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Nacionalinė lesbiečių, gėjų, bisseksualių ir trans-
seksualių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija 
LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės in-
teresams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija 
Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 
3 dieną1, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir sta-
biliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų 
šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis 
principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politi-
nių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* 
bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos 
Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT* 
asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per 
dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, 
sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo 
srityse.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 11 bendruomeninės 
Valdybos narių, 7 nuolatiniai darbuotojai, 2 tarptauti-
niai savanoriai (prie organizacijos veiklos prisidedan-
tys Europos savanorių tarnybos projektų rėmuose), 
taip pat virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek užsieny-
je. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, besikei-
čianti ir visuomet atvira naujiems nariams, idėjoms ir 
projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos vei-
kloje dalyvauja ne tik homoseksualios orientacijos 
asmenys. Šalia LGBT* bendruomenei priklausančių 
asmenų didžiuojamės mūsų draugais ir rėmėjais, 
kuriems parama LGBT* teisėms visų pirmiausia yra 
demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių apsaugos 
visiems Lietuvos Respublikos piliečiams be išimties 
klausimas.
 
Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, A. Jakšto 
g. 22-15. Čia LGL komanda administruoja bei įgy-
vendina daugybę projektų, organizuoja susitikimus 
bei reguliariai kviečia LGBT* bendruomenės narius 
ir juos palaikančius asmenis į įvairiausius renginius. 

1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Mi-
nisterijoje buvo įregistruota 1995 metų gegužės 4 dieną.

LGL biure veikiančiame LGBT* centre įsikūrusi su 
organizacijos veikla susijusios literatūros skaitykla, 
galima pasinaudoti nemokamu interneto ryšiu bei 
užsukti puodeliui kavos ar arbatos. LGBT* centras 
atviras visiems geranoriškai nusiteikusiems lankyto-
jams, norintiems sužinoti daugiau apie organizacijos 
vykdomą veiklą bei LGBT* asmenų žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje. 

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo (NLĮF, www.nlif.lt) bei Žmogaus teisių koa-
licijos narė. LGL taip pat priklauso tokioms tarptau-
tinėms organizacijoms kaip ILGA (The International 
Lesbian and Gay Association), IGLYO (The Internatio-
nal Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth 
and Student Organization), EPOA (The European Pride 
Organisers Association), TGEU (The European Trans-
gender Network) ir ANSO (Association of Nordic and 
Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). Tikime, jog 
savo tikslų efektyviausiai galime siekti tik matydami 
LGBT* teisių klausimą platesniame žmogaus teisių 
diskurse, todėl aktyviai remiame įvairias iniciatyvas 
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 
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Asociacijos LGL bendruomeninės Valdybos nariai ir 
darbuotojai prisiima didžiulį darbo krūvį tiek darbo 
santykių, tiek savanorystės pagrindais. Be šių žmo-
nių užsidegimo, atsidavimo bei ryžto asociacija LGL 
nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, 
besimokanti iš savo klaidų ir drąsiai žengianti pir-
myn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų 
savanoriai, draugai bei rėmėjai – aistringai palaikan-
čiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja. 
Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi pri-
sidėjusiems prie asociacijos veiklos 2012–2013 metų 
laikotarpiu. Ypatingą ačiū tariame: 

asociacijos LGL savanoriams, prisidėjusiems prie 
Vaivorykštės dienų 2012 ir Baltic Pride 2013 rengi-
nių organizavimo;

nacionaliniams bei tarptautiniams ekspertams ir 
konsultantams, prisidėjusiems prie įvairių atas-
kaitų ir leidinių rengimo bei renginių ir seminarų 
organizavimo;

Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui 
(NLĮF) ir Žmogaus teisių koalicijai priklausan-
čioms organizacijoms už konstruktyvų bendra-
darbiavimą bei solidarumą žmogaus teisių ap-
saugos srityje;

Amnesty International organizacijos sekcijoms 
Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje bei 
centriniam biurui Londone už moralinę, idėjinę 
bei ekspertinę paramą puoselėjant LGBT* asme-
nų žmogaus teises Lietuvoje;

Europos Parlamento narėms Ulrike Lunacek ir 
Sophie in ‘t Veld bei Europos Parlamente vei-
kiančiai LGBT* asmenų teisių grupei už nuose-
klų dėmesį LGBT* asmenų žmogaus teisių klau-
simams Europos Sąjungos institucijose;

Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrei Bir-
gittai Ohlsson už drąsą, įkvėpimą ir ilgametį Balti-
jos šalių LGBT žmonių bendruomenės palaikymą; 

Lietuvos Respublikos Seimo narėms Daliai Kuo-

dytei, Marijai Aušrinei Pavilionienei bei Giedrei 
Purvaneckienei už idėjinę paramą LGBT* sąjū-
džiui Lietuvoje;

Tolerantiško jaunimo asociacijai (TJA) bei Įvairo-
vės ir edukacijos namams už aktyvų indėlį priside-
dant prie LGBT* asmenų žmogaus teisių diskurso 
plėtojimo ir LGBT* judėjimo įvairinimo. 

Mūsų darbas būtų neįmanomas be mūsų finansinių 
rėmėjų indėlio.2  Ypatingą ačiū tariame:

ILGA-Europe – Tarptautinės lesbiečių ir gėjų aso-
ciacijos Europos skyriui – už prie vietinės LGBT* 
bendruomenės poreikių pritaikytų projektinių 
veiklų finansavimą bei visapusišką paramą puose-
lėjant LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

Atviros visuomenės fondui (angl. Open Society 
Foundations) už 2012–2013 metų laikotarpiu aso-
ciacijai skirtą institucinę paramą;

Europos Komisijai už programos PROGRESS rė-
muose skirtą finansinę paramą įgyvendinant Naci-
onalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veiklas;

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfedera-
cijos bendradarbiavimo programai už finansinę 
paramą projektui „LGL institucinių gebėjimų sti-
prinimas“;

Europos ekonominės erdvės finansinio mecha-
nizmo NVO programai už finansinę paramą pro-
jektui „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo 
Lietuvoje“;

Lietuvoje reziduojančioms LGBT* asmenų žmo-
gaus teisėms draugiškų valstybių diplomatinėms 
atstovybėms;

individualiems rėmėjams bei donorams už pa-
sitikėjimą LGL ekspertinėmis žiniomis ir kompe-
tencija. 

2 Pilną finansinių rėmėjų sąrašą galite rasti „Finansinės ataskai-
tos“ skiltyje.
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Asociacija LGL – tai visų pirma idėja, jog LGBT* as-
menys turi teisę jaustis pilnaverčiais Lietuvos Res-
publikos piliečiais. Tai idėja, jog kiekvienas iš mūsų 
galėtų atvirai siekti asmeninės laimės – be patyčių, 
užgauliojimo, diskriminacijos ir smurto. Tai siekiamy-
bė, jog Lietuvoje gyvenantys LGBT* bendruomenei 
priklausantys asmenys galėtų aktyviai prisidėti prie 
demokratijos ir pliuralizmo principais pagrįstos vi-
suomenės vystymosi, tokiu būdu kurdami visiems 
draugišką ir įtraukiančią socialinę aplinką.

2013 metų gruodžio mėnesį šventėme organizacijos 
veiklos dvidešimtmetį. Atsigręždami atgal galime 
pasakyti – pasiekta nemažai. Vis dėlto, žvelgdami į 
priekį turime pripažinti – teigiamų pokyčių norėtųsi 
daugiau ir greitesnių. 

2012–2013 metų laikotarpį galėtume pavadinti stra-
tegiškai reikšmingu tiek LGBT* judėjimui Lietuvo-
je, tiek nacionalinei LGBT* teisių gynimo asociacijai 
LGL. Būtent per šiuos dvejus metus vietinė LGBT* 
bendruomenė įgavo tokį matomumo mastą viešojo-
je erdvėje, apie kurį kažkada galėjome tik pasvajoti. 
Vaivorykštės dienų 2012 ir Baltic Pride 2013 renginių 
sėkmė aiškiai parodė, jog išdrįsę surengti pirmąsias 
LGBT* asmenų ir juos palaikančių draugų eitynes „Už 
lygybę!” 2010 metais neprašovėme pro šalį – LGBT* 
bendruomenės naudojimasis teise į taikius susirinki-
mus lėtai, tačiau užtikrintai tampa efektyviai įgyven-
dinama žmogaus teise. Šiuo laikotarpiu įvykusių su 
LGBT* ir queer tematika susijusių kultūrinių renginių 
gausa sufleruoja, jog LGBT* bendruomenė Lietuvoje 
nesiliauja ryžtingai žengusi iš pogrindžio ir atsiveria 
visuomenei bei sau pačiai. Pamažu pradedame di-
džiuotis tuo, kas esame, ir švenčiame bei puoselėja-
me savo kultūrą atvirai. Šių pozityvių pokyčių dėka 
keitėsi, augo, stiprėjo ir mūsų asociacija LGL. Džiau-
giamės galėdami turėti net 7 darbuotojų kolektyvą – 
ryžtingų, drąsių ir motyvuotų profesionalų komandą. 
Išsiplėtęs į organizacijos veiklą įsitraukusių asmenų 
ratas turėjo teigiamą poveikį ir asociacijos LGL repre-

zentatyvumui. Darbuotojų kolektyve ir organizacijos 
valdymo organuose siekiame proporcingai atstovau-
ti įvairių lyčių, seksualinių orientacijų ir lytinių tapa-
tumų asmenims. Sustiprėjo ir išaugo organizacijoje 
aktyviai veikiančių savanorių segmentas. Nuostabu, 
jog LGL biure įsikūręs LGBT* centras vis daugiau jau-
nų žmonių tampa saugia erdve tobulėti asmeniškai, 
ugdyti savo ir aplink esančių pilietiškumą bei koky-
biškai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Galiausiai ir 
pati asociacija LGL pribrendo reikšmingiems struk-
tūriniams pokyčiams. Siekiame būti atvira organi-
zacija, kurios vidinė struktūra bei narystės institutas 
paremti būtent tais idealais, kuriais vadovaujamės 
savo kasdieninėje veikloje – skaidrumu, nepriklauso-
mumu ir demokratišku valdymu.

2013 metų MTV muzikos vaizdo klipų apdovanoji-
muose geriausiu vaizdo klipu su socialine potekste 
pripažintos dainos „Same Love“ tekste skambantys 
žodžiai – „[įstatymais] neišspręsime visko, tačiau tai 
labai gera vieta pradėti“3 – puikiai apibūdina pagrindi-
nę asociacijos LGL veiklos kryptį. Dažnai nudirbame 
daug nematomo darbo, siekdami sustabdyti homo-, 
bi- ir transfobiškas įstatymų leidybos iniciatyvas bei 
panaikinti institucinę diskriminaciją LGBT* asme-
nų atžvilgiu. Nors pagrindiniu savo veiklos prioritetu 
laikome Lietuvos Respublikos savanoriškai prisiimtų 
tarptautinių įsipareigojimų LGBT* asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje įgyvendinimo priežiūrą, pui-
kiai suprantame, jog formali teisinė lygybė dar ne-
garantuoja gyvenimo kokybės. Todėl siekiame, jog 
teisinis LGBT* sąjūdis žengtų koja kojon su socialine 
LGBT* „revoliucija“. Atvirumas, bendruomeniškumas 
ir konk rečių tikslų kėlimas yra raktas į sėkmę, siekiant 
LGBT* asmenų emancipacijos Lietuvoje. Mūsų ben-
druomenė pamažu ima suvokti, jog žmogaus teisės 
nėra savaiminė duotybė – už lygias galimybes reikia 
pakovoti ir ši kova vyksta kiekvieną dieną. Negalime 

3 Angl. “And a certificate on paper isn’t gonna solve it all [b]ut it’s 
a damn good place to start”;
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tinkamai atstovauti LGBT* bendruomenės porei-
kiams ir interesams politiniame ir instituciniame ly-
gmenyje, jei nežinome, kuo kiekvieną dieną gyvena 
ir alsuoja mūsų bendruomenės nariai. Suprasdami 
šias paprastas tiesas, siekiame, jog asociacija LGL 
taptų platforma, prieinama visiems LGBT* asme-
nims be išimties. Kartu mes galime daugiau!

Iššūkių, kuriuos turėsime įveikti artimiausioje atei-
tyje, tikrai netrūks. Nuo 2010 metų Lietuvoje galio-
ja Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymas, savo turiniu bei 
forma atitinkantis liūdnai pagarsėjusį „homoseksu-
alumo propagandos“ įstatymą Rusijoje. Šiuo įsta-
tymu ne tik siekiama riboti LGBT* bendruomenės 
teisę į saviraiškos laisvę, bet ir užkertamas kelias 
asociacijai LGL ir kitoms nevyriausybinėms organi-
zacijoms dirbti su nepilnamečiais LGBT* asmenimis, 
teikiant objektyvią bei moksliniais tyrimais parem-
tą informaciją apie įvairias seksualines orientacijas 
bei lytinius tapatumus. Mūsų valdžios atstovai turi 
pagaliau suprasti, jog institucionalizuota homo-, 
bi- ir transfobija kainuoja jaunų žmonių gyvybes ir 
paprasčiausias problemos ignoravimas tos proble-
mos niekaip nesprendžia. Šio įstatymo pripažinimas 
prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
ir pagrindiniams tarptautinės teisės dokumentams 
žmogaus teisių apsaugos srityje neišvengiamai bus 
vienas pagrindinių asociacijos LGL veiklos prioritetų 
ateinančių penkerių metų laikotarpiui. 

Stiprėjantis LGBT* judėjimas Lietuvoje ir su juo susi-
jęs mūsų bendruomenės problemų žinomumas vie-
šojoje erdvėje, deja, turi savo kainą. Pastaruoju metu 
mus vis dažniau pasiekia liūdnos naujienos apie įvyk-
dytus homo-, bi- ir transfobinius neapykantos nusi-
kaltimus. Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL 
laikosi tvirtos pozicijos, jog bet koks smurtas mūsų 
visuomenėje nepateisinamas, ypač jei nusikalstama 
veika įgyvendinama dėl diskriminacinių paskatų. Tu-
rime kryptingai dirbti, jog politikos formuotojai bei 
teisėsaugos pareigūnai pagaliau suprastų – neapy-
kantos kalba, kuri taip nevaržomai liejasi iš kai kurių 
viešų asmenų ir politikų lūpų, itin lengvai transfor-
muojasi į fizinius išpuolius prieš vietinės LGBT* ben-
druomenės narius. Negalime leisti, jog primityvaus 
bei brutalaus smurto protrūkiai sustabdytų pagreitį 
įgaunantį progresą už Jūsų ir mūsų lygybę. Asociacija 
LGL imsis visų įmanomų priemonių, jog valstybės 

institucijos prisiimtų tiesioginę atsakomybę už ne-
apykantos nusikaltimų reiškinio dėl nukentėjusiųjų 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo visiško 
eliminavimo. Pakantumo tokiems atvejams būti pa-
prasčiausiai negali.

Mūsų vietinė LGBT* bendruomenė – spalvinga it vai-
vorykštė. Asociacija LGL nėra vien tik homoseksualių 
asmenų lyga. Kiekvieną dieną alkstame žinių ir in-
formacijos apie iššūkius bei problemas, su kuriomis 
susiduria biseksualūs, transseksualūs, interseksua-
lūs bei queer mūsų bendruomenės nariai. Augame 
ir tobulėjame, siekdami integruoti įvairių bendruo-
menės narių poreikius ir interesus į visas be išimties 
organizacijos veiklas. Augimas – tai procesas, todėl 
nenuostabu, jog kartais ne viskas pavyksta iš pirmo 
karto. Jei šiame procese padėsite mums savo ko-
mentarais, pastebėjimais bei konstruktyvia kritika, 
augsime sparčiau.

Didžiuojamės galėdami Jums pristatyti nacionali-
nės LGBT* teisių gynimo asociacijos LGL 2012-2013 
metų veiklos ataskaitą. Iš tiesų – nuveikta daug, ta-
čiau reikės nuveikti dar daugiau. Tikimės, jog šio-
je ataskaitoje pateikta su mūsų veikla bei finansine 
atskaitomybe susijusi informacija padės vietinės 
LGBT* bendruomenės nariams, mūsų draugams bei 
rėmėjams – o gal būt ir mūsų oponentams – pamatyti 
platesnę idėją. Idėją, jog kova už Jūsų ir mūsų lygybę 
niekada nesibaigia, o kiekvieno iš mūsų įsitraukimas 
į šią kovą vienokia ar kitokia forma žada gražesnį, 
šviesesnį ir teisingesnį rytojų. 

 Vladimiras Simonko
LGL Valdybos pirmininkas

Ausma Sakalauskaitė 
LGL Valdybos narė

  
Eduardas Platovas

LGL Programų vadovas

Į
ž

A
N

G
A



8

Pagrindiniai 
faktai aPie 
LgL veikLą



9

Pagrindiniai 
faktai aPie 
LgL veikLą



10

Per 2012–2013 metų laikotarpį asociacija LGL:

užtikrino LGBT* bendruomenei•	  efektyvų 
naudojimąsi teise į taikius susirinkimus 
Vaivorykštės dienų 2012 ir Baltic Pride 2013 
renginių kontekste;

įgyvendino •	 13 projektų advokacijos, sąmo-
ningumo didinimo bei bendruomenės sti-
prinimo srityse ir išleido 15 leidinių, skirtų 
įvairiems žmogaus teisių aspektams;

priėmė•	  strateginio bylinėjimosi, advoka-
cijos, lėšų pritraukimo bei savanorių pro-
gramas, skirtas didinti organizacijos veiklos 
efektyvumą;

pateikė •	 3 šešėlines ataskaitas tarptauti-
niams žmogaus teisių apsaugos mechaniz-
mams, būtent – Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komitetui, Europos Tarybos Ministrų 
Komitetui ir Europos Tarybos Socialinių tei-
sių komitetui;

surengė •	 3 konferencijas žmogaus teisių 
tema;

inicijavo •	 2 protesto akcijas prieš LGBT* as-
menų žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje 
ir užsienyje; 

surengė •	 4 mokymus organizacijos bendruo-
meninės Valdybos nariams, darbuotojams ir 
savanoriams;

dalyvavo •	 susitikimuose Teisingumo minis-
terijoje, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijoje, Užsienio reikalų ministerijoje, 
Seime, Prezidentūroje bei užsienio šalių di-

plomatinėse atstovybėse, siekiant atkreip-
ti politikų dėmesį į problemas, su kuriomis 
susiduria vietinės LGBT* bendruomenės 
nariai;

išplėtė organizacijos veikloje aktyviai da-•	
lyvaujančių asmenų ratą iki 7 darbuotojų, 
11 bend ruomeninės Valdybos narių ir gau-
saus savanorių būrio;

atkūrė (atnaujino) organizacijos •	 interneti-
nę svetainę www.lgl.lt, kurioje galima rasti 
visą naujausią informaciją apie asociacijos 
LGL vykdomą veiklą;

siekė •	 matomumo socialiniuose tinkluose – 
asociacijos paskyrą LGL.LT socialiniame tin-
kle FaceBook seka 1.700 lankytojų, o Baltic 
Pride paskyrą – 4.200 lankytojų;

atstovavo LGBT* asmenų žmogaus teisių •	
klausimams viešais pasisakymais televizi-
jos bei radijo eteryje, spaudoje bei interne-
tinėje žiniasklaidoje;

pristatė pirmuosius Lietuvos istorijoje •	 so-
cialinius vaizdo klipus, skirtus Baltic Pri-
de festivalio renginiams; reklaminiai klipai 
buvo transliuojami Lietuvos ryto televizijos 
eteryje, o internetinėje svetainėje youtu-
be.com šiuos klipus peržiūrėjo daugiau nei 
25.000 lankytojų; 

išsiuntė•	  68 elektroninius naujienlaiškius 
anglų ir lietuvių kalbomis; asociacijos nau-
jienlaiškį prenumeruoja daugiau nei 10.000 
asmenų (3477 – lietuvių kalba, 6702 – anglų 
kalba), tarp jų – įvairių Europos Sąjungos, 

pagrindiniai faktai apie 
LGL veiklą
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Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų Organi-
zacijos institucijų atstovai;

tapo europinio transseksualių asmenų inte-•	
resams atstovaujančių organizacijų tinklo 

TGEU (angl. the European Transgender Ne-
twork) bei Europos Pride renginių organi-
zatorių asociacijos (ang. the European Pride 
Organisers Association) nare.
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koMUNIkACIJA

Teikti objektyvią ir nešališką informaciją vietinės ben-
druomenės nariams, tarptautiniams partneriams, 
žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės atstovams, 
sprendimų priėmėjams bei politikos formuotojams 
(tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu) yra 
vienas efektyviausių asociacijos LGL veiklos meto-
dų. Su LGBT* asmenų teisėmis susijusią informaciją 
skleidžiame pasinaudodami organizacijos interneti-
nėmis svetainėmis (www.lgl.lt ir www.atviri.lt), so-
cialinės žiniasklaidos priemonėmis (www.facebook.
com/lgl.lt ir www.facebook.com/BalticPride), asocia-
cijos naujienlaiškiu, viešais pasisakymais televizijoje 
bei radijo eteryje, spaudoje ir internetinėje žinias-
klaidoje, tiesiogiai bendraudami su vietinės LGBT* 
bendruomenės nariais.

AdvokACIJA

Efektyvus tarptautinių žmogaus teisių standartų 
(įtvirtintų Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir 
Jungtinių Tautų dokumentuose) įgyvendinimas naci-
onaliniu lygiu yra Lietuvos Respublikos savanoriškai 
prisiimtas įsipareigojimas savo LGBT* piliečiams. 
Mūsų valdžios atstovams nuolatos primename, kurie 
„namų darbai“ dar neatlikti. Antrarūšių piliečių Lietu-
voje būti negali! 

BYLINėJIMASIS

Potencialių teisinių situacijų, galinčių išplėsti LGBT* 
asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus nacio-
naliniu lygiu, identifikavimas ir tokių situacijų spren-
dimas pasinaudojant teisinės gynybos priemonėmis. 
Strateginis bylinėjimasis – efektyvus, tačiau bran-
giai kainuojantis „malonumas“. Dalyvavimas šiame 
procese reikalauja didelių finansinių, organizacinių ir 
žmogiškųjų išteklių.

SąMoNINGUMo dIdINIMAS

Iššūkių, su kuriais susiduria vietinės LGBT* bendruo-
menės nariai, žinomumo didinimas bei „žmogaus 
veido suteikimas žmogaus teisių problemai“ yra vie-
nas efektyviausių veiklos metodų skatinant LGBT* 
bendruomenės socialinę integraciją Lietuvos visuo-
menėje. Šiuo tikslu rengiame viešus renginius, Baltic 
Pride eitynes „Už lygybę!”, įvairias socialines akcijas, 
mokymus plačiosios visuomenės atstovams, užti-
kriname LGBT* asmenų žmogaus teisių klausimo 
atstovavimą viešojoje erdvėje. Nesiekiame nieko 
„demonstruoti“, tačiau norime gyventi atvirai – sau 
ir kitiems. 

BENdRUoMENėS STIpRINIMAS

LGBT* bendruomenės nariai Lietuvoje pamažu su-
pranta, jog žmogaus teisės nėra savaiminė duoty-
bė – už lygias galimybes reikia pakovoti ir ši kova 
vyksta kiekvieną dieną. Šiuo tikslu siekiame mūsų 
bendruomenės nariams suteikti būtinų žinių šioje 
kovoje už mūsų ir Jūsų lygybę. Rengiame įvairius se-
minarus, mokymus, teikiame individualias konsul-
tacijas bei siekiame padidinti bendruomenės teisinį 
sąmoningumą žmogaus teisių srityje. Taip pat siekia-
me suburti motyvuotą ir reikiamų žinių bei įgūdžių 
turinčią savanorių komandą, kuri galėtų pasinaudoti 
asociacijos LGL suteikta platforma savo idėjoms bei 
projektams įgyvendinti. 

INSTITUCINIŲ GEBėJIMŲ 
dIdINIMAS

Siekdami efektyviai įgyvendinti sau keliamus užda-
vinius LGBT* asmenų žmogaus teisių atstovavimo 
srityje, siekiame įgyti papildomų įgūdžių bei kompe-
tencijų advokacijos, sąmoningumo didinimo bei ben-
druomenės stiprinimo srityse. Norime dirbti geriau ir 

priemonės strateginiams 
tikslams pasiekti
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efektyviau. Tuo tikslu patys dalyvaujame įvairiuose 
mokymuose, seminaruose bei diskusijose, planuoja-
me, kaip pritraukti papildomų lėšų organizacijos vei-
kloms finansuoti, norime, kad organizacijoje esantys 

savanoriai iš asociacijos LGL pasisemtų dar daugiau 
žinių bei įgūdžių. Stipriname organizacijos bei LGBT* 
centro materialinę bazę, kuria naudotis gali visi be 
 išimties LGBT* bendruomenės nariai. 
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Asociacija LGL savo veikloje siekia šių pagrindinių 
tikslų:
 
(a)  žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimo; 
(b)  lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimo; 
(c)  socialinės aprėpties ir integracijos skatinimo; 
(d)  šeimos teisių bei šeimos ir šeiminių santykių įvai-

rovės pripažinimo ir lygybės skatinimo; 
(e)  narių gebėjimų ugdymo ir atstovaujamų visuo-

menės grupių dalyvavimo organizacijos veikloje 
skatinimo; 

(f)  organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymo. 

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų 
minėtų strateginių tikslų, asociacija LGL 2012-2013 
metų laikotarpiu įgyvendino skirtingas veiklas, svar-
biausios iš kurių trumpai apibendrinamos žemiau.

(a) žmogaus teisių ir lygių 
galimybių skatinimas 

Tai yra vienas svarbiausių LGL veiklos tikslų, todėl 
didžioji dalis asociacijos įgyvendinamų projektų yra 
vienaip ar kitaip susijusi su šio tikslo siekimu. 2012-
2013 metų laikotarpiu LGL įgyvendino strategiškai 
parengtus projektus, kurie yra tiesiogiai susiję su 
žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimu, pavyz-
džiui, „Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų 
teisės ir sveikata“, „Homofobinių ir transfobinių 
neapykantos nusikaltimų Lietuvoje dokumentavi-
mas ir stebėsena“, kartu su partneriais įgyvendintas 
projektas „C.A.F.E.: Keisk požiūrį – siek lygybės“, 
2012 metais prasidėjo projektas „Įvairovės parkas“. 
Pastarieji du projektai, kuriuose asociacija LGL da-
lyvavo kaip projekto partnerė, skirti skatinti ne tik 
LGBT* asmenų žmogaus teises, tačiau ir kitų so-
cialiai pažeidžiamų visuomenės grupių pagal dar 
penkis pagrindus – lyties, rasės ar etninės priklauso-
mybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų – 
interesus.

LGL taip pat organizavo įvairius renginius, skirtus 
tiek supratimo, tolerancijos ir pagarbos ugdymui 
Lietuvos visuomenėje, tiek pačios LGBT* bendruo-
menės sąmoningumo didinimui. Kaip tokių renginių 
pavyzdžiai, minėtina Vaivorykštės dienų 2012 akcija, 
mitingai ir piketai prieš LGBT* teisių pažeidimus. 
Ypač daug dėmesio visuomenėje susilaukė antrą kar-
tą Lietuvoje organizuoto Baltic Pride 2013 festivalio 
renginiai. Taip pat surengti įvairūs seminarai, aps-
kritojo stalo diskusijos, konferencijos, susitikimai, 
kuriuose turėjo progą susitikti ir diskutuoti nevyriau-
sybinių organizacijų bei valdžios institucijų atstovai, 
politikai, žmogaus teisių aktyvistai, mokslininkai ir 
kiti suinteresuoti asmenys. Taip pat aktyviai buvo 
palaikomos ir kitų nevyriausybinių organizacijų ini-
ciatyvos, siekiant efektyvaus žmogaus teisių įgyven-
dinimo Lietuvoje.

Asociacija LGL, įgyvendindama projektus, išleido 
reikšmingus leidinius, skirtus LGBT* bendruome-
nei, visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, 
vietos valdžios institucijoms, darbdaviams ir kitoms 
suinteresuotoms šalims. Taip pat buvo parengtos 
ir vietos valdžios institucijoms bei tarptautinėms 
institucijoms teikiamos šešėlinės ataskaitos apie 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, vykdytas neapy-
kantos nusikaltimų situacijos Lietuvoje stebėjimas 
ir vertinimas, inicijuotas strateginis bylinėjimasis dėl 
žmogaus teisių pažeidimų. Siunčiant elektroninius 
naujienlaiškius, prižiūrint organizacijos internetines 
svetaines (www.lgl.lt ir www.atviri.lt), buvo nuolat 
užtikrinama aktualios informacijos, susijusios su 
LGBT* asmenų žmogaus teisėmis, sklaida. 

(b) lygybės užimtumo ir darbo 
srityse skatinimas

Kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei 
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, asocia-
cija LGL įgyvendino projektą „C.A.F.E.: Keisk požiū-

LGL 2012–2013 metų veiklos 
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rį – siek lygybės“, o 2012 metais pradėjo projektą 
„Įvairovės parkas“, kuriais didele dalimi siekiama 
paskatinti lygybę užimtumo ir darbo srityse. Šių pro-
jektų metu organizuoti svarbūs susitikimai su įvairio-
mis suinteresuotomis šalimis, surengta konferencija 
„Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys ir iššūkiai“ 
bei kiti renginiai.

Įgyvendinant projektą „Įvairovės parkas“ išleisti lei-
diniai, skirti supažindinti įvairias visuomenės grupes 
su pagrindiniais lygybės bei nediskriminavimo prin-
cipais ir politika bei jos įgyvendinimo galimybėmis. 
Leidiniai skirti bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų 
darbuotojams bei šiose įstaigose besimokantiems 
moksleiviams bei studentams, vietos valdžios ir savi-
valdos institucijų atstovams, darbdaviams, nevyriau-
sybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir 
kitiems besidomintiems: „Lygybė ir įvairovė mokyto-
jams ir vyresniųjų klasių moksleiviams“; „Lygios ga-
limybės ir vietos valdžia“, „Lygybė ir įvairovė aukšto-
joje mokykloje“, „Lygybės ir įvairovės politika mūsų 
darbo vietose“, „Kaip užtikrinti įvairovę ir lygias ga-
limybes NVO sektoriuje“, „Profesinės sąjungos kaip 
darbuotojų teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo 
forma“. 

LGL taip pat nuolat stebėjo situaciją ir rinko informa-
ciją apie diskriminacijos atvejus užimtumo ir darbo 
srityse, suinteresuotiems asmenims teikė informa-
ciją ir konsultacijas.

(c) socialinės aprėpties ir 
integracijos skatinimas 

Asociacija LGL įgyvendino įvairias veiklas, kuriomis 
siekiama didinti LGBT* bendruomenės įsitrauki-
mą ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje, taip pat 
nustatant kliūtis, kurios trukdo LGBT* asmenims 
efektyviai įsitraukti į Lietuvos visuomenę. Pavyz-
džiui, 2012-2013 metais LGL aktyviai prisidėjo skati-
nant Lietuvos LGBT* bendruomenei priklausančius 
asmenis dalyvauti Europos Sąjungos Pagrindinių 
teisių agentūros (FRA) organizuotame „Europos 
LGBT asmenų tyrime“ bei prisidėjo užtikrinant 
tyrimo rezultatų sklaidą ir aptarimą su įvairiomis 
suinteresuotomis šalimis. Asociacija LGL taip pat 
įgyvendino projektus ir organizavo renginius, ku-
rie buvo specialiai skirti socialinės aprėpties klau-

simams aptarti, diskutuoti apie esamas problemas 
bei galimybes. 

Visuomenėje egzistuojantiems stereotipams keisti 
buvo organizuotos įvairios akcijos, asociacijos LGL 
atstovai dalyvavo „Gyvosios bibliotekos“ renginiuose 
skirtinguose Lietuvos miestuose, „Lygybės dienose“, 
organizuotos teminių filmų peržiūros bei diskusijos 
su visuomene.

(d) šeimos teisių bei šeimos ir 
šeiminių santykių įvairovės 
pripažinimo ir lygybės 
skatinimas

Vienas iš svarbiausių asociacijos LGL ilgalaikių tikslų 
yra Partnerystės įstatymo priėmimas Lietuvoje. Or-
ganizacija nuolat deda pastangas dėl šeimos teisių 
bei šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygy-
bės skatinimo. Šiuo tikslu LGL vykdė strateginį ben-
dradarbiavimą su įvairiais partneriais (nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, politikais ir kt.), organizavo 
susitikimus ir aktualias diskusijas, analizavo užsienio 
šalių praktiką bei Europos Žmogaus Teisių Teismo ju-
risprudenciją. LGL taip pat nuolat stebėjo ir reagavo 
į Lietuvos Respublikos Seime užregistruotų įstatymų 
pakeitimų projektus, kuriais buvo siekiama vienaip ar 
kitaip riboti LGBT* asmenų žmogaus teises.

LGL aktyviai vykdė visuomenės švietimo veiklą, 
pavyzdžiui, organizavo akcijas, kuriomis siekiama 
atkreipti visuomenės bei politikų dėmesį į vis dar ne-
pakankamai užtikrintas tos pačios lyties porų teises į 
šeimos ir privataus gyvenimo gerbimą. 

(e) narių gebėjimų ugdymas 
ir atstovaujamų visuomenės 
grupių dalyvavimo 
organizacijos veikloje 
skatinimas 

LGL dėjo pastangas, kad socialinę atskirtį patirian-
tys LGBT* bendruomenės nariai bei jų rėmėjai ir 
draugai turėtų didesnes galimybes įsitraukti į aso-
ciacijos LGL veiklą. Šiuo tikslu buvo vykdoma stra-
teginė komunikacija ir viešinimo veikla, aktyvi LGL 
veiklos sklaida socialiniame tinkle FaceBook. Aso-
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ciacija LGL savo veiklą taip pat pristatė įvairiuose 
renginiuose.

Siekiant didinti savanorystės asociacijoje LGL gali-
mybes ir efektyvumą, 2013 metais buvo sukurta LGL 
savanorių programa, nustatanti metodines darbo su 
savanoriais gaires. Už savanorių programos įgyven-
dinimą – komandos formavimą, savanoriško darbo 
organizavimą bei savanorių palaikymą – atsakinga 
organizacijoje naujai atsiradusi savanorių koordi-
natoriaus pareigybė. Tokiu būdu prie LGL veiklos 
2013 metų gale buvo prisijungę pastebimai daugiau 
savanorių, padaugėjo savanoriškais pagrindais su-
rengtų renginių LGBT* centre. Stiprinti savanorys-
tės segmentą organizacijoje ir plėtoti LGBT* centro 
veiklas padėjo ir Europos Savanorių Tarnybos (EST) 
savanoriai. 

Asociacijos LGL Valdybos nariai, darbuotojai ir sava-
noriai taip pat turėjo progą ugdyti savo gebėjimus 
įvairiuose seminaruose, savanorių mokymuose, ku-
rie įvyko 2013 metų rugsėjo mėnesį Vilniuje, vyko į 
tarptautinius renginius užsienio šalyse, bendravo su 
užsienio partneriais ir svečiais, dalyvavo reikšmin-
guose susitikimuose. 

(f) organizacijos gebėjimų ir 
kompetencijos ugdymas

Asociacija LGL 2012–2013 metų laikotarpiu, įgyven-
dindama įvairias projektines veiklas, ne tik įgavo 

didesnės patirties ir kompetencijų LGBT* asmenų 
žmogaus teisių gynimo srityje, tačiau turėjo progos ir 
tiesiogiai sustiprinti pačią organizaciją. Įgyvendinant 
projektą „LGL institucinių gebėjimų stiprinimas“ 
buvo sustiprinta LGBT* centro materialinė bazė, su-
kurta nauja LGL internetinė svetainė www.lgl.lt, taip 
pat sukurtos ir pradėtos įgyvendinti itin svarbios stra-
tegijos, kurios turės ilgalaikės įtakos kokybiškesnei ir 
efektyvesnei organizacijos veiklai, t.y. LGL savanorių 
programa bei Lėšų pritraukimo ir planavimo gali-
mybių studija. Įgyvendinant projektą „Bylinėjimosi 
strategijos vystymas LGL“, buvo sukurta asociacijos 
LGL strateginio bylinėjimosi strategija, kuri padės 
organizacijai nuosekliai įsitraukti į strateginio byli-
nėjimosi procesus, kuriais siekiama gerinti LGBT* 
asmenų žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje.

Organizacija stiprėjo ir dėl komandos narių kom-
petencijų ugdymo. Organizacinės komandos nariai 
(Valdyba bei darbuotojai) per 2012-2013 metų laiko-
tarpį turėjo progą ugdyti savo gebėjimus įvairiuose 
tarptautiniuose mokymuose (advokacijos, strategi-
nės komunikacijos, bylinėjimosi, neapykantos nusi-
kaltimų dokumentavimo ir kitose srityse), dalyvavo 
renginiuose, kuriuose keitėsi gerąja praktika su kitų 
nevyriausybinių organizacijų atstovais iš užsienio ir 
Lietuvos. 2013 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
buvo surengti asociacijos LGL Valdybos ir darbuo-
tojų išvažiuojamieji mokymai, kuriuose buvo ne tik 
plečiamos komandos narių kompetencijos, bet ir pri-
imti reikšmingi sprendimai dėl struktūrinių pokyčių 
organizacijoje.
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LESBIEČIŲ, BISEkSUALIŲ IR 
TRANSLYČIŲ MoTERŲ TEISėS  
IR SvEIkATA

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metų balan-•	
džio mėnuo – 2012 metų balandžio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: Nyderlandų Karalys-•	
tės ambasada ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada;

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

Šiuo projektu buvo siekiama informuoti visuomenę 
apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių (LBT) moterų 
teises ir poreikius, mažinti LBT moterų socialinę at-
skirtį Lietuvos visuomenėje ir didinti jų matomumą, 
stiprinti LBT moterų psichinę sveikatą bei gerinti jų 
seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, skatinti socialinį 
dialogą siekiant pokyčių moterų teisių srityje.

Seminarai, advokacijos kampanijos, apklausos, 
straipsniai – tai priemonės, kuriomis per 12 projekto 
mėnesių buvo siekiama minėtų tikslų. Matomumo 
didinimui bei neigiamų stereotipų keitimui buvo nau-
dojama reklaminė produkcija, publikacijos, organi-
zuojamos kampanijos, taip pat buvo suorganizuota 
pirmoji Lietuvoje LBT moterų vasaros stovykla. 

Pasiekimai ir projekto metu įgytos patirtys užfiksuotos 

ir pristatytos organizacijos internetinėje svetainėje, o 

projektui pasibaigus – išleistoje monografijoje.

LGL BYLINėJIMoSI 
STRATEGIJoS vYSTYMAS

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų liepos •	
mėnuo – 2012 metų gruodžio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės •	

instituto „Pagalbos fondas“ (OSFL) ir ILGA-
Europe;

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

Pagrindiniai šio projekto tikslai – išvystyti ilgalai-
kę nacionalinę bylinėjimosi strategiją LGBT* teisių 
gynimo srityje bei padėti organizacijai suvokti savo 
potencialą ir galimybes, kartu didinant LGL narių 
praktinius gebėjimus ir žinias strateginio bylinėji-
mosi srityje.

Projekto metu buvo sukurta bylinėjimosi strategija, 
kurioje apžvelgiama LGBT* asmenų žmogaus teisių 
situacija Lietuvoje ir numatomos gairės, kaip nevy-
riausybinės organizacijos, konkrečiai – LGL, gali da-
lyvauti strateginio bylinėjimosi procesuose ir tokiu 
būdu prisidėti prie atitinkamų problemų sprendimo. 
2012 metų lapkričio mėnesį suorganizuotame prakti-
niame seminare-diskusijoje, kuriame dalyvavo LGL ir 
kitų žmogaus teisių srityje dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų atstovai bei teisininkai, buvo aptartos 
bylinėjimosi strategijos pritaikymo galimybės, pa-
sidalinta praktinėmis žiniomis apie strateginį byli-
nėjimąsi. 

Projekto metu parengta nacionalinė bylinėjimosi stra-

tegija lietuvių kalba yra laisvai prieinama organizacijos 

internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

 

C.A.f.E.: kEISk požIŪRĮ – SIEk 
LYGYBėS

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų gruo-•	
džio mėnuo – 2013 metų gruodžio mėnuo

Finansavimo šaltinis: Europos Bendrijos •	
bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo 
programa PROGRESS (2007–2013)

Įgyvendinti projektai
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Projektą įgyvendino: Lygių galimybių kon-•	
trolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu ly-
gybės ir įvairovės forumu (NLĮF), kurį sudaro 
7 organizacijos – Lietuvos neįgaliųjų forumas, 
asociacija LGL, Moterų informacijos centras, 
Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyri-
mų ir informacijos centras, Lietuvos pensi-
ninkų sąjungos „Bočiai” Vilniaus miesto ben-
drija ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Šis projektas skirtas mažinti diskriminaciją, ugdy-
ti toleranciją, skatinti lygybę ir įvairovę pagal šešis 
pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, 
amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų bei sek-
sualinės orientacijos. Pagrindinis projekto tikslas – 
nacio nalinės politikos kovojant su diskriminacija 
ir skatinant lygybę vystymas bei informacijos apie 
Euro pos Sąjungos ir nacionalinę politiką ir įstatymus 
nediskriminavimo srityje sklaidos skatinimas. 

Projekto metu įgyvendintos trys veiklų grupės. Pir-
moji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą 
ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, 
antroji – spręsti romų vaikų švietimo problemas, 
trečioji – rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, 
gerinti nevyriausybinių organizacijų įgūdžius siekiant 
lygybės ir įvairovės. 

Projektas apėmė įvairius renginius, tarp jų – asoci-
acijos LGL organizuojamą Vaivorykštės dienų 2012 
akciją, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos infor-
macinę kampaniją „Aš jaunas“, Tautinių bendrijų 
namų kultūrinius renginius „Prisiliesk”, Moterų in-
formacijos centro 10-yje šalies rajonų surengtus su-
sitikimus-diskusijas, Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai” organizuotą konferenciją apie pagyvenu-
sių žmonių problemas, Naujų religijų tyrimų ir in-
formacijos centro atliktą tyrimą bei išleistą knygą, 
Lietuvos neįgaliųjų forumo organizuotą „Tolerancijos  
maratoną”.

Siekiant suteikti žinių ir padidinti visuomenės supra-
timą, projekto metu taip pat buvo sukurtas interak-
tyvus edukacinis žaidimas „Pažink”, laisvai prieina-
mas internete adresu www.pazink.org, organizuoti 
kiti renginiai. Daugybę skirtingų projekto veiklų 2012 
metų lapkričio mėnesį vainikavo projekto baigiamoji 
konferencija.

LGBT ASMENŲ TEISIŲ  
GYNIMAS JUNGTINIŲ TAUTŲ  
IR NACIoNALINIU LYGIU

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų lapkri-•	
čio mėnuo – 2013 metų gruodžio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe;•	

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

2012 metų liepos mėnesį LGL drauge su partneriais 
parengė ir pateikė Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus tei-
sių komitetui nepriklausomą šešėlinę ataskaitą apie 
LGBT* asmenų teisių padėtį Lietuvoje, į kurią vėliau 
buvo atsižvelgta teikiant konkrečias rekomendacijas 
Lietuvos Vyriausybei.

Siekiant kelti piliečių ir valdžios atstovų sąmoningu-
mą žmogaus teisių srityje, šio projekto metu buvo 
parengta publikacija, kuri supažindina su pagrindi-
niais JT žmogaus teisių mechanizmais – Visuotine 
periodine peržiūra bei Tarptautinio pilietinių ir poli-
tinių teisių pakto nuostatomis. Publikacijoje taip pat 
pateikiama oficiali Lietuvos ataskaita, nevyriausybi-
nių organizacijų alternatyvūs pranešimai, vertinimą 
atlikusių JT šalių narių išvados ir rekomendacijos. 
Leidinys laisvai prieinamas organizacijos interneti-
nėje svetainėje www.lgl.lt.

EfEkTYvAUS NAUdoJIMoSI 
TEISE Į TAIkIUS SUSIRINkIMUS 
UžTIkRINIMAS LGBT 
BENdRUoMENEI, TAIkANT 
STRATEGINIo BYLINėJIMoSI IR 
AdvokACIJoS pRIEMoNES

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 metų kovo •	
mėnuo – 2013 metų gegužės mėnuo;

Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe;•	

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

Šio projekto metu buvo siekiama finansiškai parem-
ti ir užfiksuoti bylinėjimosi procesą tarp asociacijos 
LGL – pagrindinio Baltic Pride 2013 festivalio organi-
zatoriaus – ir Vilniaus miesto savivaldybės dėl teisės 
2013 metų liepos mėnesį Vilniaus mieste organizuoti 
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eitynes „Už lygybę“ ir tokiu būdu įgyvendinti konsti-
tucinę LGBT* asmenų teisę į taikius susirinkimus. 

Strateginio bylinėjimosi proceso dėl teisės surengti Bal-

tic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“ dokumentinė ataskai-

ta, kurioje detaliai aprašomas visas teisminis procesas 

bei trumpai pristatomi šalių argumentai ir kita infor-

macija, laisvai prieinama organizacijos internetinėje 

svetainėje www.lgl.lt. 

EURopoS SAvANoRIŲ TARNY-
BoS pRoJEkTAI: 
„TIkSLAS – LYGIoS TEISėS“, 
„INICIATYvA Už SoCIALINĘ 
ĮTRAUkTĮ“ IR „kERTANT SIENAS 
dėL ĮvAIRovėS“

Finansavimo šaltinis: Europos Savanorių Tar-•	
nyba, pagal programą „Veiklus jaunimas“;

Projektus įgyvendino: asociacija LGL.•	

Europos savanorių tarnyba (EST) – tai tarptautinės 
savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais 
siekiama ugdyti pilietiškumą, skatinti kitų kultūrų 
pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleran-
ciją. Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje 
gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruo-
menei naudingą neapmokamą darbą. 

Apjungdama organizacijos patirtį ir žinias su naujai 
atvykusių savanorių idėjomis ir kūrybinėmis inicia-
tyvomis, EST projektais LGL siekia dėti pastangas 
darbui su vietine LGBT* bendruomene, paskatinti 
jos aktyvesnį dalyvavimą LGL veiklose, renginiuose 
ir akcijose bei plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. 
Šiais projektais taip pat siekiama supažindinti EST 
savanorius su Lietuvos socialinio ir kultūrinio gyve-
nimo aktualijomis, suteikti jiems reikalingos prakti-
kos ir žinių, sudaryti galimybes mokytis ir tobulėti. 
2012–2013 metais asociacija LGL įgyvendino tris EST 
projektus ir priėmė šešis savanorius.

„TIkSLAS – LYGIoS TEISėS“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metų gruo-•	
džio mėnuo – 2012 metų rugsėjo mėnuo.

Šio projekto metu LGL savanoriškai dirbo dvi EST 
savanorės – Aleksandra iš Lenkijos ir Anna iš Suo-
mijos, kurios buvo aktyviai įsitraukusios į kasdienes 
LGL veiklas, vykdė administracines užduotis, palaikė 
bendradarbiavimą su užsienio partneriais, organi-
zavo įvairius renginius (pavyzdžiui, filmų vakarus, 
pilietines akcijas) ir atliko kitas veiklas. Savanorės 
taip pat savo iniciatyva sėkmingai organizavo Queer 
Screen filmų peržiūras ir diskusijas. 

„INICIATYvA Už SoCIALINĘ 
ĮTRAUkTĮ“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų spalio •	
mėnuo – 2013 metų rugsėjo mėnuo.

Šio projekto metu LGL priėmė dvi EST savanores – 
Joaną iš Portugalijos ir Ceren iš Turkijos. Savanorės 
prisidėjo atliekant administracines užduotis, organi-
zuojant tarptautinių projektų veiklas, įvairius rengi-
nius, bendradarbiavo su užsienio partneriais ir atliko 
kitas su asociacijos LGL kasdiene veikla susijusias 
užduotis. Savanorių pagalba buvo itin svarbi organi-
zuojant Baltic Pride 2013 festivalio renginius, o Joana 
savo iniciatyva suorganizavo zinų (t.y. nekomercinio 
pobūdžio bendruomenės publikacijų) queer tema 
mugę ir tokiu būdu papildė Baltic Pride 2013 renginių 
programą.

„kERTANT SIENAS dėL 
ĮvAIRovėS“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 metų birželio •	
mėnuo – 2014 metų rugpjūčio mėnuo.

Šio projekto metu LGL priima du EST savanorius – 
Rocco iš Italijos ir Maksy iš Suomijos. Savanoriai prisi-
deda atliekant administracines užduotis, organizuo-
jant įvairius renginius, bendradarbiauja su užsienio 
partneriais ir atlieka kitą organizacijai svarbią veiklą, 
taip pat įgyvendina savo iniciatyvas.

pRoJEkTAS „BE SIENŲ“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metų rugpjū-•	
čio mėnuo – 2013 metų liepos mėnuo;
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Finansavimo šaltinis: Mokymosi visą gyveni-•	
mą programa, kurią Lietuvoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF);

Projektą įgyvendino: asociacija LGL, CGIL •	
Roma e Lazio-Confederazione Generale Ita-
liana del Lavoro (Italija), Equality Network 
(Jungtinė Karalystė), Diskursiv (Austrija), 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Lenki-
ja), Schwulenberratung Berlin gGmbH (Vo-
kietija).

Projektas „Be sienų“ subūrė šešias organizacijas 
(penkias NVO ir vieną profesinę sąjungą) iš šešių 
skirtingų šalių, kurios pasidalino savo patirtimis ir 
strategijomis kaip pagerinti pagalbą bei socialinę 
įtrauktį kultūriškai įvairiems LGBT* asmenims, gy-
venantiems Europoje. Partneriai, skirtingai integruo-
jantys LGBT* asmenis ir etnines mažumas (taip pat ir 
imigrantus) savo veiklų kontekste, susitiko įvairiose 
šalyse ir susipažino su kitų partnerių darbu, diskutavo 
apie iššūkius ir galimybes, bendravo su kitomis NVO 
ir įvairiomis suinteresuotomis šalimis, aktyviai ginan-
čiomis LGBT* ir etninių mažumų teises. 

Pagrindinis partnerystės veiklos rezultatas – su-
kurta interneto svetainė, skirta etninėms mažu-
moms priklausantiems LGBT* asmenims, laisvai 
prieinama adresu http://beyondbordersproject.
wordpress.com. Taip pat išleistas leidinys, kuria-
me pristatomos projekto renginių akimirkos bei 
geroji projekte dalyvavusių organizacijų praktika.

HoMofoBINIŲ IR 
TRANSfoBINIŲ NUSIkALTIMŲ 
LIETUvoJE dokUMENTAvIMAS 
IR STEBėSENA

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 metų sausio •	
mėnuo – 2013 metų gruodžio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe;•	

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

Šis projektas įgyvendintas siekiant kuo geriau su-
prasti nuo kokių neapykantos nusikaltimų ir kitų 
incidentų nukenčia LGBT* asmenys Lietuvoje. Pa-

grindinė projekto veikla – neapykantos nusikaltimų 
ir kitų incidentų prieš LGBT* asmenis Lietuvoje 2013 
metais tyrimas, kuriam atlikti buvo naudotasi anoni-
mine apklausa internete.

Surinktų duomenų analizės pagrindu LGL parengė 
metinę ataskaitą apie homo-, bi- ir transfobiškus 
neapykantos nusikaltimus ir kitus incidentus Lietu-
voje. Šią ataskaitą LGL pristatė valdžios atstovams 
(įskaitant europinės, nacionalinės ir vietos valdžios 
atstovus, policiją ir institucijas, dirbančias nediskri-
minavimo srityje) tam, kad būtų priimta ir įgyvendi-
nama tinkama neapykantos nusikaltimų prevencijos 
politika visuose lygmenyse. 

Atlikusi šį tyrimą, LGL ir toliau rinks informaciją apie 
neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis. 

Anoniminę pranešimo anketą galima rasti internete 

adresu www.lgl.lt/pranesimas.html, o parengta 2013 

metų ataskaita prieinama organizacijos internetinėje 

svetainėje www.lgl.lt.

dIdINANT LGL GALIMYBES 
pAdėTI ASMENIMS, 
NUkENTėJUSIEMS NUo 
NEApYkANToS NUSIkALTIMŲ 
IR kITŲ INCIdENTŲ

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 metų balan-•	
džio mėnuo – 2013 metų gruodžio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe;•	

Projektą įgyvendino: asociacija LGL.•	

Projektu siekiama didinti asociacijos LGL gebėjimus 
teikiant teisinę paramą ir pagalbą LGBT* bendruo-
menės nariams, nukentėjusiems nuo neapykantos 
nusikaltimų ir kitų incidentų. Vienas pagrindinių pro-
jekto tikslų – teisinio precedento sukūrimas pritai-
kant sunkinančią aplinkybę baudžiamojoje byloje 
dėl neapykantos nusikaltimo dėl homofobinių mo-
tyvų. Šiam tikslui įgyvendinti LGL inicijavo ir dalinai 
finansiškai parėmė strateginę bylą dėl 2013 metais 
įvykusio incidento prieš dainininką Ruslaną Kirilkiną. 
Projektu taip pat buvo siekiama pakeisti LGL įstatus, 
kad organizacija galėtų teisiškai atstovauti LGBT* 
bendruomenės nariams teisminiuose procesuose, 
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surengti LGL savanorių mokymus neapykantos nu-
sikaltimų tema bei organizuoti suvokimo didinimo 
kampaniją. 

Informacija apie projekto metu įgyvendintas veik-

las prieinama organizacijos internetinėje svetainėje  

www.lgl.lt

pApRoJEkTIS „LGL 
INSTITUCINIŲ GEBėJIMŲ 
STIpRINIMAS“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 metų sausio •	
mėnuo – 2014 metų liepos mėnuo;

Finansavimo šaltinis: Lietuvos ir Šveicarijos •	
bendradarbiavimo programos NVO fondas;

Projektą įgyvendina: asociacija LGL.•	

Šio paprojekčio tikslas – stiprinti asociacijos LGL ins-
titucinius gebėjimus tam, kad būtų sėkmingai įgy-
vendintas organizacijos 2011–2014 metų strateginis 
planas ir pasiekti organizacijos tikslai, tvariai plėtoti 
žmogaus teises, lygias galimybes ir socialinę aprėptį 
tarp Lietuvos LGBT* bendruomenės narių, skatinti 
LGBT* asmenų ir kitų visuomenės narių pilietinį ak-
tyvumą.

Pagrindiniai paprojekčio uždaviniai: 1) pagerinti LGL 
darbuotojų ir savanorių gebėjimus atstovauti bend-
ruomenės interesams viešojoje politikoje; 2) padi-
dinti LGL išteklius ir potencialą savanorių ir narių pri-
traukimo, motyvavimo ir vadovavimo jiems srityse 
plėtojant veiklas vieninteliame šalyje LGBT* centre; 
3) padidinti LGL finansinį savarankiškumą diversifi-
kuojant lėšų pritraukimą; 4) padidinti organizacijos 
matomumą ir žinomumą pilietinėje visuomenėje.

Paprojekčio uždaviniai įgyvendinami keturių pagrin-
dinių veiklų kontekste. Pirma veikla apima doku-
mentavimą, ataskaitos dėl Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendi-
nimo rengimą ir advokaciją. Antrąja veikla siekiama 
sukurti ir įgyvendinti savanorių programą, taip pat 
sustiprinti LGBT* centro materialinę bazę. Trečioji 
veikla skirta lėšų generavimo plano parengimui ir 
įdiegimui. Ketvirtąja veikla siekiama didinti organi-
zacijos matomumą ir žinomumą visuomenėje.

LGL lėšų generavimo programa, taip pat savanorių 

programa bei visi paprojekčio metu išleisti leidiniai bei 

informacija prieinama organizacijos internetinėje sve-

tainėje www.lgl.lt. 

pRoJEkTAS „ĮvAIRovėS 
pARkAS“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 metų rugpjū-•	
čio mėnuo – 2014 metų rugpjūčio mėnuo;

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fon-•	
das pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Ko-
kybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 
VP1-1.3-SADM-01-K priemonės „Diskrimi-
nacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija darbo rinkoje“ programą;

Projektą įgyvendina: projekto vykdytojas – •	
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pro-
jekto partneriai – Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas ir asociacija LGL, projektas vykdomas 
bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės 
ir įvairovės forumu (NLĮF).

Šio projekto pagrindinis tikslas – skirtingoms tiks-
linėms grupėms suteikti daugiau informacijos sie-
kiant sumažinti diskriminaciją darbo rinkoje. 

Projekto veiklos apima: penkiolikos radijo laidų ciklą 
„Lygybės dialogas: išgirsti ir suprasti“, skirtą tole-
rancijai ir pagarbai Lietuvos visuomenėje skatinti; 
paskaitas-diskusijas bendrojo lavinimo ir aukštųjų 
mokyklų, vietos valdžios institucijų ir savivaldybių 
atstovams 10-yje apskričių; paskaitas-diskusijas ir 
darbo forumus darbdavių, profesinių sąjungų ir NVO 
atstovams 10-yje apskričių; informacinius leidinius 
skirtingoms tikslinėms grupėms; socialinį tinklaraštį 
(blog’ą) tolerancijai skatinti (www.ivairove.lt); trum-
pametražių filmų tolerancijai skatinti konkursą, skir-
tą bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų mokiniams/
studentams bei projekto ir jo veiklų viešinimą.

Aktuali informacija apie projekto renginius ir kitas 

veik las, taip pat visi projekto metu išleisti leidiniai lais-

vai prieinami organizacijos internetinėje svetainėje  

www.lgl.lt.
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„pradėkime kalbėti: skaitiniai 
LBT moterims“, 2012

Leidinys lietuvių kalba.

Tai pirmasis bandymas į vieną leidinį surinkti straips-
nius, skirtus lesbietėms, biseksualioms ir transsek-
sualioms (LBT) moterims Lietuvoje. Leidinyje publi-
kuojami Nidos Vasiliauskaitės, Linos Žigelytės, Rasos 
Navickaitės ir kitų autorių straipsniai, kurie yra skir-
tingi ir itin įvairūs tiek savo stiliumi, tiek išsikeltais 
tikslais bei temomis. Šiais skaitiniais norima parody-
ti, kad LBT moterys gali aktyviai veikti transformuo-
damos savo gyvenimą ir socialinę aplinką, sufleruoja, 
kad verta ne susitaikyti ir gyventi ankštuose hetero-
normatyvumo bei homonormatyvumo rėmuose, o 
stengtis juos plėsti, kvestionuoti ir tirpdyti.

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

„Besikeičiantys veidai. 
pirmosios eitynės už LGBT 
teises Lietuvoje“, 2012 / 
Changing faces. first March 
for LGBT Equality in Lithuania, 
2012

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Šioje knygoje pristatomos pirmosios eitynės už 
LGBT* teises Lietuvoje, kurios įvyko Baltic Pride 2010 
festivalio metu Vilniuje. Knygoje pateikiamos foto-
grafijos, vaizduojančios įsimintiniausius festivalio 
renginių momentus bei publikuojami du analitiniai 
straipsniai: viename jų analizuojama, kaip keitėsi 
LGBT* asmenų ir jiems atstovaujančių organizaci-
jų įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje 2010–2011 metų 
laikotarpiu, o kitame – analizuojamas administraci-
nio leidimo organizuoti šį taikų susirinkimą gavimo 

procesas ir iškilusios kliūtys, pateikiamas situacijos 
vertinimas atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsi-
pareigojimus ir nacionalinius įstatymus. 

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

„Lygybė ir įvairovė Nvo 
sektoriuje: gerosios lygių 
galimybių integravimo 
praktikos Lietuvoje“, 2012 / 
Equality and diversity in the 
NGo sector: Good practices 
of Integration of Equal 
opportunities in Lithuania, 
2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiame leidinyje pirmą kartą sukauptas ir susistemin-
tas gerųjų lygybės ir įvairovės integravimo pavyz-
džių nevyriausybiniame sektoriuje rinkinys. Leidinyje 
savo gerąsias praktikas pristato nevyriausybinės or-
ganizacijos, atstovaujančios skirtingoms socialiai pa-
žeidžiamoms grupėms. Leidinys naudingas tiek vals-
tybės lygių galimybių politikos formuotojams, tiek ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovams, dirbantiems 
su diskriminacijai jautriomis žmonių grupėmis. 

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

projekto „Įvairovės parkas“ 
informaciniai leidiniai, 2013

Leidiniai lietuvių kalba.

Įgyvendinant projektą „Įvairovės parkas“, asociacija 
LGL kartu su partneriais 2013 metais išleido leidinius, 

Leidiniai
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skirtus supažindinti įvairias visuomenės grupes su 
lygybės ir nediskriminavimo principais ir politika bei 
jų įgyvendinimo galimybėmis. Leidiniai skirti ben-
drojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų darbuotojams bei 
moksleiviams/studentams, vietos valdžios ir savival-
dybės institucijų atstovams, darbdaviams, nevyriau-
sybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir 
visiems besidomintiems:

LyGyBė IR ĮVAIROVė MOKyTOjAMS IR 
 VyRESNIųjų KLASIų MOKSLEIVIAMS, 
2013

LyGIOS GALIMyBėS IR VIETOS VALDžIA, 
2013

LyGyBė IR ĮVAIROVė AUKŠTOjOjE MO
KyKLOjE, 2013

LyGyBėS IR ĮVAIROVėS POLITIKA MūSų 
DARBO VIETOSE, 2013

KAIP UžTIKRINTI ĮVAIROVę IR LyGIAS 
 GALIMyBES NVO SEKTORIUjE, 2013

PROFESINėS SąjUNGOS KAIP DARBUO
TOjų TEISIų IR LyGIų GALIMyBIų ĮGy
VENDINIMO FORMA, 2013

Leidiniai nemokami, prieinami asociacijos LGL biure bei 

internetinėje svetainėje www.lgl.lt. 

Be sienų / Beyond Borders, 
2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinys „Be sienų / Beyond Borders“ pristato tarp-
tautinių partnerių susitikimų ir kitų renginių, kurie 
vyko to paties pavadinimo projekto metu, akimirkas 
bei gerąją projekto metu sukauptą patirtį, susijusią 
su etninėms mažumoms priklausančių LGBT* as-
menų interesais. Leidinyje pateikiama 15 patarimų 
sėkmingai LGBT* etninių mažumų įtraukčiai Euro-
pos visuomenėse.

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

parodos katalogas „Nuo sutemų 
iki aušros – 20 LGBT laisvės 
metų Lietuvoje“ / „from dusk 
Till dawn – 20 Years of LGBT 
freedom in Lithuania“, 2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Baltic Pride 2013 festivalio metu Šiuolaikinio meno 
centre (ŠMC) organizuota paroda „Nuo sutemų iki 
aušros“ – tai pirmoji queer istorijai ir kultūrai skirta 
paroda Lietuvoje, kurioje atsispindi svarbiausi LGBT* 
bendruomenės ir queer meno įvykiai nuo 1993 iki 
2013. Parodoje siekiama derinti istorinį dokumentinį 
bloką (archyvinės nuotraukos, LGL žurnalų numeriai, 
dokumentai) ir vizualinę formą (fotografijos, tapyba, 
filmai, objektai, performansai). Šiai parodai pristatyti 
išleistas specialus leidinys – parodos katalogas. 

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Europos Tarybos Ministrų 
komiteto Rekomendacijos 
CM/Rec(2010)5 dokumentinė 
ataskaita: pagrindinių išvadų 
santrauka ir rekomendacijos, 
2013 / Monitoring 
Implementation of the Council 
of Europe Recommendation CM/
Rec(2010)5 – documentation 
report (Lithuania), 2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

2010 metų kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Ko-
mitetas priėmė Rekomendaciją CM/Rec(2010)5, ku-
rioje išdėstė kovos su diskriminacija LGBT* asmenų 
atžvilgiu įgyvendinimo priemones. Šiai Rekomenda-
cijai pritarė visos Europos Tarybos narės, taip pat ir 
Lietuva. Įgyvendinant advokacijos veiklą, LGL atliko 
dokumentavimo veiklas ir parengė ataskaitą dėl Eu-
ropos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos 
CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo Lietuvoje. Leidinyje 
pateikiama pagrindinių išvadų santrauka ir rekomen-
dacijos. L
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Taip pat išleistas atvirlaiškis „Rekomenduojame“, 
kuriame glaustai pristatomos pagrindinės ataskaitos 
išvados.

Leidinys ir atvirlaiškis yra nemokami, prieinami asocia-

cijos LGL biure bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Neapykantos nusikaltimai: 
būtina žinoti, 2013

Leidinys lietuvių kalba.

Šis leidinys – tai trumpas praktinis vadovas, kuriame 
aiškiai ir glaustai išdėstyta informacija, padėsianti 
atpažinti ir pranešti apie homo-. bi- ir transfobinius 
neapykantos nusikaltimus. Brošiūroje pateikiama 
neapykantos nusikaltimų sąvoka, pristatomas tei-
sinis reglamentavimas, pateikiami praktiniai pata-
rimai, ką daryti nukentėjus ar esant liudininku, kaip 
pranešti apie neapykantos nusikaltimą policijai, pa-
teikiama naudinga kontaktinė informacija. 

Leidinys nemokamas, prieinamas asociacijos LGL biure 

bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Homofobiniai ir transfobiniai 
neapykantos nusikaltimai 
Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013 / Homophobic 
and transphobic hate crimes 
in Lithuania: LGL monitoring 
report, 2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

2013 metais nacionalinė LGBT* teisių gynimo organi-
zacija LGL atliko neapykantos nusikaltimų ir kitų inci-
dentų prieš LGBT* asmenis Lietuvoje tyrimą. Tyrimo 
metu nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų arba 
apie tai informacijos turintys asmenys buvo raginami 
užpildyti anoniminę pranešimo anketą organizacijos 
svetainėje www.lgl.lt. Minėtu tyrimu norėta geriau 

suprasti, su kokiais neapykantos nusikaltimais ir ki-
tais incidentais Lietuvoje susiduria LGBT* bendruo-
menės nariai, kaip į šiuos nusikaltimus bei incidentus 
reaguoja visuomenė bei teisėsauga. 

Ataskaitoje pateikiama gautų pranešimų analizė, 
suteikiama galimybė susipažinti su realiais nuken-
tėjusiųjų ir liudininkų pasakojimais, atskleidžiančiais 
problemas, neretai esančias LGBT* žmonių kas-
dienybe. 

Leidinys yra nemokamas, prieinamas asociacijos LGL 

biure bei internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Strateginio bylinėjimosi 
proceso dėl teisės surengti 
Baltic pride 2013 eitynes 
„Už lygybę“ dokumentinė 
ataskaita, 2013 / Strategic 
Litigation process for  
the Right to organize 
the Baltic pride 2013 March 
for Equality documentation 
Report, 2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiame leidinyje pristatomas visas strateginio byli-
nėjimosi procesas, susijęs su 2013 metų eitynių „Už 
lygybę“ Gedimino prospektu Vilniuje organizavimu. 
Bylinėjimosi procesas suskirstytas į šešis etapus – 
pradedant asociacijos LGL pranešimo apie organi-
zuojamą susirinkimą derinimo su Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija etapu, baigiant Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos apeliacinio 
skundo nagrinėjimo etapu apeliacinės instancijos 
teisme. Leidinyje reikšmingiausi kiekvieno etapo 
įvykiai pateikiami chronologinėje laiko juostoje, ap-
rašomi šalių argumentai bei apibendrinami kiekvieno 
etapo rezultatai bei pasiekti tikslai. 

Leidinys išleistas elektronine versija, prieinamas orga-

nizacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.
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Strateginio bylinėjimosi 
programa siekiant pagerinti 
LGBT teisių apsaugą 
nacionaliniu lygiu  
(2013-2018 m.), 2012

Leidinys lietuvių kalba.

Praėjus beveik dvidešimčiai metų nuo homoseksualių 
santykių dekriminalizavimo, LGBT* asmenų teisinė 
apsauga Lietuvos teisinėje sistemoje vis dar išlieka 
ribota. Strateginio bylinėjimosi programa siekiama 
identifikuoti pagrindinius trūkumus įstatyminėje 
teisinėje bazėje, potencialiai galinčius tapti strategi-
nio bylinėjimosi proceso ašimi, nustatyti prioritetus 
strateginiam bylinėjimuisi siekiant pagerinti LGBT* 
teisių apsaugą nacionaliniu lygiu 2013–2018 metais ir 
aptarti praktinius aspektus didinant LGL, ir apskritai 
nevyriausybinio sektoriaus organizacijų, galimybių 
didinimą įsitraukti į šį procesą.

Leidinys išleistas elektronine versija, prieinamas orga-

nizacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Lėšų pritraukimas ir 
planavimas: galimybių studija / 
fundraising feasibility Study, 
2013

Leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Remiantis asociacijos LGL misija ir strateginiu planu 
bei vykdomais projektais, 2013 metais buvo sukurtas 
lėšų pritraukimo planas. Kaip ir daugelis nevyriausy-
binio sektoriaus subjektų, LGL veikla didele dalimi 
priklauso nuo išorinio finansavimo, kurį šiuo metu 
daugiausiai sudaro projektinės lėšos. Esant tokiai 
situacijai, sudėtinga laiku reaguoti į organizacijos 

narių poreikius bei vykdyti neplanuotas administra-
cines veiklas. 

Siekiant pritraukti lėšų ir padidinti finansinį organiza-
cijos savarankiškumą per lėšų diversifikavimą, buvo 
parengtas lėšų generavimo planas ir rekomendaci-
jos, kurias galėtų pritaikyti ir kitos Lietuvos nevyriau-
sybinės organizacijos, savo veikloje susiduriančios su 
panašiais iššūkiais bei siekiančios panašių tikslų. 

Leidinys išleistas elektronine versija, prieinamas orga-

nizacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Asociacijos LGL savanorių 
programa, 2013

Leidinys lietuvių kalba.

Tam, kad organizacija efektyviai išnaudotų žmogiš-
kųjų išteklių potencialą, o atskirtį ir visuomenės spau-
dimą patirianti vietinė LGBT* bendruomenė galėtų 
įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir būti pilietiškai 
aktyvi, LGL sukūrė ir aktyviai įgyvendina savanorių 
programą.

Šiame leidinyje plačiau aptariama savanorystės są-
voka ir koncepcija, savanoriauti skatinantys ir nuo 
to atgrasantys veiksniai (motyvacija), apžvelgiami 
organizacijos poreikiai bei jos veiklos kontekstas, re-
miantis poreikių analize, formuojamos savanoriško 
darbo pozicijos bei siūlomi pavyzdiniai savanoriams 
taikomų procedūrų variantai. Leidinyje yra praktinių 
darbo su savanoriais patarimų, rekomendacijų, ku-
rios nesunkiai gali būti pritaikytos ir kitose nevyriau-
sybinėse organizacijose, dirbančiose su savanoriais. 

Leidinys išleistas elektronine versija, prieinamas orga-

nizacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.
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Šešėlinė ataskaita, pateikta 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komitetui, 2012

Ataskaita lietuvių ir anglų kalbomis.

2012 metų liepos mėnesį asociacija LGL bendromis 
pastangomis su Hartlando sąjunga (angl. Heartland 
Alliance for Human Needs & Human Rights) parengė 
ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui pateikė 
nepriklausomą šešėlinę ataskaitą apie LGBT* as-
menų žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, į kurią buvo 
atsižvelgta teikiant rekomendacijas Lietuvos Vyriau-
sybei Junginių Tautų lygiu.

Šia šešėline ataskaita buvo siekiama Lietuvos Vyriau-
sybei iškelti klausimus, susijusius su LGBT* asmenų 
žmogaus teisių padėtimi Lietuvoje, kurie visiškai ne-
buvo aptarti oficialioje Lietuvos Vyriausybės trečio-
joje periodinėje ataskaitoje, ir įtraukti šiuos punktus 
į galutines Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 
išvadas Lietuvos atžvilgiu.

Ataskaita išleista elektronine versija, prieinama organi-

zacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

kreipimasis į Europos Tarybos 
Ministrų komitetą dėl bylos 
L. prieš Lietuvą sprendimo 
nevykdymo, 2013

Ataskaita anglų kalba.

2013 metų gruodžio mėnesį asociacija LGL kartu su 
Žmogaus teisių stebėjimo institutu, ILGA-Europe 
ir Transgender Europe parengė ir Europos Tarybos 
Ministrų Komitetui pateikė savo pastabas dėl by-
los L. prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimo ir ben-
drųjų priemonių, numatytų Vyriausybės Veiksmų  
plane.

2007 metais byloje L. prieš Lietuvą Europos Žmogaus 
Teisių Teismas pripažino Lietuvą pažeidus Konven-
cijos 8 straipsnį, nurodant išmokėti kompensaciją 
bei atitinkamai pakeisti nacionalinius teisės aktus, 
tačiau šis sprendimas iki šiol nėra įvykdytas. Kreipi-
mesi nevyriausybinės organizacijos prašo Ministrų 
Komiteto prižiūrėti sprendimo šioje byloje vykdymą 
bei apsvarstyti galimybę taikyti sustiprintos priežiū-
ros mechanizmą. 

Ataskaita išleista elektronine versija, prieinama organi-

zacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Šešėlinė ataskaita, pateikta 
Europos Tarybos Socialinių teisių  
komitetui, dėl teisės į sveikatos 
apsaugą įgyvendinimo Lietuvoje 
transseksualių asmenų žmogaus 
teisių kontekste, 2013

Ataskaita anglų kalba.

2013 metų balandžio mėnesį LGL, Trangender Euro-
pe ir ILGA-Europe Europos Tarybos Socialinių teisių 
komitetui pateikė bendrai parengtą šešėlinę ataskai-
tą dėl teisės į sveikatos apsaugą įgyvendinimo Lie-
tuvoje transseksualių asmenų žmogaus teisių kon-
tekste. Šešėlinė ataskaita buvo pateikta reaguojant 
į 10-ąją Lietuvos Vyriausybės ataskaitą dėl Europos 
socialinės chartijos (pataisytos) įgyvendinimo. 

Šia ataskaita buvo siekiama atkreipti dėmesį į trans-
seksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimus ir ne-
pakankamą teisės į sveikatos apsaugą užtikrinimą, 
pateikiamos pastabos ir rekomendacijos dėl trassek-
sualių asmenų teisės į sveikatos apsaugą Lietuvoje 
įgyvendinimo.

Ataskaita išleista elektronine versija, prieinama organi-

zacijos internetinėje svetainėje www.lgl.lt.

Šešėlinės ataskaitos
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 vaivorykštės dienos, 2012

Visame pasaulyje kovojant su diskriminacija sek-
sualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais, 
gegužės 17-oji yra minima kaip Tarptautinė diena 
prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO). Būtent šią 
dieną 1990 metais Pasaulinė sveikatos organizacija 
išbraukė homoseksualumą iš psichinių ligų sąrašo. 
2012 metais ši data Lietuvoje buvo pažymėta rengi-
nių savaite Vaivorykštės dienos 2012, kurią gegužės 
15–22 dienomis Vilniuje ir Kaune organizavo asocia-
cija LGL. 

Vaivorykštės dienomis 2012 buvo siekiama paskatinti 
toleranciją ir pagarbą, atkreipti dėmesį į sunkumus, 
su kuriais susiduria įvairių orientacijų ir tapatybių 
žmonės Lietuvoje. Renginių savaitė apėmė: semi-
narą apie besikeičiantį LGBT* sąjūdžio Lietuvoje 
veidą, kurio metu buvo pristatyta knyga apie 2010 
metų Baltic Pride Vilniuje, dokumentinius filmus 
bei diskusijas kartu su „Nepatogiu kinu“, spaudos 
konferenciją Seime bei viešą akciją „Mes – už visas 
gyvenimo spalvas“, kurios metu buvo išskleista tris-
dešimties metrų ilgio vaivorykštės vėliava, pažymint 
solidarumo, vienybės ir paramos svarbą. Taip pat 
LGL savanoriai LGBT* centre Vilniuje organizavo 
dvi LGBT* atvirumo pamokas, kuriose dalyviai tu-
rėjo galimybę kelti klausimus ir laužyti paplitusius 
stereotipus, susitikti ir pabendrauti su žmonėmis, 
kurie vis dar dažnai diskriminuojami ir patiria soci-
alinę atskirtį. Šešios ES šalių ambasados surengė 
bendrą šventinį priėmimą šalies LGBT* bendruo-
menės atstovams, politikams bei žmogaus teisių 
aktyvistams. Savaitė užbaigta „Vaivorykštės kavinė 
visiems“ renginiu su populiarių Lietuvos muzikantų  
pasirodymais. 

Socialiniame tinkle FaceBook sukurtas specialus 
puslapis, kuriame galima susipažinti su visa renginio 
programa, taip pat rasti renginių nuotraukas. Išleis-
tas renginio lankstinukas bei Vaivorykštės dienų 2012 

plakatas, pagaminti akcijos marškinėliai, vėliavėlės 
bei balionai su renginio simbolika.

konferencija „Lygios galimybės 
Lietuvoje: naujos viltys ir 
iššūkiai“, 2012

2012 metų lapkričio 27 dieną Vilniuje įvyko baigiamoji 
projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį – siek lygybės“ kon-
ferencija „Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys 
ir iššūkiai“. Baigiamojoje konferencijoje buvo aptarti 
projekto metu nuveikti darbai ir pasiekti rezultatai, 
diskutuojama apie nacionalinę nediskriminavimo 
politiką, jos pasiekimus ir laukiančius iššūkius. Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su nevyriau-
sybinių organizacijų partneriais iš Nacionalinio lygy-
bės ir įvairovės forumo kvietė diskusijai apie lygybės 
ir įvairovės skatinimą pagal šešis pagrindus: lyties, 
rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, 
religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos. 

Konferencijos metu buvo pristatyta Nacionalinio ly-
gybės ir įvairovės forumo misija bei vykdomo projek-
to pagrindiniai rezultatai pagal tris projekto veiklų 
grupes. Pirmoji skirta didinti visuomenės informuo-
tumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimy-
bes, antroji – spręsti romų vaikų švietimo problemas, 
trečioji – rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, 
gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės. 

Nuotraukos ir konferencijos programa prieinamos inter-

netinėse svetainėse www.pazink.org ir www.atviri.lt. 

LGBT* istorijos mėnuo, 2013

LGBT* istorijos mėnuo – kasmetis renginys, vyks-
tantis visą vasario mėnesį įvairiose pasaulio valsty-
bėse. LGBT* asmenų interesams atstovaujančios 
organizacijos ir bendruomenės aktyvistų grupės 

Renginiai
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organizuoja įvairius kultūrinius, edukacinius, meni-
nius renginius. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – 
skatinti visuomenės toleranciją parodant LGBT* 
asmenų pasiekimus meno srityje ir socialiniame  
gyvenime. 

Vilniuje LGBT* istorijos mėnuo buvo pradėtas va-
sario mėnesio 6 dieną įvykusiu poezijos vakaru „At-
siverk poezijai – istorijos tarp eilučių“, kviečiančiu 
atrasti poezijos universalumą, įvairumą ir pažvelgti 
į seksualumą kitu kampu. Vasario 11 dieną LGBT* 
centre Vilniuje buvo organizuota paskaita-diskusi-
ja „Turkijos LGBT* istorija: nuo Otomanų imperijos 
iki modernių laikų“ (angl. „LGBT History of Turkey: 
From Ottoman Empire to Modern Turkey“) , vasario 
13 dieną kino centre „Skalvija“ organizuota doku-
mentinio filmo apie lesbiečių padėtį Vengrijoje 
„Tylos metai“ (angl. „Secret Years“, režisierė Mariá 
Takács, Vengrija) peržiūra, o vasario 16 dieną LGBT* 
centras pakvietė į mezgimo dirbtuves „Queer &  
Cozy“. 

Šie renginiai įgyvendinti bendradarbiaujant su LGBT 
Youth Scotland (Jungtinė Karalystė), Legebitra (Slo-
vėnija), Inakost (Slovakija), Accept (Rumunija), LGBT 
Youth Ireland (Airija), Charlie (Čekija), Labrisz (Veng-
rija) ir asociacijai LGL (Lietuva).

Tarptautinės dienos prieš 
homofobiją ir transfobiją 
(IdAHo) minėjimas, 2013

Gegužės 17 dieną Tarptautinės dienos prieš homo-
fobiją ir transfobiją (IDAHO) proga, LGL organizavo 
renginį „Skalvijos“ kino teatre Vilniuje, kuris apėmė 
dokumentinio filmo „Už rožinės užsklandos” peržiū-
rą bei iš karto po filmo sekusią diskusiją tema „Atvi-
ri, bet ar saugūs?“. Diskusijoje LGL atstovai, LGBT* 
bendruomenės nariai ir įvairių sričių specialistai dis-
kutavo apie tai, kokią naudą ir kokias pasekmes gali 
sukelti LGBT* žmonių noras gyventi atvirai Lietu-
vos visuomenėje, kodėl svarbu būti atviriems ir su 
kokiu pasipriešinimu neretai susiduriama siekiant, 
kad visuomenė priimtų mus tokius, kokie esame. 
Diskusijos metu taip pat aptarta, kas yra neapykan-
tos nusikaltimai bei kodėl neapykanta prieš LGBT* 
asmenis neretai susilaukia tiek daug palaikymo vi-
suomenėje. 

Renginio metu taip pat buvo pristatyti ir pirmą kar-
tą viešai parodyti niekur netransliuoti Baltic Pride 
2013 festivalio reklaminiai klipai, kuriuose nusifilma-
vo realūs, drąsūs žmonės, palaikantys eitynes „Už 
lygybę“. 

Šią dieną asociacija LGL Lietuvos Respublikos Seimo 
nariams, Vyriausybės ministrams bei valdžios institu-
cijų vadovams taip pat išsiuntė 153 atvirlaiškius „Re-
komenduojame“, kuriuose raginama atsižvelgti į LGL 
išleistoje ataskaitoje dėl Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto priimtos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 
įgyvendinimo proceso Lietuvoje suformuluotas išva-
das bei pasiūlymus.

Mitingas prie Rusijos 
federacijos ambasados, 2013

Rugsėjo 8 dieną asociacija LGL kartu su kitais Lietu-
vos žmogaus teisių aktyvistais dalyvavo mitinge prie 
Rusijos Federacijos ambasados Vilniuje ir tokiu būdu 
prisijungė prie visame pasaulyje vykusios kampani-
jos, kuria siekta išreikšti nepritarimą Rusijos Federa-
cijoje priimtiems įstatymams bei vykdomai politikai 
dėl „homoseksualumo propagandos“ bei šioje šalyje 
vykdomų LGBT* teisių pažeidimų. Mitingo, kuriame 
dalyvavo apie 40 žmogaus teisių aktyvistų, tikslas 
buvo ne tik išreikšti solidarumą ir paramą Rusijos 
LGBT* bendruomenei, tačiau kartu atkreipti Lietu-
vos politikų ir Vyriausybės atstovų dėmesį į panašias 
politines ir įstatymines tendencijas mūsų šalyje. 

protesto akcija prieš saviraiškos 
laisvės ribojimus Lietuvoje, 
2013

Spalio 2 dieną Europos pareigūnams renkantis į 
Europos kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų 
susitikimą Vilniuje, asociacija LGL surengė protesto 
akciją prieš saviraiškos laisvės ribojimus Lietuvoje. 
Tokiu būdu buvo išreikštas nepritarimas diskrimina-
cinėms Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo vie-
šosios informacijos poveikio įstatymo nuostatoms, 
kurios riboja LGBT* asmenų saviraiškos laisvę bei 
savo esme atitinka Rusijos „homoseksualumo pro-
pagandą“ draudžiančius įstatymus. Šios protesto 
akcijos organizavimą paskatino ribojimai, pritaikyti 
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su LGBT* renginiais ir veikla susijusiai informacijai, 
pateikiamai Lietuvos televizijos kanaluose ir interne-
to naujienų svetainėse. 

LGL valdybos ir darbuotojų 
mokymai, 2013

Rugpjūčio 30-rugsėjo 1 dienomis buvo surengti dvie-
jų dienų trukmės išvažiuojamieji LGL komandos 
(LGL Valdybos ir darbuotojų) mokymai. Šių moky-
mų tikslas – užtikrinti kokybišką ir sklandų asocia-
cijos darbą, išryškinti tobulintinas sritis bei aptarti 
ateities perspektyvas. Mokymų metu buvo gerina-
ma vidinė komunikacija bei strateginis planavimas, 
taip pat aptarti ir priimti svarbūs sprendimai, kurie 
ateityje leis asociacijai LGL būti dar skaidresne ir 
demokratiškesne organizacija, atstovaujančia visų 
be išimties LGBT* bendruomenės narių interesams. 
Vienas iš svarbiausių šių mokymų rezultatų – priim-
tas sprendimas parengti atnaujintus organizacijos  
įstatus.

LGL savanorių mokymai, 2013

Rugsėjo 28-29 dienomis Vilniuje įvyko asociacijos 
LGL savanorių mokymai. Juose dalyvavo savanoriai 
bei aktyvistai iš įvairių Lietuvos miestų bei iš kitų ša-
lių, norintys prisidėti prie organizacijos veiklos bei 
sužinoti daugiau apie LGBT* centre vykstančius 
užsiėmimus, LGL advokacijos patirtis bei kitas vyk-

domas veiklas. Mokymų metu buvo trumpai prista-
tyta asocia cija LGL, pranešimus skaitė ir praktinius 
užsiėmimus savanoriams pravedė Kauno moterų 
draugijos vadovė Daiva Baranauskienė, Nacionalinio 
Demokratijos Instituto (NDI) Baltarusijos programos 
direktorius Michael Padraic Murphy, LGL viešinimo 
ir advokacijos koordinatorė Sigita Rukšėnaitė bei 
LGL projektų vadovas Tomas Vytautas Raskevičius. 
Dalyviai sužinojo apie advokatavimą ir jo galimy-
bes, aktyvizmą Lietuvoje ir pasaulyje, neapykantos 
nusikaltimus bei strateginę komunikaciją. Mokymų 
dalyviai taip pat turėjo išskirtinę galimybę susipa-
žinti ir pabendrauti su Vilniuje tuo metu viešėjusiais 
EuroPride renginių organizatoriais.

20-tas asociacijos LGL 
gimtadienis, 2013

Gruodžio 6 dieną asociacija LGL pakvietė savo drau-
gus, vietinę LGBT* bendruomenę, nevyriausybinių 
organizacijų atstovus, partnerius ir žmogaus teisių 
aktyvistus, pažymėti ir kartu atšvęsti asociacijos vei-
klos dvidešimtmetį. Klube „Soho“ Vilniuje organi-
zuotas vakarėlis su puikia muzika ir loterija, kurioje 
buvo galima laimėti vertingų prizų – LGL išleistos 
produkcijos, leidinių ir su LGBT* asmenų teisėmis 
susijusios atributikos. Renginio metu svečiai galėjo 
išsamiau susipažinti su LGL veikla, pabendrauti su 
LGL atstovais, įsigyti LGL leidinių ir atributikos, palik-
ti gimtadienio sveikinimą ir pamatyti per dvidešimt 
metų užfiksuotas įsimintiniausias LGL organizacijos 
veiklos akimirkas. 
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2013 metų liepos 27 dieną Vilniuje įvykusios antro-
sios lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių 
(LGBT*) asmenų bei jų draugų eitynės „Už lygybę!“ 
neišvengiamai įeis į LGBT* judėjimo istoriją Lietu-
voje kaip viena reikšmingiausių pergalių žmogaus 
teisių srityje. Minint dvidešimties metų jubiliejų, kai 
Lietuvoje buvo panaikintas gėdingas Baudžiamojo 
kodekso straipsnis, draudžiantis santykius tarp tos 
pačios lyties asmenų, LGBT* bendruomenės nariai 
bendrų pastangų dėka pasiekė istorinę pergalę, siek-
dami pasinaudoti konstitucine teise į taikius susirin-
kimus centrine sostinės gatve, būtent – Gedimino 
prospektu. 

Baltic Pride 2013 – tai ne tik liepos 27 dieną įvykusios 
eitynės „Už lygybę!“. Visą savaitę vykę kultūriniai, 
socialiniai bei visuomeninio pobūdžio renginiai buvo 
tokie pat įvairūs kaip ir jų dalyviai – pradedant poezi-
jos skaitymais bei baigiant oficialiomis diskusijomis 
apie žmogaus teisių politiką Europoje. Šiuolaikinio 
meno centre (ŠMC) Vilniuje atidaryta pirmoji que-
er istorijai ir kultūrai skirta paroda „Nuo sutemų iki 
aušros – 20 LGBT laisvės metų Lietuvoje“ atspindėjo 
pagrindinius meninius, kultūrinius ir visuomeninius 
LGBT* bendruomenės įvykius Lietuvoje – tokius sa-
vus, nedrąsius, kartais įskaitomus tik tarp eilučių, 
paraštėse. Kino centre „Skalvija“ įvykęs LGBT* fil-
mų festivalis „Kitoks kinas“ pristatė net 18 LGBT* 
tematikai skirtų vaidybinių ir dokumentinių filmų. 
Įėjimas į visas filmų peržiūras ir kitus festivalio rengi-
nius – nemokamas. O eitynių „Už lygybę!” išvakarėse 
surengtas priėmimas Nyderlandų karalystės amba-
sadoriaus rezidencijoje tapo puikia proga padėkoti 
finansiniams bei moraliniams Baltic Pride rėmėjams, 
savanoriams bei kiekvienam iš mūsų, reikšmingai 
prisidėjusiam prie šio mažo stebuklo – tai, jog Baltic 
Pride 2013 Vilniuje tapo realybe. 

Įspūdinga Baltic Pride 2013 kultūrinė programa reikš-
minga ne tik tuo, jog galėjome pasidalinti savo kultū-
ra, istorija ir mažais, bet ryžtingais laimėjimais žmo-

gaus teisių srityje su festivalio lankytojais, rėmėjais 
ir draugais. Svarbiausias dalykas buvo tai, jog LGBT* 
bendruomenė Lietuvoje dar kartą labai drąsiai ir ryž-
tingai išėjo iš pogrindžio ir atsivėrė visuomenei bei 
sau pačiai. Viešose erdvėse įvykusi gausybė renginių, 
prieinamų kiekvienam norinčiajam, siuntė aiškią ži-
nutę – didžiuojamės tuo, kas esame, ir švenčiame 
bei puoselėjame savo kultūrą atvirai. LGBT* sąjūdis 
Lietuvoje žengė dar vieną žingsnelį „dainuojančios 
revoliucijos” link.

Baltic Pride vaizdo klipai ir 
reklaminiai stendai

Besirengdami Baltic Pride 2013 maratonui, turėjome 
unikalią galimybę sukurti ir plačiai visuomenei pri-
statyti reklaminius Baltic Pride video klipus. Pirmasis 
vaizdo klipas skirtas išimtinai Baltic Pride eitynėms 
„Už lygybę!“. Klipe 13 LGBT* bendruomenės narių, 
jų rėmėjų ir draugų sutiko pasidalinti savo mintimis, 
kodėl jiems reikalingos Baltic Pride eitynės. Antrasis 
siužetas skirtas aptarti platesnių tolerancijos ir įvai-
rovės idėjų svarbą Lietuvos visuomenėje. Klipe vaiz-
duojamos 5 socialinės grupės (t.y. neįgalieji, vyresnio 
amžiaus žmonės, imigrantai, subkultūrų atstovai bei 
tos pačios lyties poros), pažymint, jog šie žmonės yra 
šalia mūsų kiekvieną dieną. Pagrindinė vaizdo klipo 
žinutė: „Įvairovė yra visuomenės turtas, o ne jos trū-
kumas!” Šie vaizdo klipai buvo transliuojami Lietuvos 
ryto televizijos eteryje, Baltic Pride 2013 festivalio 
renginių metu bei socialinės žiniasklaidos priemonė-
se. Šiuos klipus svetainėje youtube.com peržiūrėjo 
daugiau nei 25 tūkstančiai lankytojų. Klipus galite 
pamatyti apsilankę asociacijos LGL paskyroje youtu-
be.com/user/LithuanianGayLeague.

Plačiajai visuomenei pristatyti Baltic Pride 2013 re-
klaminiai klipai turėjo ir teisinių pasekmių. 2013 metų 
liepos 7 dieną Lietuvos nacionalinis radijas ir televi-
zija (LRT) apribojo Baltic Pride 2013 reklaminių klipų 
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transliavimą, nuspręsdamas juos transliuoti po 23 
valandos pažymėtus „S“ ženklu. LRT vadovybė teigė, 
kad reklaminių klipų transliavimas ženklinamas ir ri-
bojamas vadovaujantis Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 
nuostatomis, nurodančiomis riboti informaciją, „ku-
ria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, 
negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, 
santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“. Tai 
pirmas kartas, kai Lietuvoje LGBT* bendruomenės 
atžvilgiu buvo pritaikytas liūdnai pagarsėjęs „homo-
seksualumo propagandos“ įstatymas. LGL apskundė 
LRT sprendimą Žurnalistų etikos inspektorei. 2013 
metų rugsėjo mėnesį ekspertai patvirtino, esą klipus 
galima rodyti tik suaugusiems skirtu metu. Šis epizo-
das labai aiškiai parodė, jog Lietuvoje vis dar veikia 
efektyvi su LGBT* žmogaus teisėmis susijusios infor-
macijos cenzūra. 

Baltic Pride 2013 reklaminių vaizdo klipų rengimą ko-
ordinavo asociacija LGL, klipų filmavimą finansiškai 
parėmė Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institu-
tas Lietuvoje. Socialinių reklamų idėją įgyvendino 
tarptautinė komanda iš Prancūzijos, kuriai vadovavo 
režisierius Francois Message.

Likus porai savaičių iki Vilniuje planuojamų Baltic 
Pride 2013 eitynių „Už lygybę!“, sostinės reklamos 
stendus papuošė reklaminiai šio renginio plakatai. 
Plakatuose po vaivorykštės spalvų širdimi, simboli-
zuojančia meilę, parašyta: „Tai - žmogaus teisė.“ Pla-
katai buvo iškabinti įvairiuose miesto rajonuose – Ge-
dimino, Savanorių ir Laisvės prospektuose, Vokiečių, 
Antakalnio, Didlaukio, Kalvarijų, Gelvonų, Ukmergės, 
Geležinio Vilko, J.Basanavičiaus, Justiniškių, Žirmūnų 
ir kitose gatvėse, iš viso – 80 vietų. Didžiuliai plakatai 
miestą puošė iki liepos 27-ąją įvykusių LGBT* asme-
nų ir jų draugų eitynių „Už lygybę!“.

paroda „Nuo sutemų iki 
aušros – 20 LGBT laisvės metų 
Lietuvoje“

Liepos 23 – rugpjūčio 6 dienomis Šiuolaikinio meno 
centre (ŠMC) eksponuota paroda „Nuo sutemų iki 
aušros – 20 LGBT laisvės metų Lietuvoje“ – pirmo-
ji queer istorijai ir kultūrai skirta paroda Lietuvoje, 
kurioje atsispindi svarbiausi LGBT bendruomenės ir 

queer meno įvykiai nuo 1993 iki 2013. Svarbiausias 
parodos principas – derinti istorinį dokumentinį blo-
ką (archyvinės nuotraukos, LGL žurnalų numeriai, 
dokumentai) ir vizualinę formą (fotografijos, tapyba, 
filmai, objektai, performansai).

Šalia archyvinės dalies, kurioje atsispindi Lietuvos 
queer bendruomenės organizacinė, leidybinė, pi-
lietinė veikla (asociacijos LGL įkūrimas, svarbiausi 
projektai, kova prieš diskriminaciją ir kt.) pristatoma 
šiuolaikinio meno paroda, atskleidžianti queer po-
žiūrį į kūną, seksualumą, identitetą, gyvenimą kartu. 
Akcentuojami ne tik vieši pasiekimai, organizuota 
veikla ir aktyvizmas, bet ir privatūs gyvenimai, pa-
raštinės patirtys.

Parodos kuratorė – Laima Kreivytė, asistentė – Dalia 
Mikonytė, architektė – Julija Reklaitė.

žmogaus teisių konferencija 
„Europos politikos gairės LGBT 
teisių apsaugos srityje“

Liepos 26 dieną Tolerancijos centre įvykusi vienos 
dienos trukmės tarptautinė žmogaus teisių konfe-
rencija „Europos politikos gairės LGBT teisių apsau-
gos srityje“ tapo unikalia proga aptarti iškylančius 
iššūkius, pasidžiaugti pasiekimais bei nubrėžti atei-
ties politikos gaires, siekiant dar didesnės LGBT* 
asmenų įtraukties Lietuvos visuomenėje.

Konferencijos metu buvo aptarta:
(1)  iššūkiai, su kuriais susiduria Baltijos valstybės 

(t.y. Lietuva. Latvija ir Estija), siekdamos plates-
nės LGBT* asmenų interesų įtraukties į politikos 
formavimo procesus;

(2)  geroji užsienio valstybių praktika, siekiant 
LGBT* asmenų integravimo į visuomenę;

(3)  Europos Tarybos Rekomendacijos dėl LGBT* 
teisių apsaugos įgyvendinimo proceso eiga Lie-
tuvoje;

(4)  Europos Sąjungos politikos gairės LGBT* teisių 
apsaugos srityje.

Renginiui buvo suteiktas oficialus Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungos Tarybai socialinio par-
tnerio renginio statusas, o konferencijos dalyvius 
sveikino Užsienio reikalų bei Socialinės apsaugos 
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bei darbo ministerijų atstovai, Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai. Šių politikų dalyvavimas LGBT* asme-
nų teisių klausimams skirtoje konferencijoje aiškiai 
parodė, jog žmogaus teisių srityje egzistuojančios 
problemos tam tikra apimtimi yra pripažįstamos 
politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų, o toli-
mesnis konstruktyviais argumentais bei lūkesčiais 
pagrįstas dialogas yra raktas į sėkmę, siekiant kovoti 
su homo-, bi- ir transfobijos apraiškomis Lietuvos 
visuomenėje. 

Džiaugiamės, jog tarptautinė Baltic Pride 2013 žmo-
gaus teisių konferencija bent iš dalies prisidėjo prie 
2014 metų vasario 4 dieną Europos Parlamento pri-
imtos rezoliucijos, kuria Europos Komisija raginama 
parengti ES politikos gaires kovoje su homofobija, 
transfobija bei diskriminacija seksualinės orientaci-
jos ir lytinės tapatybės pagrindais.

Konferencija vyko anglų ir lietuvių kalbomis.

Eitynės „Už lygybę!“

LGBT* bendruomenės teisę pasinaudoti laisve į tai-
kius susirinkimus Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygy-
bę!” kontekste teko ginti nacionaliniuose teismuose. 
Nors pirminis pranešimas apie liepos mėnesį organi-
zuojamą renginį Gedimino prospektu Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijai buvo įteiktas dar 2013 
metų sausio mėnesį, Lietuvos vyriausias administra-
cinis teismas (LVAT) galutinį ir neskundžiamą spren-
dimą dėl organizuojamų eitynių priėmė likus viso 
labo trims dienoms iki planuojamo renginio. Siekiant 
pergalės strateginio bylinėjimosi procese, didžiulį 
indėlį įnešė advokatas Vytautas Mizaras, kurio profe-
sinio meistriškumo ir tvirtos pozicijos žmogaus teisių 
klausimais dėka tapo akivaizdu, jog neproporcingi 
ribojimai LGBT* bendruomenei pasinaudoti teise į 
taikius susirinkimus pasirinktoje vietoje neturi jokio 
racionalaus pagrindo.

Strateginio bylinėjimosi proceso metu pasiektos 
teisinės pergalės, suteikusios galimybę surengti 
LGBT* asmenų bei jų draugų eitynes už lygybės ir 
įvairovės idėjas centrine Vilniaus miesto gatve, pa-
dariniai – dvejopi. Visų pirma, pavyko sukurti teisinį 
precedentą, aiškiai įtvirtinantį pilietinės visuomenės 
atstovų teisę rengti taikius susirinkimus centrinėje ir 

labiausiai matomoje Vilniaus miesto gatvėje – Gedi-
mino prospekte. Galime teigti, jog Baltic Pride 2013 
metu pavyko „atkovoti“ Gedimino prospektą demo-
kratinėje visuomenėje egzistuojančiai įvairių ir kar-
tais viena kitai prieštaraujančių nuomonių raiškai, o 
šia teise nuo šiol galės laisvai naudotis ne tik LGBT* 
bendruomenės nariai, bet ir kitų socialinių grupių at-
stovai. Visų antra, ilgiau nei pusę metų trukęs stra-
teginio bylinėjimosi procesas pasitarnavo kaip viena 
sėkmingiausių viešinimo ir sąmoningumo didinimo 
kampanijų – tikriausiai niekada iki šiol joks su LGBT* 
asmenų žmogaus teisių klausimais susijęs įvykis ne-
buvo taip plačiai nagrinėjamas žiniasklaidos, politi-
kos ir pilietinės visuomenės atstovų. Neabejotina, kad 
Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę!“ susilaukė ir dide-
lio atgarsio Lietuvos visuomenėje, o LGBT* asmenų 
žmogaus teisių tema tapo pilnaverte viešojo diskurso  
dalimi. 

Liepos 27 dieną Gedimino prospektu vykusiose 
LGBT* asmenų ir jų draugų eitynėse „Už lygybę!” 
dalyvavo 800 asmenų, o pats renginys praėjo be di-
desnių incidentų. Pirmą kartą nepriklausomos Lietu-
vos istorijoje Baltic Pride eitynės nebuvo aptvertos 
tvoromis – viena kitai oponuojančios visuomenės 
grupės galėjo taikiai apsikeisti skirtingomis nuomo-
nėmis, o šis demokratinis procesas nebuvo lydimas 
neramumų. Baltic Pride 2013 parodė, kiek daug ga-
lime pasiekti drauge. Susivieniję po žmogaus teisių 
vėliava, parodėme, jog esame skaitlinga socialinė 
grupė, kuri, esant reikalui, gali išeiti į gatves ir garsiai, 
bei spalvingai pareikalauti lygybės. Neveltui po įvy-
kusio renginio LGL Valdybos pirmininkas Vladimiras 
Simonko pusiau juokais, pusiau rimtai prasitarė: „Vil-
niaus miestui tokių švenčių reikėtų dažniau“. 

Norėtume padėkoti mūsų angelams sargams – Poli-
cijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. 
Būtent policijos pareigūnų dėka 2013 metų liepos 
27 dieną mūsų visuomenė žengė mažą žingsnelį de-
mokratinės brandos link. Ir nors eitynių „Už lygybę!” 
apsauga mokesčių mokėtojams kainavo kiek mažiau 
nei 200 tūkstančių litų, būtina suprasti, jog būtent 
tokia yra homo-, bi- ir transfobijos kaina Lietuvoje. 

Jau dabar pamažu imame ruoštis 2016 metams, kai 
Baltic Pride ir vėl sugrįš į Vilnių!

I K I  S U S I T I K I M O  P O  T R E j ų  M E T ų !
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Asociacija LGL vienija Lietuvos LGBT* bendruome-
nės narius, todėl savo veikloje siekiame atstovauti 
be išimties visos bendruomenės interesams. Pro-
jektinės veiklos, renginiai, akcijos, seminarai – visa 
tai skirta margai it vaivorykštė Lietuvos LGBT* ben-
druomenei. LGBT* - tai ne tik skambus pavadini-
mas. Suprantame, jog bendro poveikio priemonių 
taikymas LGBT* žmogaus teisių diskursui Lietuvoje 
įtvirtinti kartais neužčiuopia kai kurių specifinių mūsų 
bendruomenėje egzistuojančių (sub)grupių porei-
kių. Siekiame, jog būtent šių grupių problemos taptų 
kuo labiau matomos ir girdimos viešajame diskurse, 
tokiu būdu prisidedant prie efektyvaus problemų 
sprendimo. 

Asociacija LGL savo veikloje siekia atvirumo ir pri-
pažįsta bei brangina pačioje LGBT* bendruomenėje 
egzistuojančią įvairovę. Netoleruojame bet kokių 
seksizmo, bifobijos ar transfobijos apraiškų. Asoci-
acija LGL nėra vien tik gėjų ir lesbiečių organizacija. 
Kiekvieną dieną mokomės kuo efektyviau atstovauti 
LBT moterų, biseksualių bei transseksualių asmenų 
interesams. Be to, savo veikloje prie frazės „LGBT“ 
prierašą „*“ naudojame neatsitiktinai – manome, 
jog žmogaus identitetų bei tapatumų spektras negali 
apsiriboti baigtinėmis kategorijomis, o savo veikloje 
integruojame ir interseksualių bei queer asmenų in-
teresus.

LBT moterys 

2011-2012 metais LGL įgyvendino projektą „LBT mo-
terų teisės ir sveikata“, skirtą išimtinai LBT moterų 
teisių ir interesų atstovavimui. Projekto metu buvo 
organizuojami seminarai, skirti aptarti moterų tei-
sių advokacijos galimybes, įvairūs užsiėmimai, filmų 
peržiūros ir diskusijos, kviečiančios kalbėti apie sek-
sualumą, psichinę bei fizinę LBT moterų sveikatą, 
moterų judėjimą bei jam iškylančias kliūtis ir proble-
mas. Taip pat suorganizuota pirmoji Lietuvoje LBT 

moterų vasaros stovykla, subūrusi daugiau nei 20 
dalyvių. 

Projekto metu aktyvisčių grupė organizavo viešinimo 
kampaniją „Pradėkime kalbėti“ ir Lietuvos Respubli-
kos Seimo nariams išsiuntė atvirlaiškius, raginančius 
geriau užtikrinti moterų teises Lietuvoje. Taip pat pa-
rengti ir išplatinti leidiniai – brošiūra „10 dalykų apie 
LBT moterų sveikatą“, kuri pasiekė ne tik LBT moterų 
bendruomenę, tačiau ir Lietuvos sveikatos priežiūros 
įstaigas, bei projekto pabaigoje išleista monografija 
„Pradėkime kalbėti: skaitiniai LBT moterims“, į kurią 
surinkti LBT moterims aktualūs straipsniai.

Šiam projektui pasibaigus, LGL ir toliau skyrė dėme-
sį su LBT moterų teisėmis ir interesais susijusioms 
veikloms bei iniciatyvoms. LGL nuolat palaiko ryšius 
su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančio-
mis lyčių lygybės srityje, dalyvauja susitikimuose, 
konferencijose, bendruose projektuose, kuriuose 
siekiama efektyvesnio lyčių lygybės įgyvendinimo, 
padeda šioms organizacijoms platinti aktualią infor- 
maciją.

LGL palaikė Lygių galimybių plėtros centro kreipimą-
si į Vilniaus miesto savivaldybę ir Savivaldybių asoci-
aciją, kuria buvo siūloma naujiems gatvių pavadini-
mams naudoti nusipelniusių moterų vardus, o 2013 
metų kovo mėnesį LGL savo iniciatyva laišku kreipėsi 
į Europos lyčių lygybės institutą (EIGE), išreikšdama 
susirūpinimą dėl kai kurių Lietuvos parlamentarų 
pasisakymų prieš Europos Tarybos konvencijos dėl 
smurto artimoje aplinkoje ratifikavimą ir pabrėžė šio 
dokumento priėmimo Lietuvoje svarbą.

LGL ir toliau siekia kuo didesnio moterų įsitraukimo į 
organizacijos veiklas ir valdymo struktūras bei deda 
pastangas, siekiant užtikrinti lyčių lygybės principus 
organizacijos viduje. Pasitaikius finansavimo galimy-
bėms, LGL imsis naujų projektų LBT moterų teisių 
srityje. 

LGL – dirbame 
bendruomenės labui
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Biseksualių asmenų 
bendruomenė

Biseksualumas, kaip seksualinė orientacija, vis dar 
išlieka itin nepažintas. Tiek viešojoje, tiek privačioje 
erdvėse dažniausiai girdime heteroseksualių žmonių 
balsus. Kur kas rečiau girdimos ir matomos homo-
seksualių asmenų (Lietuvos spaudoje – dažniausiai 
gėjų) patirtys. Biseksualių asmenų išgyvenimai yra 
nutylimi, neretai jų pačių „sulydomi“ arba su homo-
seksualiomis, arba su heteroseksualiomis patirtimis. 
Visa tai lemia biseksualumo mistifikavimą, nesuvoki-
mą, stereotipizavimą.

Kaip ir daugelis socialinių grupių, biseksualūs as-
menys susiduria su daugybe išankstinių neigiamų 
nuostatų. Bifobija – negatyvios, dažnai nepagrįstų 
stereotipų iššauktos reakcijos biseksualumo ir (ar) bi-
seksualių asmenų atžvilgiu ar jų patirčių ignoravimas 
bei su tuo susijusių problemų nematomumas. Bisek-
sualūs asmenys dėl savo potraukio tos pačios lyties 
atstovams dažnai susiduria ir su homofobija – pykčiu 
ar baimėmis nukreiptomis prieš homoseksualius as-
menis. Homofobija ir bifobija yra giminingi, tačiau 
ne tapatūs reiškiniai. Bifobija yra paplitusi tiek tarp 
heteroseksualių, tiek tarp homoseksualių asmenų 
(dviguba diskriminacija).

Biseksualūs asmenys, puikiai pritampantys tiek hete-
roseksualių draugų bei artimųjų kompanijoje, tiek ho-
moseksualių asmenų draugijoje, vis vien 100 procen-
tų nesijaučia „savi“. Biseksualūs asmenys su būtent 
jiems būdingomis patirtimis dažnai yra nematomi ir 
judėjimuose už LGBT* asmenų teises, bendruome-
niniuose renginiuose. Susiburdami į bendruomenę, 
kurioje yra ir daugiau biseksualių asmenų, biseksu-
alūs asmenys į dienos šviesą iškelia specifinius savo 
tapatybės aspektus: biseksualų nematomumą, mo-
nogamiją, bifobijos apraiškas, negatyviais stereoti-
pais apipintą požiūrį, atsivėrimą. 

Siekdama integruoti biseksualių asmenų patirtis į 
organizacijos veiklą, asociacija LGL rengia mėne-
sinius biseksualių žmonių susitikimus prie arbatos 
puodelio, į kuriuos kviečia visus ne monoseksualius 
(t.y. visus, gebančius jausti emocinį ar fizinį potraukį 
daugiau nei vienos lyties asmenims: biseksualius, 
panseksualius, omniseksualius ir pan.) asmenis. Su-
sitikimai skirti neformaliam bendravimui, susipažini-

mui, pasikalbėjimui įvairiomis su biseksualumu (ir ne 
tik) susijusiomis temomis, pasidalinimui istorijomis, 
patirtimis idėjomis. Nustebtumėte sužinoję, kokie 
populiarūs šie susitikimai!

Kiekvienų metų rugsėjo 23 dieną asociacija mini 
Tarptautinę biseksualių asmenų dieną. 

Transseksualių asmenų 
bendruomenė

Transseksualūs asmenys išlieka pažeidžiamiausia 
LGBT* bendruomenės dalimi Lietuvoje. Visų pirma, 
Lietuvos įstatymuose „lytinio tapatumo“ kategori-
ja paprasčiausiai neegzistuoja, todėl transseksualūs 
asmenys neturi net to teisinės apsaugos minimumo, 
prieinamo kitiems LGB bendruomenės nariams, bū-
tent – apsauga nuo diskriminacijos ir neapykantos 
nusikaltimų draudimas. Visų antra, Lietuvos Respu-
blika, nepaisant 2007 metais Europos Žmogaus Teisių 
Teismo priimto sprendimo byloje L. prieš Lietuvą, vis 
dar neužtikrina efektyvaus transseksualių asmenų 
teisės į greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakeitimo 
procedūrą įgyvendinimo. Darytina išvada, jog trans-
seksualių asmenų teisinė ir socialinė būklė Lietuvoje 
yra kritiška.

Matydama blogėjančią transseksualių asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos situaciją šalyje, asociacija LGL 
2013 metų gegužės mėnesį tapo europinio transsek-
sualių asmenų interesams atstovaujančių organi-
zacijų tinklo TGEU (ang. the European Transgender 
Network) nare. Ši narystė suteikia asociacijai LGL 
galimybę supažindinti Europos Sąjungos, Europos 
Tarybos ir Jungtinių Tautų organizacijų atstovus su 
kritine transseksualių asmenų žmogaus teisių padė-
timi šalyje ir teikti konstruktyvius pasiūlymus. 2013 
metų balandžio mėnesį LGL Europos Tarybos Soci-
alinių teisių komitetui pateikė šešėlinę ataskaitą dėl 
teisės į sveikatos apsaugą įgyvendinimo Lietuvoje 
transseksualių asmenų žmogaus teisių kontekste. 
2013 metų gruodžio mėnesį asociacija LGL kartu su 
Žmogaus teisių stebėjimo institutu, ILGA-Europe ir 
Transgender Europe parengė ir Europos Tarybos Mi-
nistrų Komitetui pateikė savo pastabas dėl bylos L. 
prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimo ir bendrųjų 
priemonių, numatytų Vyriausybės Veiksmų plane, 
efektyvumo.
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Asociacijos LGL įdirbis transseksualių asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos srityje iki šiol didžiąja dalimi ap-
siribojo transseksualių asmenų problematikos kėlimu 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu tarp politikos 
formuotojų ir sprendimų priėmėjų. Asociacija LGL 
taip pat teikia individualias konsultacijas transseksu-
aliems asmenims apie medicininio lyties keitimo bei 
teisinio lyties pakeitimo fakto pripažinimo galimybės 
Lietuvoje bei užsienyje. Siekiant didesnio su trans-
seksualių asmenų žmogaus teisių apsauga susijusių 
problemų žinomumo bei matomumo tiek plačiojoje 
visuomenėje, tiek pačioje LGBT* bendruomenėje, 
asociacija LGL 2014 įgyvendins kelias su transseksu-
alių asmenų teisėmis susijusių advokacijos ir sąmo-

ningumo didinimo veiklas. Asociacija LGL siekia, jog 
ilgojoje perspektyvoje vietinė transseksualių asmenų 
bendruomenė imtųsi savo paties interesų atstovavi-
mo, nes praktinis kalbėjimas apie realiai egzistuojan-
čias problemas, kurios liečia asmeniškai – pats efek-
tyviausias žmogaus teisių advokacijos metodas. Tuo 
tikslu asociacija LGL skatina įvairias trans aktyvizmo 
apraiškas Lietuvos visuomenėje, o transseksualių as-
menų žmogaus teisių klausimas be abejonės ir toliau 
išliks vienu iš asociacijos LGL veiklos prioritetų. 

Kiekvienų metų lapkričio 20-ąją dieną asociacija LGL 
mini Tarptautinę transseksualių asmenų atminimo 
dieną.
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valdyba

Pagal nuo 1995 metų galiojančius organizacijos įs-
tatus, formalią organizacijos Valdybą sudaro trijų 
asmenų taryba. Per organizacijos veiklos dvidešim-
tmetį susiformavo praktika, jog prie formalios LGL 
Valdybos bendruomeniniais pagrindais prisijungdavo 
aktyvistai, idėjiniai rėmėjai bei vietinės LGBT* ben-
druomenės palaikymą turintys šios bendruomenės 
nariai, tokiu būdu suformuodami bendruomeninę 
LGL Valdybą. Šiuo metu bendruomeninę asociacijos 
LGL Valdybą sudaro 11 asmenų taryba, kuri kartą 
per mėnesį renkasi į Valdybos posėdžius. Pagrindi-
nė bendruomeninė Valdybos funkcija – nacionalinės 
LGBT* teisių gynimo asociacijos prioritetinių veiklos 
krypčių identifikavimas ir žmogiškųjų bei visuomeni-
nių resursų mobilizavimas siekiant efektyvaus orga-
nizacijos veiklos užtikrinimo. Šiuo metu LGL Valdy-
bos pirmininko ir tuo pat metu organizacijos vadovo 
pareigas eina Vladimiras Simonko.

Valdybos pirmininkas
Vladimiras Simonko

Valdybos nariai
Ausma Sakalauskaitė
Ing Stankė
Vytautas Valentinavičius

Elena Dapkūnaitė
Eduardas Platovas
Linas
Ieva
Andrius
Rita 
Tomas

2014 metais parengti ir planuojami priimti nauji aso-
ciacijos LGL įstatai, numatantys šiuos su Valdybos 
organizacine struktūra susijusius pokyčius:

(a)  6 asmenų asociacijos Valdyba 4-erių metų kaden-
cijai bus renkama visuotiniame LGL narių susirin-
kime;

(b)  LGL Valdybos pirmininko ir organizacijos va-
dovo funkcijas bus pavesta eiti skirtingiems as-
menims, tokiu būdu užtikrinant atskaitomybių 
padalijimą tarp skirtingų organizacijos valdymo 
organų;

(c)  viena pagrindinių naujai išrinktos Valdybos funk-
cijų – organizacijos veiklos bei su LGBT* asmenų 
žmogaus teisėmis susijusio diskurso atstovavi-
mas viešojoje erdvėje.

organizacijos struktūra

darbuotojai

Eduardas Platovas
Programų vadovas
Asociacijoje LGL dirba nuo 1995 metų.
 
Sigita Rukšėnaitė
Advokacijos projektų/viešinimo koordinatorė
Asociacijoje LGL dirbo 2009-2013 metais.
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Tomas Vytautas Raskevičius 
Teisnių projektų vadovas
Asociacijoje LGL dirbo 2012-2013 metais.

Aliona Polujanova
Savanorių/lėšų generavimo koordinatorė
Asociacijoje LGL dirba nuo 2013 metų.
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Šarūnas Sodonis 
 Advokacijos projektų koordinatorius
Asociacijoje LGL dirba nuo 2013 metų.

Simona Gibauskaitė
Viešinimo koordinatorė
Asociacijoje LGL dirbo 2013 metais.
 
Rūta Ruolytė- Verschoore
Projektų koordinatorė
Asociacijoje dirbo 2014 metais.
 

Raminta Biziulevičiūtė
Viešinimo koordinatorė.
Asociacijoje LGL dirba nuo 2014 metų.

Vytautas Valentinavičius 
Projekto vadovas
Dirba nuo 2012 metų.

Savanoriai

Savanorių komanda – vienas iš stipriausių asociaci-
jos LGL veiklos ramsčių. Asociacijoje darbuojasi tiek 
savanoriai iš Lietuvos, tiek ir iš įvairių užsienio vals-
tybių: Italijos, Suomijos, Vokietijos, Nyderlandų. Visi 
jie aukoja savo laiką, idėjas, energiją bei patirtis, taip 
prisidėdami prie LGL tikslų įgyvendinimo ir visokerio-
pai praturtindami asociacijos veiklą.

Savanoriauti LGL verta, nes galite:

Prisidėti prie aktyvizmo LGBT asmenų žmogaus •	
teisių srityje, tapti žmogaus teisių istorijos dali-
mi; 

Dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruo-•	
se, mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;

Susipažinti su LGL darbo „virtuve“, naudojamais •	
metodais bei vykdomų projektų gausa;

Įgyti darbo patirties, žinių, taip pat mokytis grįž-•	
tamojo ryšio dėka;

Patobulinti anglų kalbos įgūdžius;•	

Susipažinti su daugybe įkvepiančių, įdomių •	
žmonių, praplėsti savo pažinčių ratą.

LGL savanorių veiklos spektras yra labai platus. Jis 
apima tokias veiklas kaip straipsnių rašymas, pagal-
ba atliekant administracines, kasdienes biuro funkci-

jas; taip pat į LGBT bendruomenės įtraukimą orien-
tuotas veiklas - dirbtuvių, paskaitų, susitikimų, filmų 
peržiūrų organizavimą.

LGL džiaugiasi visais savanoriauti pasiryžusiais žmo-
nėmis bei tuo, kaip savo individualumu, idėjomis ir 
darbu jie prisideda prie organizacijos sėkmės. Sava-
noriai kiekviename žingsnyje palaiko vieni kitus, o 
tam, kad būtų lengviau susidoroti su iššūkiais, orien-
tuotis gausybėje organizacijos veiklų bei išlikti moty-
vuotais, LGL komandoje yra savanorių koordinatorė, 
nuolat pasiruošusi padėti.

Norėdami suteikti kuo platesnės ir išsamesnės infor-
macijos apie savanorystę LGL, paruošėme dažniau-
siai užduodamų klausimų (DUK) sąrašą, kurį galite 
rasti mūsų tinklalapyje sekdami šia nuoroda:

h t t p : / / w w w . l g l . l t / p r i s i j u n k / s a v a n o r 
y s t e / d u k /

Jeigu jame nerandi atsakymo į tave dominantį klau-
simą, turi pastabų, komentarų, pasiūlymų arba nori 
prisidėti prie mūsų komandos jau dabar, kreipkis į 
LGL savanorių koordinatorę

e l . p a š t o  a d r e s u : v o l u n t e e r s @ g a y . l t
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30%

14%

27%

 2%

2%

 3%

Kiti rėmėjai

Atviros visuomenės fondas

Europos socialinis fondas

Nyderlandų ambasada

PAJAMOS
2012

 

Amnesty International

Europos Komisijos programa 
"Veiklus jaunimas“

Tarptautinės lesbiečių ir gėjų
asociacijos Europos skyrius

Europos Komisijos programa
PROGRESS
(kartu su NLĮF partneriais)
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37%
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Sumokėti privalomi mokesčiai

Darbo užmokestis be mokesčių

LGBT centro sąnaudos

Projektinės veiklos

13%

18%

56%

13%

IŠLAIDOS
2012

2012 m. išlaidos
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2012 m. pajamų ir išlaidų lentelė

2 0 1 2
Nesibaigusių projektų lėšų likutis 2011.12.31 LTL 176.211,00

P A j A M O S P R O C .

Atviros visuomenės fondas LTL 163.712,00 30

Europos Komisijos programa „Veiklus jaunimas“ LTL 76.305,00 14

Europos Komisijos programa PROGRESS (kartu su NLĮF 
partneriais) 

LTL 151.186,00 27

Amnesty International LTL 15.418,00 3

Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos skyrius LTL 11.396,00 2

Europos socialinis fondas LTL 77.681,00 14

Nyderlandų ambasada LTL 11.740,00 2

Norvegijos ambasada LTL 4.000,00 1

Prancūzijos ambasada LTL 34.483,00 6

Kiti rėmėjai LTL 6.488,00 1

Visos metų pajamos: LTL 552.409,00 100

Iš viso: LTL 728.620,00

I Š L A I D O S P R O C .

Nesibaigusių projektų lėšų likutis 2012.12.31 LTL 166.259,00

Turtas 2012.12.31 LTL 16.921,00

Atlyginimų fondas (BRUTTO) LTL 176.695,00

Sumokėti privalomi mokesčiai LTL 74.255,00 13

Darbo užmokestis be mokesčių LTL 102.440,00 18

LGBT centro sąnaudos LTL 75.817,00 13

Projektinės veiklos LTL 309.849,00 56

Iš viso: LTL 562.361,00 100
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PAJAMOS
2013

Atviros visuomenės fondas

Lietuvos ir Šveicarijos 
bendradarbiavimo programos 
NVO fondas

Amnesty International

Europos Komisijos programa 
"Veiklus jaunimas“

Tarptautinės lesbiečių ir gėjų
asociacijos Europos skyrius

 EK Mokymosi visą gyvenimą programa

Europos Komisijos programa
PROGRESS
(kartu su NLĮF partneriais)

2% 1%

1%

17%

20%

6%

37%

 5%

 5%

 6%

Kiti rėmėjai

Prancūzijos ambasadaNorvegijos ambasada

2013 m. pajamos
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Sumokėti privalomi mokesčiai

Darbo užmokestis be mokesčių

LGBT centro sąnaudos

Projektinės veiklos

15%

21%

53%

11%

IŠLAIDOS
2013

 

2013 m. išlaidos
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2013 m. pajamų ir išlaidų lentelė

2 0 1 3
Nesibaigusių projektų lėšų likutis 2012.12.31 LTL 166.259,00

P A j A M O S P R O C .

Atviros visuomenės fondas LTL 154.719,00 17

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO 
fondas

LTL 184.247,00 20

Amnesty International LTL 49.962,00 5

Europos Komisijos programa „Veiklus jaunimas“ LTL 51.923,00 5

Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos skyrius LTL 54.146,00 6

Europos Komisijos programa PROGRESS (kartu su NLĮF 
partneriais) 

LTL 340.851,00 37

EK Mokymosi visą gyvenimą programa LTL 53.518,00 6

Norvegijos ambasada LTL 17.000,00 2

Prancūzijos ambasada LTL 8.000,00 1

Kiti rėmėjai LTL 13.464,00 1

Visos metų pajamos: LTL 927.830,00 100

Iš viso: LTL 1.094.089,00

I Š L A I D O S P R O C .

Nesibaigusių projektų lėšų likutis 2013.12.31 LTL 212.721,00

Turtas 2013.12.31 LTL 36.818,00

Atlyginimų fondas (BRUTTO) LTL 323.962,00

Sumokėti privalomi mokesčiai LTL 136.073,00 15

Darbo užmokestis be mokesčių LTL 187.889,00 21

LGBT centro sąnaudos LTL 94.746,00 11

Projektinės veiklos LTL 462.660,00 53

Iš viso: LTL 881.368,00 100
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Išleido asociacija LGL

A. jakšto 22-15,

Vilnius, LT-01105

Tel.: (8-5) 2130762

el. paštas: office@gay.lt

w w w. l g l . l t

w w w. a t v i r i . l t

w w w. f a c e b o o k . c o m / l g l . l t

2012-2013 
METŲ

VEIKLOS 
ATASKAITA

*

* Nacionalinė lesbiečių, gėjų, 
biseksualių ir transseksualių (LGBT*) 

asmenų gynimo asociacija 





ASOCIACIJOS 
LGL 

2012 – 2013 
METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA




