo-ataskai-
ta-2020.pdf.
88 Visus straipsnius galima rasti: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/.
89 „Šiuolaikiniai tėčiai“. https://daugiaubalanso.lt/istorijos/.
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4.3. Neapykantos kalbos prevencija

2021 metais Tarnyba ypač didelį dėmesį skyrė neapykantos kalbos prevencijai. Tarnyba įgyven-
dino net kelis projektus, susijusius su neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais:  
„#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimas“  
(toliau – NoPlace4Hate) ir „Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, 
siekiant kovoti su diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pa-
grindais“ (toliau – SOGI), dalinai finansuojamus ES lėšomis, ir „#HATEFREE: stiprinant dvišalį 
Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių 
sklaidos srityse“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechaniz-
mų. Šių projektų metu Tarnyba kartu su partneriais vykdė įvairias veiklas, skirtas šviesti visuo-
menę, kaip atpažinti neapykantos kalbą ir ką daryti su tuo susidūrus, įgyvendino sąmoningumo 
didinimo kampaniją, vykdė mokymus policijos pareigūnams (-ėms), prokurorams (-ėms) ir 
teisėjams (-oms), rengė jiems (joms) priemones, įgyvendino pažintinį vizitą į Norvegiją, Naci-
onalinio žmogaus teisių forumo metu suorganizavo tarptautinę konferenciją apie neapykantos 
kalbą ir neapykantos nusikaltimus, organizavo konsultacijas nuo neapykantos kalbos nukentė-
jusiems asmenims. 

Įgyvendinant SOGI projektą Lietuvos kontekstui buvo adaptuotas ir parengtas mokymų va-
dovas90, skirtas paruošti policijos pareigūnus (-es) reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš 
LGBTI+ asmenis. Leidinyje aiškinama, kodėl neapykantos nusikaltimams ir kitokio pobūdžio 
smurtui prieš LGBTI+ asmenis turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, apžvelgiamas neigia-
mas neapykantos nusikaltimų poveikis psichikos sveikatai ir pateikiami praktiniai patarimai, 
kaip užtikrinti lygiavertį paslaugų teikimą nepriklausomai nuo nukentėjusio asmens lytinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės. Remiantis šiuo vadovu, balandžio mėn. buvo surengti du se-
minarai „Policijos vaidmuo tiriant neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI asmenis: 
kaip užtikrinti profesionalų policijos atsaką?“, kuriuose dalyvavo 42 policijos pareigūnai (-ės) iš 
visos Lietuvos.

Kovo mėnesį startavo nacionalinė sąmoningumo didinimo kampanija „Neapykantos kalba yra 
nusikaltimas“91. Tarnyba kartu su partneriais – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir soci-
alinės reklamos agentūra „Nomoshiti“ – sukūrė informacinę interneto svetainę www.nepyka.lt, 
skirtą nuo neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems asmenims. Svetainė 
skirta pagalbos ieškantiems asmenims, norintiems padėti (bet dažnai nežinantiems kaip), ir 
specialistams (-ėms), dirbantiems (-ioms) kovos su neapykantos kalba ir neapykantos nusi-
kaltimais srityje. Ją pernai aplankė beveik 8 tūkst. vartotojų. Svetainėje taip pat yra integruota 
Lietuvos žmogaus teisių centro ir partnerių sukurta pranešimo apie neapykantos apraiškas 
elektroninė forma, kuria pasinaudoję asmenys gali pateikti informaciją apie internete paste-
bėtą neapykantos kalbą. Kampanijos metu LNK televizijos kanalu ir radijo stotyje „Power Hit 
Radio“ buvo transliuojami socialinės reklamos klipai (LNK televizijoje reklama parodyta 75 
kartus ir bendrai pasiekė beveik 8 mln. auditoriją, įskaitant pakartotinius pasiekimus; radijo 
klipai skambėjo 178 kartus). Penkiuose (5) miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy-

90 Policijos vaidmuo tiriant neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI asmenis: mo-
kymai profesionaliam policijos atsakui užtikrinti: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/07/
policijos-vaidmuo-tiriant-neapykantos-nusikaltimus.pdf.
91 Daugiau apie kampaniją ir jos priemones: https://nepyka.lt/neapykantos-kalba-yra-nusikal-
timas/.
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je ir Alytuje – kabojo 220 informaciniai plakatai, kuriuos praeiviai (-ės) pamatė 8,5 mln. kartų. 
Kampanijos įrašai ir reklama socialiniame tinkle „Facebook“ pasiekė beveik 900 tūkst. žmonių 
auditoriją.

2021 m. atlikti net keli kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, 
siekiant išsiaiškinti su neapykantos kalba dirbančių pa-
reigūnų (-ių) gebėjimus atpažinti neapykanta motyvuotus 
incidentus bei nuostatas pažeidžiamų socialinių grupių, 
kurios paprastai dažniau nei kiti susiduria su neapykan-
tos nusikaltimais ir neapykantos kalba, atžvilgiu. Fokus 
grupių su policijos pareigūnais ir prokurorais bei jų kie-
kybinės apklausos (apklausoje dalyvavo per 500 speci-
alistų (-čių)) metu taip pat siekta išsiaiškinti, su kokiais 
iššūkiais susiduriama tiriant ir nagrinėjant neapykanta 
motyvuotas nusikalstamas veikas, kokie galimi atliekamų 
tyrimų trūkumai, kokios informacijos vertinant neapy-
kantos indikatorius ir motyvus reikia, kaip vertinamos 
neapykanta motyvuotų nusikalstamų veikų latentiškumo 
priežastys ir kokia asmeninių nuostatų įtaka neapykanta 
motyvuotų nusikalstamų veikų tyrimui. Rezultatai parodė, 
kad pareigūnams (-ėms) trūksta žinių apie pažeidžiamas 
bendruomenes92. Beveik pusė jų įsitikinę, jog kai kurios 
pažeidžiamos visuomenės grupės skundžiasi be reika-
lo. Daugiau nei trečdalis apklaustųjų galvoja, kad nuo 
neapykanta motyvuotų veikų nukentėję asmenys dažnai 
patys išprovokuoja agresiją. 

NoPlace4Hate projekto partnerio – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos – užsakymu  
2021 m. išleista mokymo metodologija „Institucijų atsakas į neapykantos kalbą ir neapykantos 
nusikaltimus“93. Leidiniu pateikiama mokymo medžiaga, kurios reikia teisėsaugos institucijų 
darbuotojų (ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų) žinių ir gebėjimų ugdymui sie-
kiant tinkamai atpažinti neapykantos atvejus, reaguoti į juos ir ištirti bei priimti sprendimus 
šios kategorijos bylose. Leidinyje analizuojamos ir pristatomos pagrindinės su neapykantos 
nusikaltimais ir neapykantos kalba susijusios nuostatos, pagrindiniai neapykantos, šališkumo 
ir (ar) išankstinių nuostatų rodikliai ir jų turinys, aiškinamasi specialiųjų žinių naudojimo ga-
limybės tiriant neapykantos kalbos atvejus, vertinami reikšmingi tyrimui duomenys nacionali-
niuose, ypač Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimuose. 
Leidiniai pristatyti Lietuvos policijos mokyklai, bendradarbiaujant su Policijos departamentu ir 
kitomis teisėsaugos institucijomis bus išsiųsti su neapykantos kalba dirbantiems teisėsaugos 

92 Apklausa parodė, kad pareigūnams trūksta žinių apie pažeidžiamas bendruomenes: 
https://lygybe.lt/lt/apklausa-atskleide-kad-pareigunams-truksta-ziniu-apie-pazeidziamas-ben-
druomenes-naujiena.
93 Institucijų atsakas į neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus, V. Velička, A. Gutaus-
kas, Ž. Navickienė, L. Laužikas, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/insituci-
ju-atsakas-i-neapykantos-kalba-ir-neapykantos-nusikaltimus.pdf.

48 pav. Leidinys teisėsaugos 
pareigūnams
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pareigūnams visoje šalyje. Kartu bus išsiųsti ir leidiniai apie situaciją Lietuvoje94 ir specialiai 
pareigūnams parengtos užrašų knygutės, kuriose pateikiami šališkumo ir (ar) išankstinių nuos-
tatų rodikliai ir jų turinys tiriant neapykantos kalbos nusikaltimus. 

Pernai taip pat vykdyti mokymai policijos pareigūnams (-ėms), aukšto rango prokurorams 
(-ėms) ir teisėjams (-oms). Mokymai policijos pareigūnams skirti siekiant parengti policijoje 
pareigūnus-instruktorius, kurie perduotų mokymų metu įgytas žinias, padėtų ir konsultuotų 
kolegas ikiteisminiuose tyrimuose, kuriuose sprendžiami klausimai dėl neapykanta motyvuo-
tos nusikalstamos veikos. Mokymuose policijos pareigūnams (-ėms) dalyvavo 43 specialistai 
iš visos Lietuvos. Siekiant didinti aukšto rango prokurorų ir teisėjų kompetencijas sprendžiant 
neapykanta motyvuotos nusikalstamos veikos bylas, organizuoti 4 mokymai, kuriuose dalyvavo 
90 specialistų iš skirtingų Lietuvos regionų.

Siekiant didinti specializuotos pagalbos paslaugas nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykan-
tos kalbos nukentėjusiems asmenims teikiančių specialistų (-ių), nevyriausybinių organizacijų 
atstovų (-ių), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarny-
bos, teisėsaugos institucijų atstovų kompetencijas neapykantos nusikaltimų ir neapykantos 
kalbos prevencijos srityje, spalio mėn. organizuotas pažintinis vizitas į Oslą (Norvegiją). Vizitas 
organizuotas įgyvendinant projektą „#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos ben-
dradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse“, bendradar-
biaujant su partneriu – Norvegijos Karalystės ambasada.

Bendradarbiaujant su Norvegijos Karalystės ambasada, Nacionaliniame žmogaus teisių foru-
me (NŽTF) buvo suorganizuotos trys diskusijos: „Kodėl „nėra“ neapykantos nusikaltimų prieš 
asmenis su negalia?“95, „Teisėsauga prieš neapykantą: praktika ir galimi pokyčiai sistemoje“96, 
„Patyčios ir neapykantos kalba: skirtumai, sąsajos ir žala“97. Minėtose diskusijose apsilankė 
arba jas stebėjo internetu 236 žmonės (107 gyvai ir 129 nuotoliniu būdu). Į NŽTF vedančia ko-
munikacija socialiniuose tinkluose bendrai pasiekta didesnė nei 128 tūkst. vartotojų auditorija. 

Metų pabaigoje buvo sukurtas mokomasis vaizdo klipas teisėsaugai „Kaip atpažinti neapykan-
ta motyvuotas veikas“98.

94 Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga, K. Mikša, 
M. Galiukaitė, 2021. https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/01/neapykantos-nusikalti-
mai-ir-neapykantos-kalba_situacijos-lietuvoje-apzvalga.pdf.
95 Kodėl „nėra“ neapykantos nusikaltimų prieš asmenis su negalia? https://www.youtube.
com/watch?v=UG6na6_rKB0&t=2s.
96 Teisėsauga prieš neapykantą: praktika ir galimi pokyčiai sistemoje. https://www.youtube.
com/watch?v=Nu8LrWl1Tks&t=2s.
97 Patyčios ir neapykantos kalba: skirtumai, sąsajos ir žala. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=mg4Xkhwgc1o&t=1s.
98 Mokomasis vaizdo klipas „Kaip atpažinti neapykanta motyvuotas veikas“: https://www.
youtube.com/watch?v=r-felcgduek&t=1s.
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4.4. Prieglobsčio prašytojų ir asmenų, kirtusių Baltarusijos– 
Lietuvos sieną, situacijos stebėsena

2021 m. vasarą į Lietuvą atvykus didelei grupei prieglobsčio prašytojų ir šiems užsieniečiams 
kertant Baltarusijos–Lietuvos sieną, Lietuvos visuomenėje suaktyvėjo iš kitų šalių atvykusių 
asmenų baimė, padaugėjo neigiamų komentarų ir neapykantos kalbos komentarų apie pabė-
gėlius, prieglobsčio prašytojus, migrantus. Be logistinių problemų, susidurta ir su itin dideliu 
vietos gyventojų pasipriešinimu – organizuoti protestai, socialiniuose tinkluose pasipylė nea-
pykantos kupini komentarai, kurie sukėlė žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų nerimą. 
Tarnyba, stebėdama visuomenėje vykstančius procesus bei dominuojančią neigiamą retoriką 
iš valstybės institucijų atstovų apie atvykusius asmenis, birželio mėn. kreipėsi į vidaus reikalų 
ministrę dėl Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų komunikacijos Baltarusijos–Lietu-
vos sieną kertančių asmenų atžvilgiu. Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad darbuotojų komunika-
cija neturėtų diskriminuoti ir stigmatizuoti kertančiųjų valstybės sieną prieglobsčio ieškančių 
asmenų dėl jų odos spalvos, tikėjimo ir (ar) tautybės. Ji taip pat paragino, kad, organizuojant 
priėmimo, laikino apgyvendinimo, integracijos priemones, būtina investuoti ir į diskriminacijos 
prevencijos priemones bei užtikrinti bet kokio galimo susiskaldymo ar priešpriešos tarp atskirų 
visuomenės grupių prevenciją.

Liepos mėn. vidaus reikalų ir socialinės apsaugos ir darbo ministrėms pakartotinai išsiųstas 
raštas dėl pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir užsieniečių diskriminacijos prevencijos. Jame 
Kontrolierė, reaguodama į viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pasirodančias pabėgėlių, prie-
globsčio prašytojų, migrantų ar Lietuvoje gyvenančių (ne)baltaodžių asmenų diskriminacinio 
vertinimo tendencijas, susijusias su migracijos procesais prie Baltarusijos ir Lietuvos pasienio, 
norėjo atkreipti minėtų ministerijų dėmesį į pažeidžiamų grupių diskriminacijos prevencijos 
svarbą.

Susitikimo su Jonavos meru Mindaugu Sinkevičiumi rugpjūčio mėn. metu Kontrolierė pasiūlė 
surengti diskriminacijos prevencijai skirtus mokymus savivaldybių, kuriose laikinai apgyvendin-
ti prieglobsčio prašytojai ir kuriose planuojama įrengti pastoviąsias stovyklas, darbuotojams. 

Kontrolierė B. Sabatauskaitė ir Tarnybos lygių galimybių ekspertė Ieva Laugalytė nuo 2021 m. 
rugsėjo mėn. dalyvavo kassavaitiniuose Vidaus reikalų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos organizuojamuose tarpinstituciniuose posėdžiuose, skirtuose spręsti su 
prieglobsčio prašytojais susijusius klausimus. 

Nuo rugsėjo mėn. Tarnyba vykdo nepriklausomą stebėseną, bei rengia situacijos apžvalgą 
prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo stovyklose. Pernai buvo aplankyta laikinoji stovykla Lin-
kmenyse, Užsieniečių registracijos centras Pabradėje, Pabėgėlių priėmimo centras ir stovykla 
Rukloje, Kybartų užsieniečių registracijos centras, Medininkų užsieniečių registracijos centras 
ir Naujininkų pabėgėlių priėmimo centras. Nepriklausomos apžvalgos ataskaitą planuojama 
pateikti 2022 m. I ketvirtį.
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4.5. Tarnybos žinomumo ir prieinamumo didinimas

Kasmet Tarnyba atlieka šalies gyventojų nuomonės tyrimą apie Tarnybos žinomumą ir pasiti-
kėjimą ja. 2022 m. vasario mėn. atliktos apklausos duomenimis, šalies gyventojų pasitikėjimas 
nežymiai sumažėjo: nuo 39 proc. 2021 metais iki 36 proc. 2022 metais (žr. 49 pav.). Tyrimas 
parodė, kad Tarnyba dažniau pasitiki 26–45 metų amžiaus respondentai, turintys aukštąjį išsi-
lavinimą, didesnes nei 500 Eur pajamas gaunantys tyrimo dalyviai bei tie, kurie diskriminaci-
jos atveju kreiptųsi į Tarnybą. Labiausiai pasitiki aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai  
(54 proc.), mažiausiai – ūkininkai (29 proc.) ir pensininkai (28 proc.).

Vyrai dažniau nurodė institucija nepasitikintys (27 proc. vyrų ir 21 proc. moterų nurodė nepasi-
tikintys), o moterys – nežinančios, ar pasitiki (42 proc. moterų ir 37 proc. vyrų)99.

Visuomenės kasmet taip pat klausiama apie Tarnybos žinomumą. Instituciją žinančiųjų skai-
čius išlieka panašus kaip ir 2021 m. pradžioje – 78 proc. Geriausiai apie Tarnybą 2022 metų 
pradžioje žinojo 46–55 metų amžiaus asmenys (91 proc.), turintys aukštąjį išsilavinimą gyven-
tojai (85 proc.), aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai (93 proc.), mažiausiai – ūkininkai  
(57 proc.), 18–25 metų amžiaus asmenys (62 proc.).

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad padaugėjo ir asmenų, kurie, susidūrę su diskrimina-
cija, būtų linkę nesikreipti į Tarnybą (žr. 50 pav.). Į klausimą „Ar kreiptumėtės dėl patirtos dis-

99 Tyrimą Tarnybos užsakymu atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija 
„Spinter tyrimai“ 2022 m. vasario mėn. Tyrimo paklaida – 3 proc. Apklausoje dalyvavo 1015 
dalyvių, iš kurių 47 proc. buvo vyrai, 53 proc. – moterys. Dalyvių amžius nuo 18 iki 75 m. 

2021 m. sausis

2022 m. vasaris

2020 m. vasaris

2018 m. gruodis

2018 m. sausis

2017 m. sausis

Pasitikiu Nepasitikiu Nei taip, nei ne / nežinau

39 %

36 % 24 % 40 %

45 %

39 %

30 %

22 %

25 %

24,1 %

28,6 %

29,7 %

15,4 %

11,7 %

14,7 %

60,5 %

59,7 %

56,2 %

AR PASITIKITE LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA?

49 pav. Šalies gyventojų apklausos rezultatai

II. VEIKLOS APŽVALGA



2021 metų veiklos ataskaita91

kriminacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą?“ 26 proc. respondentų atsakė „tikriausiai 
ne“, dar 15 proc. – „tikrai ne“. Pastarųjų per metus padaugėjo trečdaliu: 2021 metais taip teigė 
10 proc., 2022 metais – 15 proc. apklausos dalyvių. Toks pokytis gali būti susijęs su praėjusiais 
metais viešajame diskurse padidėjusiu pasipriešinimu įvairioms žmogaus teisių užtikrinimo 
iniciatyvoms politinėje darbotvarkėje, pablogėjusiais kitais lygių galimybių rodikliais šalyje, 
nuovargiu dėl užsitęsusios Covid-19 pandemijos ir su ja susijusių įvairių apribojimų.

2021 m. Tarnyba aktyviai komunikavo įvairiais lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo 
klausimais. Tarnybos interneto svetainėje www.lygybe.lt per metus paskelbtos 95 publikacijos: 
pranešimai žiniasklaidai, naujienos, straipsniai, interviu ir kt. Svetainės lankomumas žymiai iš-
augo. Per metus svetainėje apsilankė daugiau nei 62 tūkst. vartotojų. Lyginant su 2020 metais, 
svetainės lankytojų skaičius padidėjo 55 proc. Svetainė taip pat sulaukė daugiau 147 tūkst. 
puslapio peržiūrų. Tai yra trečdaliu daugiau nei jų būta 2020 metais. Administruojamų pasky-
rų „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba“, „Daugiau balanso“ ir „Visų reikalas“ socialiniame 
tinkle „Facebook“ bendras sekėjų skaičius pernai išaugo keliais tūkstančiais.

2021-aisiais didėjo Tarnybos matomumas žiniasklaidoje. Tarnyba įvairiose informavimo prie-
monėse buvo paminėta 639 kartus (šis rodiklis, lyginant su 2020-aisiais, išaugo 14 proc.). 
Daugiausia dėmesio Tarnybos veiklai skyrė LRT žiniasklaidos grupė; 83 kartus Tarnyba buvo 
paminėta portale „Lrt.lt“, 32 – LRT televizijoje, 31 – LRT radijuje. 50 kartų Tarnyba minėta nau-
jienų portale „Delfi.lt“, 63 kartus – „15min“, 46 kartus – „Lrytas.lt“. 

Per 2021 metus Tarnyba sulaukė 154 žurnalistų (-čių) užklausų. Palyginus su 2020-aisiais, 
žiniasklaidos susidomėjimas Tarnybos veikla paaugo trečdaliu. Labiausiai žurnalistai (-ės) 
domėjosi diskriminacijos dėl amžiaus problemomis, lyčių lygybės klausimais, smurto artimoje 
aplinkoje tema. Kreipimaisi dėl galimybių paso ir kitų pandemijos suvaldymo priemonių sudarė 
apie 7 proc. visų žiniasklaidos užklausų. 

2021 m. Tarnyba visuomenei pristatė naują interneto svetainę www.nepyka.lt, skirtą mokyti at-
pažinti ir reaguoti į neapykantos kalbą bei neapykanta motyvuotus nusikaltimus.

2021 m. sausis

2022 m. vasaris

2020 m. vasaris

2018 m. gruodis

Tikrai / greičiau taip Tikrai / greičiau ne
Nežinau / nesu tikra(s) / neatsakysiu

46 %

42 % 41 % 17 %

41 %

28 %

34 %

41 %

37 %

20 %

18 %

35 %

AR KREIPTUMĖTĖS DĖL PATIRTOS DISKRIMINACIJOS Į LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBĄ?
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http://www.lygybe.lt
http://www.nepyka.lt


2021 metų veiklos ataskaita92

Tarnybos prieinamumo didinimas

Tarnyba pakeitė savo dokumentų rengimo ir informacijos skelbimo tvarką. Nuo šiol oficialūs 
dokumentai yra rengiami ne „Times New Roman“, bet „Calibri“ šriftu, jų tekstas lygiuojamas 
pagal kairįjį lapo kraštą. Juose taip pat vartojama lyčiai jautri kalba. Šių pokyčių Tarnyba ėmėsi 
siekdama net ir savo raštais, sprendimais ir kitais dokumentais kurti įtraukią aplinką100. Tai yra 
tik dalis planuojamų pakeitimų. 2021 m. suplanuoti Tarnybos interneto svetainės atnaujinimo 
darbai, kurie bus pradėti 2022 m., integruojant visas administruojamas svetaines  
(www.lygybe.lt, www.lygybesplanai.lt, www.lygiadieniai.lt, www.visureikalas.lt,  
www.daugiaubalanso.lt ir www.nepyka.lt) į vieną ir pritaikant pateiktą informaciją, atsižvelgiant į 
asmenų negalią, amžių, tautybę bei kitus tapatybės bruožus. Atsinaujinimo procese bendradar-
biaujama su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga bei Lietuvos kurčiųjų draugija.

100 Įtrauktis ir oficialiuose Tarnybos raštuose – pakeistas šriftas, integruota lyčiai jautri 
kalba: https://lygybe.lt/lt/itrauktis-ir-oficialiuose-tarnybos-rastuose-pakeistas-sriftas-integruo-
ta-lyciai-jautri-kalba?fbclid=IwAR1ifOVlrwqKapxZ_LP9wD_esxF7lTm1jdvgO3BpNMvVu-UAFwB-
clJe5RKQ. 
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5. LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS 
TARNYBOS VALDYMAS

5.1. Žmogiškieji ištekliai

2021 m. pabaigoje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje dirbo 16 nuolatinių ir 3 laikini dar-
buotojai; be lygių galimybių kontrolierės, jai įstatymu pavestas funkcijas vykdyti padėjo 9 vals-
tybės tarnautojai, 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš 
valstybės biudžeto, bei dar 3 darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas projektinio darbo sutar-
tis ir gaunantys darbo užmokestį iš Europos Sąjungos paramos fondų.

Atvirumas – viena iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vertybių.

Toliau pateikiami darbuotojų apklausos duomenys, atspindintys personalo įvairumą lygių gali-
mybių požiūriu.

51 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos struktūra
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Tarnyboje dirba 16 moterų, 3 vyrai, 1 lyties neįtvirtinantis asmuo.

Vidutinis darbuotojų amžius – 39,2 metai.

Visi (-os) darbuotojai (-os) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 8 iš jų – teisinį, 5 darbuoto-
jai (-os) įgiję daugiau nei vieną aukštąjį išsilavinimą.

Nors ir skirtingais lygiais, bet visi (-os) darbuotojai (-os) kalba anglų kalba, 13 darbuotojų kalba 
daugiau nei viena užsienio kalba: 12 – rusų, 4 – vokiečių, 3 – lenkų, 2 – ispanų, po 1 – prancūzų, 
portugalų, graikų, ukrainų, baltarusių, bulgarų, gruzinų kalbomis.
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52 pav. Darbuotojų sudėtis pagal amžių

53 pav. Darbuotojų išsilavinimo įvairovė
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Katalikas
Nepraktikuojantis
Agnostikas
Evangelikas reformatas
Evangelikas liuteronas
Kita 

55 pav. Darbuotojų sudėtis pagal religiją ir tikėjimą

2021 m., nors ir pandemijos sąlygomis, Tarnybos darbuotojai 199 val. skyrė profesinės kvalifi-
kacijos kėlimui. 

2021 m. Tarnyboje praktiką atliko 8 praktikantai (-ės). 

54 pav. Darbuotojų įsitikinimai ir pažiūros
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Pandemijos iššūkiai

Tęsiantis pandemijai, pagrindiniai žmogiškųjų išteklių valdymo klausimai, į kuriuos labiausiai 
telktasi, – saugios darbo sąlygos, darbuotojų savijauta, darbo tempas, emocinė sveikata. Šių 
dienų kontekste visi (-os) iš naujo turėjo pasitvirtinti ir skirti dėmesį tam, kad žmonės yra pats 
svarbiausias išteklius.

Nuo pat pirmos karantino dienos visi (-os) darbuotojai (-os) turėjo galimybę dirbti per nuotolį. 
Buvo pasirengtas ir sėkmingai taikomas hibridinio darbo aprašas (planuojama taikyti ir pan-
demijai pasibaigus). Tačiau Tarnyba neturėjo galimybių užtikrinti visiems (-oms) pakankamo 
skaičiaus nešiojamų kompiuterių, todėl tam buvo dedamos pastangos užtikrinti darbo priemo-
nių geresnį prieinamumą. Darbuotojai (-os) gali pasinaudoti ir vadinamųjų darbostogų (angl. 
workation) galimybe, kuri suteikia daugiau lankstumo derinant asmeninius ir darbo įsipareigo-
jimus.

Daug dėmesio skiriama darbuotojų apsaugai nuo viruso. Siekiama, kad darbuotojai elgtųsi at-
sakingai, būtų įsitraukę ir taip visi drauge kurtų saugią aplinką. Darbuotojui (-ai) pajutus perša-
limo simptomus, siūloma vykti į namus ir, jeigu galima,– dirbti iš namų. Finansinis stabilumas 
užtikrinamas kiekvienam darbuotojui.

Pandemijos metu komandos dvasią palaikė ir palaiko reguliariai organizuojami nuotoliniai 
pasitarimai, kurių metu dalinamasi ne tik darbiniais klausimais, bet ir kas kaip jaučiasi, kuo gy-
vena, kas rūpi. Per karantiną organizuotas keletas nuotolinių neformalių kompetencijos kėlimo 
ar kitų renginių tarpusavio ryšiui išlaikyti bei puoselėti. 

Siekiant geriau atlikti profesinį vaidmenį, gerinti darbo kokybę, gilinti profesionalumą, kartu ir 
stengiantis apsaugoti darbuotojus nuo perdegimo, kas mėnesį organizuojamos visos koman-
dos supervizijos. Pasitelkus profesionalaus patirtinio mokymo vadovo pagalbą, aptariamos, 
analizuojamos ir sprendžiamos darbinėje veikloje kylančios dilemos, įvairias įtampas kelian-
čios situacijos. Kiekvieną mėnesį Tarnybos vadovai (-ės) organizuoja intervizijas, kurių metu 
nagrinėjami karščiausi klausimai ir poreikiai, suteikiama tarpusavio parama.

II. VEIKLOS APŽVALGA
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5.2. FINANSINIAI IŠTEKLIAI
2021 metais Tarnybos vykdomai Lygių galimybių užtikrinimo programai iš valstybės biudžeto 
buvo skirta 570 tūkst. eurų (iš jų atlyginimams skirta 422 tūkst. eurų). 2021 m. panaudota  
99,9 proc. skirtų valstybės biudžeto lėšų (atlyginimai sudarė 75 proc.). 

Vykdomai projektinei veiklai papildomai buvo panaudota 140 tūkst. eurų, gautų iš tiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamų programų, 11,9 tūkst. eurų, gautų iš Europos Sąjungos fondų 
investicijų, ir 33,8 tūkst. eurų, gautų iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo. 
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III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime nuo 2019 m. laukia svarstymo naujos redakcijos 
Lygių galimybių įstatymo projektas Nr. XIIIP-3512. Priėmus įstatymo projektą, sustiprė-
tų diskriminaciją patyrusių asmenų apsauga, būtų išplėstas draudžiamo diskriminavi-
mo pagrindų sąrašas. Dėl šios priežasties rekomenduojama svarstyti ir priimti naujos 
redakcijos Lygių galimybių įstatymo projektą bei užtikrinti finansavimą ir žmogiškuo-
sius išteklius išsiplėtusioms Tarnybos funkcijoms vykdyti. Ši rekomendacija teikta ir su 
2019 m., ir su 2020 m. veiklos ataskaitomis, tačiau iki šiol nėra įgyvendinta.

Siūlytina papildyti Lygių galimybių įstatymą nuostatomis, kuriomis būtų nustatyti išim-
tiniai atvejai, kuomet prekių ir paslaugų teikimą vien tik (arba visų pirma) tam tikrais 
požymiais pasižymintiems asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama 
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis, ir tokie atvejai nebūtų laikomi mažiau palankiu 
elgesiu. Toks lengvatų pateisinimas įstatyme nėra numatytas, nors, įvertinus asmenų 
amžių, turimą negalią ar tam tikrai socialinei grupei priklausančių asmenų materialinę 
padėtį, ribotą teisinį veiksnumą, finansinės paramos poreikį, lengvatų teikimas įsigy-
jant prekes ir paslaugas galėtų būti pateisinamas.

Kasmet besikreipiančiųjų į Tarnybą daugėja, o 2021 m. Tarnyboje sulaukta rekordinio 
kreipimųsi skaičiaus, kokio nebuvo nuo pat Tarnybos įsteigimo 1999 metais. Dėl šios 
priežasties darbo krūvis Tarnybos darbuotojams jau viršijo jų galimybių ribas.

Pabrėžtina, jog 2017 metais į Lygių galimybių įstatymą buvo perkeltos 2014 m. balan-
džio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/54/ES dėl priemonių, kad 
darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, nuostatos ir 
minėtas įstatymas buvo papildytas nauju draudžiamo diskriminavimo pagrindu – pilie-
tybės pagrindu. Tokiu būdu Tarnybai pavesta vykdyti papildomas funkcijas, susijusias 
su diskriminacijos atvejų pilietybės pagrindu tyrimais, prevencine bei švietėjiška veikla. 
Nuo 2017 m. neskyrus Tarnybai būtino finansavimo įgyvendinti papildomoms funkci-
joms, susijusioms su lygių galimybių užtikrinimu nepaisant pilietybės, Tarnybai nėra 
sudarytos faktinės galimybės efektyviai vykdyti minėtas funkcijas.

Todėl siūlytina skirti Tarnybai būtiną finansavimą, kad būtų tinkamai įgyvendintos 
pavestos funkcijos, saugant asmenų teises nuo galimo diskriminavimo pilietybės bei 
kitais pagrindais.

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 Lygių galimybių kontrolieriaus funkcijoms užtikrinti 
nebuvo skiriamas. Atsižvelgiant į tai, kad nuosekliai vykdoma prevencinė veikla atneša 
apčiuopiamų rezultatų, 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 
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diskriminacijos komiteto rekomendacijų Lietuvos devintajam ir dešimtajam perio-
diniams pranešimams, kuriomis siūloma skirti didesnį finansavimą Lygių galimybių 
kontrolieriaus funkcijoms švietimo ir prevencijos srityje vykdyti). Tikslinis finansavimas 
užtikrintų nuoseklų visuomenės informavimą apie žmogaus teisių apsaugą, asmenų ir 
organizacijų konsultavimą lygių galimybių užtikrinimo klausimais, būtinos informaci-
nės medžiagos apie Tarnybą parengimą. Ši rekomendacija teikta ir su 2020 m. veiklos 
ataskaita, tačiau iki šiol nebuvo įgyvendinta.

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 paprastai sudaro 10–20 proc. dalį nuo bendro biudžeto. Atkreip-
tinas 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 visuomeni-
nes diskusijas bei kitas veiklas. Per du veiklos dešimtmečius Tarnyba laimėjo ir įgyven-
dino daugiau nei 30 projektų žmogaus teisių ir lygių galimybių srityse. Taip pritraukus 
lėšas kelta įvairių specialistų kompetencija, sustiprintos valstybinės ir nevyriausybinės 
organizacijos, teikta pagalba nukentėjusiems nuo diskriminacijos bei dėl kitų žmogaus 
teisių pažeidimų, visuomenė šviesta žmogaus teisių klausimais. Rekomendacija teikta 
ir 2020 m. veiklos ataskaitoje, tačiau iki šiol yra neįgyvendinta.

Atsižvelgiant į Lietuvai pateiktas tarptautinių žmogaus teisių mechanizmų rekomenda-
cijas padidinti finansavimą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir imtis priemonių 
siekiant užtikrinti, kad Tarnyba būtų pajėgi atlikti jai pavestas funkcijas (pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros rekomendaci-
jos 2016 metais, rekomendacija Nr. 100.36) tuo pačiu užtikrinant Tarnybos nepriklau-
somumą (įskaitant ir finansinį nepriklausomumą) bei atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba 
neturi jai atstovaujančio asmens Vyriausybės posėdžiuose, kuriuose būna svarstomas 
ateinančių metų biudžetas, rekomenduojama ateityje, svarstant kitų metų biudžetus, 
patvirtinti Tarnybos prašomą finansavimo poreikį jo nemažinant.

Lygių galimybių kontrolierius, vykdydamas įstatymu jam pavestas funkcijas  
(būtent – keistis turima informacija su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, 
tarptautinėmis organizacijomis bei vykdyti nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos 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 proce-
są. 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 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Ši rekomendacija teikta ir su 2020 m. veiklos 
ataskaita, tačiau iki šiol yra neįgyvendinta.
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Atsižvelgiant į tai, kad Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai yra rekomendacinio 
pobūdžio, kuriais siekiama konstatuoti nešališką bei objektyvų skundžiamų aplinkybių 
įvertinimą ir kurių įgyvendinimo siekiama geranoriškais pagrindais, didinant visuome-
nės sąmoningumą ir supratimą apie lygių galimybių užtikrinimo svarbą, siūlytina pa-
keisti teisės aktuose nustatytą Lygių galimybių kontrolieriaus rekomendacinių spren-
dimų apskundimo tvarką, suvienodinant ją su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
bei vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimų apskundimo tvarka. Siūlytina inici-
juoti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 18 straipsnio (Bylos, 
nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai) 2 dalies pakeitimą ir išdėstyti ją 
taip: „Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, 
Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, Konstitucinio Teismo, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, 
taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir antstolių procesinių veiksmų, susi-
jusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo 
kontrolieriaus, žvalgybos kontrolieriaus, lygių galimybių kontrolieriaus ir vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus sprendimų.“

Atsižvelgiant į nemažėjančius smurto artimoje aplinkoje mastus bei smurto prevencijos 
sistemiškumo ir nuoseklumo stygių šalyje, rekomenduojama nedelsiant ratifikuoti Euro-
pos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevenci-
jos ir kovos su juo.

Statistikos departamento duomenys rodo, kad moterys yra pati pažeidžiamiausia gru-
pė, neproporcingai dažniau kenčianti nuo smurto artimoje aplinkoje. Smurtą artimoje 
aplinkoje ir smurtą lyties pagrindu patiria ir vyrai, tačiau absoliuti dauguma nukentė-
jusiųjų kasmet yra moterys ir mergaitės. Tokią situaciją lemia visuomenėje vyraujantys 
stereotipai, normos ir istoriškai susiklostę nelygiaverčiai galios santykiai tarp moterų 
ir vyrų. Neįvardijus šio skirtumo, negalima tikėtis apčiuopiamų rezultatų prevencijos ir 
pagalbos teikimo srityse. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama į Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymo redakciją įtraukti lyties aspektą. Tai leistų planuoti tikslines 
prevencijos bei pagalbos priemones ir moterims, ir vyrams, reaguoti į smurtą atpažįs-
tant pasikartojančius prievartinės kontrolės motyvus.

Atsižvelgiant į Tarnybos kartu su partneriais parengtas „Saugios aplinkos mokykloje 
kūrimo rekomendacijas“, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją skatiname prevencinė-
se smurto ir patyčių programose ir aprašuose išskirti lyties aspektą. Tai leistų užtikrinti 
konkrečių prevencinių priemonių numatymą įgyvendinant veiksmingas smurto preven-
cijos programas.

Tarnyba rekomenduoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai „Gyvenimo įgūdžių ug-
dymo bendrojoje programoje“ skirti nuoseklaus dėmesio smurto lyties pagrindu temai, 
smurto artimoje aplinkoje prevencijai bei įtraukti temas, skirtas sąmoningumo didini-
mui dėl turimų išankstinių nuostatų, susijusių su asmens tapatybės bruožais, saugo-
mais Lygių galimybių įstatymu, mažinimui.

Tarnybos atlikti tyrimai darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo srityje rodo, kad vals-
tybės politiką būtina koreguoti keturiose srityse: gerinant tėvams prieinamų paslaugų 
infrastruktūrą, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų reglamentavimą, asmeni-
nio gyvenimo ir darbo derinimo priemonių įgyvendinimą. Rekomenduojama atsižvelgti 
į pasiūlymus, pateiktus politikos formuotojams ir priimti reikalingus teisės aktų pakeiti-
mus.
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Translyčiai asmenys, realizavę teisę į lytinės tapatybės pripažinimą teismo keliu, vis dar 
susiduria su praktinėmis kliūtimis įvairiose gyvenimo srityse, o šios situacijos turi gali-
mos diskriminacijos požymių. Dėl šios priežasties rekomenduojama nedelsiant svars-
tyti ir priimti Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą, inter alia, įtvirti-
nant diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu draudimą. Rekomendacija dėl Lytinės 
tapatybės pripažinimo įstatymo projekto teikta 2019 m. ir 2020 m. veiklos ataskaitose, 
tačiau iki šiol nėra įgyvendinta.

Kontrolierė 2021 m. inicijavo atsakingų institucijų susitikimą „Lytinės tapatybės pri-
pažinimas ir teisinis reglamentavimas: kur esame ir kur link judame?“. Po jo pateikė 
rekomendaciją Teisingumo ministerijai, ragindama priimti lytinės tapatybės pripažini-
mo įstatymą ir patvirtinti asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių pakeitimus, kuriais 
būtų užtikrinama translyčiams asmenims administracine tvarka pasikeisti asmenvar-
džius bei asmens kodą be kreipimosi į teismą. Sveikatos apsaugos ministerija ragin-
ta priimti sveikatos paslaugų teikimo translyčiams asmenims aprašą, atsiejant jį nuo 
diagnozavimo, užtikrinant sveikatos paslaugų prieinamumą. Pažymėtina, kad lytinės 
tapatybės pripažinimo įstatymo projektas kol kas nebuvo pateiktas Lietuvos Respubli-
kos Seimui. 2021 m. gruodžio 31 d. teisingumo ministrė pasirašė įsakymą „Dėl Asmens 
vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo papildomi asmens 
dokumentų pakeitimo pagrindai, leidžiant juos be teisminės tvarkos pasikeisti asme-
nims, kuriems diagnozuotas transseksualumas. Šio įsakymo priėmimas nepanaikina 
poreikio kuo skubiau parengti ir priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą.

Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiai ir jų šeimos nariai vis dar 
susiduria su kliūtimis, gaunant viešąsias paslaugas valstybės arba savivaldybių ins-
titucijose. Minėtos kliūtys dažniausiai kyla dėl skirtinguose teisės aktuose išdėstytų 
reikalavimų nesuderinamumo, dėl techninių (informacinių technologijų) problemų, dėl 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo stokos. Siūlytina institucijoms, teikiančioms pas-
laugas elektroninėmis savitarnos priemonėmis, peržiūrėti ir įvertinti šiose institucijo-
se taikomus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų paslaugų teikimą, bei užtikrinti 
paslaugų prieinamumą Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei 
jų šeimos nariams.

Lietuvoje iki šiol lyčių lygybės politika buvo vykdoma siekiant derinti dvi strategijas: 
tikslinę lyčių lygybės politiką (vykdomą įgyvendinant Valstybinę moterų ir vyrų lygių 
galimybių programą) ir lyties aspekto integravimą į kitas politikos priemones. Tokiu 
būdu Valstybinėse moterų ir vyrų lygių galimybių programose ir jų veiksmų planuose, 
kuriuos įgyvendindavo skirtingos ministerijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, 
buvo numatytos tiek tikslinės politikos priemonės, tiek integravimo principai. Tikslinių 
lyčių lygybės strateginių dokumentų atsisakymas (nebetęsiant Valstybinės moterų ir 
vyrų lygių galimybių programos) kelia grėsmę lyčių lygybės progresui šalyje, tuo pačiu 
paliekant lyčių lygybės politikos sritį be valstybinės vizijos, prioritetų ir tikslinių kryp-
čių. Matydama, kad šiuo metu kuriama lyčių lygybės politikos kryptis nesutampa su 
tarptautiniais standartais, Tarnyba rekomenduoja lyčių lygybės politikos formuotojams 
atlikti nepriklausomą šiuo metu kuriamo lyčių lygybės politikos modelio vertinimą, pa-
sitelkiant tarptautinius ekspertus, galinčius įvertinti rengiamus pokyčius tarptautiniame 
kontekste.
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Statistika rodo, kad 55 % neheteroseksualių ir translyčių asmenų Lietuvoje susiduria 
su diskriminacija, o tai tiesiogiai veikia jų emocinę, fizinę ir finansinę gerovę101. Reko-
menduojama parengti pagrindinį nacionalinės politikos dokumentą, skirtą LGBTI+ as-
menų diskriminacijos prevencijai ir teisių užtikrinimo stebėsenai, bei priimti atitinka-
mus teisės aktus, kad būtų visiškai pripažintas tos pačios lyties porų lygiateisiškumas.

Tarnyba atkreipia Socialinės ir darbo ministerijos dėmesį, kad Nediskriminavimo ska-
tinimo 2021–2023 metų veiksmų planas nenumato konkrečių strateginių priemonių 
kovoti su antisemitizmu, LGBTI+ asmenų diskriminacija, planui trūksta aiškių strategi-
nių tikslų ir veiksmingų priemonių, nuoseklaus finansavimo.

Tautinių mažumų departamentui į Nacionalinį romų integracijos į Lietuvos visuomenę 
veiksmų planą 2022–2024 metams rekomenduojama įtraukti priemones švietimo ir 
būsto (apgyvendinimo) srityje. Svarbu apsibrėžti aiškius rodiklius, numatančius, kiek 
procentų siekiama padidinti mokyklas lankančių romų vaikų skaičių ikimokykliniame, 
priešmokykliniame, bendrajame ugdyme – skirtinguose lygmenyse, profesiniame ug-
dyme. Atitinkamai būtina užtikrinti romų tautybės asmenų aprūpinimą gyvenamuoju 
būstu arba turimo gyvenamojo būsto sąlygų pagerinimą, neapsiribojant įgūdžiais, kur ir 
kaip pateikti skundą, patyrus diskriminaciją nuomojantis būstą.

Pastaruoju metu vis didėja įvairių paslaugų skaitmeninimas, t. y., tam tikros paslaugos 
ar palankesnės paslaugų kainos prieinamos tik elektroniniu būdu – naudojantis kom-
piuteriu ar kitais išmaniaisiais prietaisais. Atsižvelgiant į tai, kad vyresnio amžiaus 
asmenys statistiškai turi prastesnius skaitmeninius įgūdžius ir / ar nesinaudoja kom-
piuteriu bei kitais išmaniaisiais prietaisais, ši grupė asmenų patenka į mažiau palankią 
padėtį dėl savo amžiaus ir yra netiesiogiai diskriminuojama. Siūlytina atkreipti didesnį 
dėmesį į alternatyvių (neelektroninių) paslaugų teikimo būdų sudarymą, taip pat imtis 
veiksmų sudarant galimybes gerinti Lietuvos gyventojų skaitmeninius įgūdžius ar gauti 
pagalbos naudojantis elektroninėmis paslaugomis.

Dėl energetinių išteklių kainų šuolio, Covid-19 pandemijos suvaldymo priemonių taiky-
mo bei pačios pandemijos padarinių šalies ekonomikai ir darbo rinkai bei kitų veiksnių 
Tarnyboje ženkliai padaugėjo kreipimųsi dėl socialiai remtinų, negalią turinčių bei vy-
resnio amžiaus asmenų nepalankios finansinės padėties. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl 
pensijų apskaičiavimo bei pačių pensijų ir kitų socialinių išmokų indeksavimo tvarkų 
itin dažnai kreipėsi negalią turintys asmenys, kuriems skurdo rizikos grėsmė šiuo metu 
yra ypač padidėjusi. Vertinant šias problemas ypatingą dėmesį siūlytina atkreipti į 
pensijų apskaičiavimo asmenims su negalia metodiką, taip pat į jiems būtinų paslaugų 
plėtrą ir šių paslaugų prieinamumą.

Tarnyboje gaunamų skundų analizė rodo, kad publikuojamose reklamose dažnai nėra 
teisinio pagrindo įžvelgti Lygių galimybių įstatymo ar Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo pažeidimus, tačiau reklamų turiniu ir vaizdiniais pažeidžiamos etikos, pa-
dorumo normos, žeminamas žmogaus orumas. Pagal Lietuvos Respublikos reklamos 
įstatymo 20 straipsnio nuostatas reklamos vertinimą dėl padorumo, etikos, normų pa-
žeidimo įgaliota atlikti reklamos savitvarkos institucija, kuri šiuo metu Lietuvoje neeg-
zistuoja ir kurią siūlytina įsteigti. Ši rekomendacija teikta ir su 2020 m. veiklos ataskai-
ta, bet iki šiol yra neįgyvendinta.

101 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, LGBTI asmenų tyrimas, 2019, https://fra.
europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_lithuania.pdf.
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Atsižvelgiant į tai, kad kasmet mažai asmenų kreipiasi dėl galimos diskriminacijos 
lytinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, tikėjimo, kalbos, kilmės pagrin-
dais, tačiau statistikos duomenys bei kiti lygių galimybių nacionaliniai bei tarptautiniai 
rodikliai rodo, jog diskriminacija minėtais pagrindais įvairiose srityse yra paplitusi, būtų 
tikslinga atlikti visuomenės tyrimą (-us), siekiant išsiaiškinti priežastis bei būdus, kaip 
paskatinti pažeidžiamas visuomenės grupes dažniau kreiptis dėl galimų pažeidimų 
lygių galimybių srityje.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vykdė nepriklausomą 
apžvalgą Baltarusijos–Lietuvos sieną kirtusių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo 
vietose. Pirminės surinktos įžvalgos leido nustatyti sritis, kuriose būtina imtis veiksmų 
užtikrinant asmenų lygias galimybes. Atsižvelgiant į surinktus duomenis rekomen-
duojama visose prieglobsčio prašytojus apgyvendinančiose vietose numatyti aiškią 
diskriminacijos, smurto, išnaudojimo, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir kito 
nepageidaujamo elgesio dėl įvairių tapatybės bruožų prevencijos politiką ir priemones; 
sistemiškai kaupti duomenis apie apgyvendintus asmenis ir jų specialiuosius poreikius 
dėl priklausymo pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir teikti būtinąsias paslaugas bei 
taikyti priemones atsižvelgiant į šiuos duomenis; užtikrinti savalaikį darbuotojų paren-
gimą darbui su asmenimis iš kultūriškai skirtingų valstybių, supažindinti juos su mi-
grantų kultūriniais, religiniais ir kitais ypatumais, darbu su pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms priklausantiems asmenims. Visos rekomendacijos ir pasiūlymai bus pateikti 
ir pristatyti politikos formuotojams ir visuomenei kartu su nepriklausomos apžvalgos 
ataskaita artimiausiu metu. 

Iš 147 456 darbingo amžiaus asmenų su negalia, Lietuvoje 2021 metais dirbo tik  
15 266. Siekiant sudaryti tinkamas užimtumo galimybes asmenims su negalia atviro-
je darbo rinkoje, būtina praplėsti Užimtumo įstatyme apibrėžiamas subsidijuojamas 
tinkamo sąlygų pritaikymo darbo vietoje priemones, atsižvelgiant į asmens negalia ir 
poreikius. Taip pat būtina skirti tikslinę tinkamą valstybės paramą įdarbinant asmenis 
su negalia atviroje darbo rinkoje.
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