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ApIE  LgL 
TrUMpAI

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, bisseksualių ir 
transseksualių (LGBT*) asmenų teisių gynimo 
asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* 
bendruomenės interesams atstovaujanti nevy-
riausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą 
pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną1, asocia-
cija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai 
veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų 
šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdi-
nantis principas – nepriklausomybė nuo bet 
kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant 
efektyvios LGBT* bendruomenės įtraukties ir 
socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimti-
nai siekia nuoseklios LGBT* asmenų žmogaus 
teisių pažangos, pasitelkdama per dvidešimt 
veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, są-
moningumo didinimo ir bendruomenės stipri-
nimo srityse.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 5 ben-
druomeninės Valdybos nariai, 7 nuolatiniai 
darbuotojai, 2 tarptautiniai savanoriai (prie 

organizacijos veiklos prisidedantys Europos 
savanorių tarnybos projektų rėmuose), taip 
pat virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek užsie-
nyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, 
besikeičianti ir visuomet atvira naujiems na-
riams, idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėž-
ti, jog organizacijos veikloje dalyvauja ne tik 
homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia 
LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų 
didžiuojamės mūsų draugais ir rėmėjais, ku-
riems parama LGBT* teisėms visų pirmiausia 
yra demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių 
apsaugos visiems Lietuvos Respublikos pilie-
čiams be išimties klausimas.

Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vil-
niuje, Pylimo g. 21. Čia LGL komanda admi-
nistruoja bei įgyvendina daugybę projektų, 
organizuoja susitikimus bei reguliariai kviečia 
LGBT* bendruomenės narius ir juos palaikan-
čius asmenis į įvairiausius renginius. LGL biure 
veikiančiame vieninteliame Lietuvoje LGBT* 
centre įsikūrusi su organizacijos veikla susiju-
sios literatūros skaitykla, galima pasinaudoti 
nemokamu interneto ryšiu bei užsukti puo-
deliui kavos ar arbatos. LGBT* centras atviras 
visiems geranoriškai nusiteikusiems lankyto-
jams, norintiems sužinoti daugiau apie orga-

 1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įregistruota 1995 
metų gegužės 4 dieną.
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nizacijos vykdomą veiklą bei LGBT* asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir 
įvairovės forumo (NLĮF, www.nlif.lt) bei Žmo-
gaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK) narė. 
LGL taip pat priklauso tarptautinėms organi-
zacijoms ILGA (The International Lesbian and 
Gay Association), IGLYO (The International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Yo-
uth and Student Organization), EPOA (The Eu-
ropean Pride Organisers Association) ir TGEU 
(The European Transgender Network). Tiki-
me, jog savo tikslų efektyviausiai galime siekti 
tik matydami LGBT* teisių klausimą plates-
niame žmogaus teisių diskurse, todėl aktyviai 
remiame įvairias iniciatyvas tiek nacionaliniu, 
tiek tarptautiniu lygmeniu.

Daugiau aktualios informacijos apie LGL 
veiklas bei LGBT bendruomenės aktualijas vi-
sada galite rasti kasdien atnaujinamoje svetai-
nėje www.lgl.lt bei LGL Facebook paskyroje 
www.facebook.com/lgl.lt/.

www.lgl.lt
https://www.facebook.com/lgl.lt/%3Ffref%3Dts
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pAdėKA
Asociacijos LGL bendruomeninės Valdybos nariai ir darbuotojai prisiima didžiulį darbo krū-

vį tiek darbo santykių, tiek savanorystės pagrindais. Be šių žmonių užsidegimo, atsidavimo bei 
ryžto asociacija LGL nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, besimokanti iš savo 
klaidų ir drąsiai žengianti pirmyn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų savanoriai, 
draugai bei rėmėjai – aistringai palaikančiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja. 

Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi prisidėjusiems prie asociacijos veiklos 
2015 metais. Ypatingą ačiū tariame:

• asociacijos LGL savanoriams, prisidėjusiems prie Vaivorykštės dienų 2015 ir kitų ben-
druomenės renginių organizavimo;

• nacionaliniams bei tarptautiniams ekspertams ir konsultantams, prisidėjusiems prie 
įvairių ataskaitų ir leidinių rengimo bei renginių ir seminarų organizavimo;

• Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui (NLĮF) ir Žmogaus teisių organizacijų koali-
cijai priklausančioms organizacijoms už konstruktyvų bendradarbiavimą bei solidarumą žmo-
gaus teisių apsaugos srityje;

• Amnesty International organizacijos skyriams Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokie-
tijoje bei centriniam biurui Londone už moralinę, idėjinę bei ekspertinę paramą puoselėjant 
LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

• Europos Parlamento narėms Ulrike Lunacek ir Sophie in ‘t Veld bei Europos Parlamente 
veikiančiai LGBT* asmenų teisių grupei už nuoseklų dėmesį LGBT* asmenų žmogaus teisių klau-
simams Europos Sąjungos institucijose;

• Lietuvos Respublikos Seimo narėms Daliai Kuodytei ir Marijai Aušrinei Pavilionienei už 
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idėjinę paramą LGBT* sąjūdžiui Lietuvoje;
• Tolerantiško jaunimo asociacijai, Įvairovės ir edukacijos namams bei asociacijai In Cor-

pore už aktyvų indėlį prisidedant prie LGBT* asmenų žmogaus teisių diskurso plėtojimo. 

Mūsų darbas būtų neįmanomas be mūsų finansinių rėmėjų indėlio2. Ypatingą ačiū ta-
riame:

• ILGA-Europe – Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos skyriui – už prie vieti-
nės LGBT* bendruomenės poreikių pritaikytų projektinių veiklų finansavimą bei visapusišką 
paramą puoselėjant LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

• Atviros visuomenės fondui (angl. Open Society Foundations) už asociacijai skirtą institu-
cinę paramą;

• Europos Komisijai už programos PROGRESS rėmuose skirtą finansinę paramą įgyvendi-
nant Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veiklas;

• Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programai už finansinę para-
mą projektui „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje“ bei už projektą skirtą Nacio-
nalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimui. 

• Europos Komisijos programai Erasmus + už paramą projektui „Stiprinant žmogaus teisių 
aktyvizmą Lietuvoje“ ir Mokymosi visą gyvenimą partnerystės programai suteikus galimybę da-
lyvauti projekte „Kitokiais keliais į įvairovę“ (QuPiD, Queer Paths into Diversity);

• JAV Ambasadai Vilniuje už paramą vykdant veiklas, sudarančias galimybes teisėsaugos 
institucijų pareigūnams kelti kompetenciją neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės pagrindais tyrimų srityje;

• Lietuvoje reziduojančioms LGBT* asmenų žmogaus teisėms draugiškų valstybių diplo-
matinėms atstovybėms;

• Individualiems rėmėjams bei donorams už pasitikėjimą LGL ekspertinėmis žiniomis ir 
kompetencija.

 

2Išsamų finansinių rėmėjų sąrašą galite rasti „Finansinės ataskaitos“ skiltyje.



9

2015: įSIMInTInIAUSIŲ LgL 
METŲ VEIKLŲ dEšIMTUKAS

1. LgL SOcIALInIS VAIzdO 
KLIpAS SUKOSI „InfO TV“ 
ETEryjE

LGL vaizdo klipas praėjus daugiau nei pu-
sei metų nuo jo sukūrimo pagaliau pasiekė te-
levizijos žiūrovų auditoriją ir buvo transliuoja-
mas be apribojimų – jį nuo 2015 metų vasario 
13 dienos pačiu patogiausiu laiku nuo 18 val. 
rodė televizija „Info TV“. Socialinės kampanijos 
„KEISK“ vaizdo klipas ragino pripažinti visuo-
menės įvairovę, pažinti LGBT* žmones bei pa-
laikyti LGBT* asmenų teisių užtikrinimą Lietu-
voje, pasirašant specialią peticiją.

2. LgL ATSTOVAI SUSITIKO 
SU MALTOS rESpUbLIKOS 
prEzIdEnTE

2015 metų vasario 25 – kovo 1 dienomis 
keturi Nacionalinės LGBT* teisių organizaci-
jos LGL atstovai dalyvavo penktajame Grun-
tvig mokymosi visą gyvenimą programos 
projekto „QuPiD. Kitokiais keliais į įvairovę“ 
partnerių susitikime Maltos Respublikoje. Vi-
zito metu asociacijos LGL delegacija dalyvavo 
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lyčių įvairovės tematikai skirtame seminare, 
aptarė LGBT* bendruomenei nepriklausan-
čių suaugusiųjų švietimo metodus bei sulaukė 
nuoširdaus Maltos Respublikos Prezidentės 
Visuomenės gerovės fondo atstovų kvietimo į 
oficialų priėmimą. Šio priėmimo metu asocia-
cijos LGL atstovai turėjo galimybę pabendrauti 
su Maltos Respublikos Prezidente Marie Loui-
se Coleiro Preca ir įteikė jai LGBT* tematikos 
suvenyrą iš Lietuvos.

3. LgL ATSTOVŲ 
VIzITAS ISLAndIjOjE: 
geroji translyčių asmenų 
socialinės įtraukties patirtis

2015 metų kovo 19-22 dienomis LGL atsto-
vai lankėsi partnerių organizacijoje „Q – Qu-
eer Student Association“ Islandijos sostinėje 
Reikjavike. Pagrindinis šio vizito tikslas – įgy-
ti papildomų žinių ir kompetencijų translyčių 

asmenų žmogaus teisių advokacijos srityje ir 
susipažinti su gerąja Islandijos patirtimi inte-
gruojant lygybės ir nediskriminacijos aspektus 
į viešosios politikos procesus.

4. „VAIVOryKšTėS
dIEnOS“ 2015

2015 metų gegužės 14 dieną LGL pakvietė 
į „Vaivorykštės dienų“ 2015 atidarymo ren-
ginį „Cheer Oueer!“, kurio metu elegantiškai, 
rafinuotai ir atvirai pradėjo savaitės trukmės 
Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir trans-
fobiją (angl. akronimas IDAHOT) šventę.

2015 metų gegužės 15 dieną Lietuvos Res-
publikos Seimo konferencijų salėje vyko LGL 
organizuojamų „Vaivorykštės dienų 2015“ 
spaudos konferencija. Tą pačią dieną LGL Val-
dybos pirmininkė Elena Dapkūnaitė ir asocia-
cijos LGL vadovas Vladimiras Simonko LR Pre-
zidentūroje perdavė peticijos „KEISK!“ parašus 
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Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei. Vakare Suomijos ambasadoje įvyko 
oficialus nacionalinės LGBT* teisių organiza-
cijos LGL organizuojamų „Vaivorykštės dienų 
2015“ priėmimas, kuriame dalyvavo gausus 
būrys žmogaus teisių aktyvistų, ambasadorių, 
politikos, kultūros ir pramogų pasaulio atsto-
vų.

2015 metų gegužės 16 dieną į centrines 
Vilniaus gatves išriedėjo jau tradiciniu tapęs 
„Vaivorykštės dienų“ 2015 autobusas. Šį kar-
tą ilgiausia šalyje vaivorykštės spalvų vėliava 
buvo išskleista netikėtoje Vilniaus vietoje – Ka-
tedros aikštėje.

2015 metų gegužės 17 dieną, Tarptautinės 
dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga 
draugiškos LGBT* žmogaus teisėms užsienio 
šalių ambasados Vilniuje iškėlė vaivorykštės 
spalvų vėliavas kaip paramos LGBT* bendruo-
menei simbolį. Vaivorykštės spalvų vėliava 
pasipuošė Italijos, Suomijos, Norvegijos, Aus-
trijos, Vokietijos, Danijos ir Olandijos diploma-
tinės atstovybės Lietuvoje.

2015 metų gegužės 17 dieną 16 val. LGL 
pakvietė į itališko filmo „Loose Cannons“ per-
žiūrą, kuri vyko Vilniaus kino teatre „Pasaka“. 
2015 metų gegužės 19 dieną „Vaivorykštės 

dienų“ 2015 renginiai atkeliavo į Kauną, gegu-
žės 20 dieną – į Klaipėdą.

5. LgbT cEnTrE LAnKėSI 
jAV SpEcIALUSIS 
pASIUnTInyS LgbT* 
TEISėMS pASAULyjE

2015 metų birželio 18 dieną, bendradar-
biaujant su JAV ambasada Vilniuje, LGBT* cen-
tre lankėsi JAV specialusis pasiuntinys LGBT* 
teisėms pasaulyje Randy’is Berry’is. Naujai 
paskirtas specialusis pasiuntinys domėjosi 
LGBT* asmenų padėtimi Lietuvoje, LGL vyk-
doma veikla bei išreiškė paramą šalies LGBT* 
bendruomenei.
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6. KELIOnė į „EUrOprIdE“ 
EITynES rygOjE

2015 metų birželio 20 dieną LGL atstovai 
Rygoje prisijungė prie tūkstančių pirmą kar-
tą Baltijos šalyse organizuotų „EuroPride“ ei-
tynių dalyvių ir atstovavo Lietuvą renginyje, 
kuris suteikė neįkainojamą galimybę atkreipti 
visos Europos dėmesį į LGBT* žmogaus teisių 
padėtį regione.

Asociacijos LGL atstovai ne tik aktyviai įsi-
traukė į birželio 15-21 dienomis Rygoje vyku-
sio „EuroPride 2015“ festivalio veiklas, bet ir 
pakvietė Lietuvos LGBT* bendruomenę kartu 
vykti į festivalio kulminacija tapusias eitynes. 
Vykusieji specialiai LGL užsakytu autobusu 
turėjo galimybę nemokamai vykti tiesiai į ren-
ginį, kelionės metu jų laukė interaktyvi Lygių 

galimybių plėtros centro atstovės Margaritos 
Jankauskaitės paskaita ir kino seansas.

7. LgL KrEIpėSI į 
STrASbūrO TEISMą dėL 
LIETUVOS įSIpArEIgOjIMŲ 
pAgAL eŽtk nEVyKdyMO

2015 metų rugpjūčio 13 dieną LGL krei-
pėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) 
dėl Lietuvos įsipareigojimų užtikrinti galimy-
bę naudotis veiksmingomis teisinės gynybos 
priemonėmis pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją (EŽTK) nevykdymo. Oficialiame 
asociacijos LGL skunde akcentuojama, kad 
neproporcingai apribojusi socialiniame tinkle 
„Facebook“ bučinio nuotrauką paskelbusių ir 
neapykantą kurstančių komentarų sulaukusių 
studentų teisę naudotis efektyviomis teisinės 
gynybos priemonėmis, Lietuva pažeidžia Euro-
pos žmogaus teisių konvencijos nuostatas.
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8. LgL VAdOVAS  IšrInK-
TAS „ilga-europe“ 
VALdybOS nArIU

2015 metų spalio 31 dieną Graikijos sosti-
nėje Atėnuose vykusios XIX-osios metinės „IL-
GA-Europe“ konferencijos metu LGL vadovas 
Vladimiras Simonko dvejų metų kadencijai iš-
rinktas tarptautinės LGBTI teisių organizacijos 
„ILGA-Europe“ Valdybos nariu.

9. „#TrAnS_LT“ 
SOcIALInė KAMpAnIjA

2015 metų lapkričio mėnesį nufilmuoti 
išskirtiniai nacionalinės LGBT* teisių organi-
zacijos LGL vykdomos socialinės kampanijos 
„#TRANS_LT“ vaizdo klipai, kuriais siekiama 
didinti translyčių asmenų matomumą Lietuvos 
visuomenėje. Asociacijos LGL ir režisieriaus 
Romo Zabarausko kūrybinės komandos nufil-
muotuose vaizdo klipuose translyčiai asmenys 
dalinasi savo asmenine patirtimi, atskleidžia, 
kaip neegzistuojanti galimybė Lietuvoje pa-
sikeisti asmens tapatybės dokumentus veikia 
jų kasdienį gyvenimą, bei ragina visus, neabe-
jingus translyčių asmenų teisių įtvirtinimui, 
pasirašyti #TRANS_LT peticiją dėl Lietuvoje 
neegzistuojančios galimybės translyčiams as-
menims realizuoti teisės į lytinės tapatybės 
pripažinimą.
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10. LgL KrEIpėSI į Lr 
SEIMO nArIUS dėL 
TrAnSLyčIŲ ASMEnŲ 
žMOgAUS TEISIŲ 
UžTIKrInIMO
LIETUVOjE

2015 metų gruodžio 10 dieną LGL atviru 
laišku kreipėsi į LR Seimo narius dėl efekty-
vaus translyčių asmenų žmogaus teisių užti-
krinimo Lietuvoje. Savo laišku tarptautinės 
žmogaus teisių dienos proga asociacija LGL 
siekė atkreipti šalies įstatymų leidėjų dėmesį 
į vieną didžiausių žmogaus teisių skaudulių 
Lietuvoje, būtent – neegzistuojančią galimy-
bę translyčiams asmenims įgyvendinti teisę į 
lytinės tapatybės pripažinimą. Tą pačią dieną 
tarptautinės organizacijos „TGEU – Transgen-
der Europe“ ekspertai LGBT centre surengė 

mokymus LGL ir kitų suinteresuotų pilietinio 
sektoriaus organizacijų atstovams apie efekty-
vias advokacijos priemones, skirtas užtikrinti 
greitų, skaidrių ir prieinamų sveikatos priežiū-
ros paslaugų teikimą translyčiams asmenims.
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prIEMOnėS 
STrATEgInIAMS 
TIKSLAMS pASIEKTI

Teikti objektyvią ir nešališką informaciją 
vietinės bendruomenės nariams, tarptauti-
niams partneriams, žiniasklaidos ir plačiosios 
visuomenės atstovams, sprendimų priėmė-
jams bei politikos formuotojams (tiek nacio-
naliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu) yra vienas 
efektyviausių asociacijos LGL veiklos metodų. 
Su LGBT* asmenų teisėmis susijusią informa-
ciją skleidžiame pasinaudodami organizaci-
jos internetinėmis svetainėmis (www.lgl.lt ir 
www.atviri.lt), socialinės žiniasklaidos prie-
monėmis (www.facebook.com/lgl.lt ir www.
facebook.com/BalticPride), asociacijos nau-
jienlaiškiu, viešais pasisakymais televizijos bei 
radijo eteryje, spaudoje ir internetinėje žinias-
klaidoje, tiesiogiai bendraudami su vietinės 
LGBT* bendruomenės nariais.

ko m u n i k ac i ja a DVo k ac i ja

Efektyvus tarptautinių žmogaus teisių 
standartų (įtvirtintų Europos Sąjungos, Euro-
pos Tarybos ir Jungtinių Tautų dokumentuose) 
įgyvendinimas nacionaliniu lygiu yra Lietuvos 
Respublikos savanoriškai prisiimtas įsiparei-
gojimas prieš savo LGBT* piliečius. Nedelsia-
me mūsų valdžios atstovams nuolatos priminti, 
kurie „namų darbai“ dar neatlikti. Antrarūšių 
piliečių Lietuvoje būti negali!

WWW.LGL.LT
www.atviri.lt
https://www.facebook.com/lgl.lt/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/BalticPride/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/BalticPride/%3Ffref%3Dts
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BY L i n Ė j i m a S i S B E n D Ru o m E n ĖS ST i P R i n i m a S

SĄ m o n i n G u m o D i D i n i m a S

Potencialių teisinių situacijų, galinčių iš-
plėsti LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartus nacionaliniu lygiu, identifikavimas 
ir tokių situacijų sprendimas pasinaudojant 
teisinės gynybos priemonėmis. Strateginis by-
linėjimasis – efektyvus, tačiau brangiai kainuo-
jantis „malonumas“. Dalyvavimas šiame proce-
se reikalauja didelių finansinių, organizacinių 
ir žmogiškųjų išteklių.

Iššūkių, su kuriais susiduria vietinės LGBT* 
bendruomenės nariai, žinomumo didinimas 
bei „žmogaus veido suteikimas žmogaus teisių 
problemai“ yra vienas efektyviausių veiklos 
metodų skatinant LGBT* bendruomenės so-
cialinę integraciją Lietuvos visuomenėje. Šiuo 
tikslu rengiame viešus renginius, Baltic Pride 
eitynes „Už lygybę!”, Vaivorykštės dienas, įvai-
rias socialines akcijas, mokymus plačiosios 
visuomenės atstovams, užtikriname LGBT* 
asmenų žmogaus teisių klausimo atstovavimą 
viešojoje erdvėje. Nesiekiame nieko „demons-
truoti“, tačiau norime gyventi atvirai – sau ir 
kitiems.

LGBT* bendruomenės nariai Lietuvoje pa-
mažu supranta, jog žmogaus teisės nėra savai-
minė duotybė – už lygias galimybes reikia pa-
kovoti ir ši kova vyksta kiekvieną dieną. Šiuo 
tikslu siekiame mūsų bendruomenės nariams 
suteikti būtinų žinių šioje kovoje už mūsų ir 
Jūsų lygybe. Rengiame įvairius seminarus, mo-
kymus, teikiame individualias konsultacijas 
bei siekiame padidinti bendruomenės teisinį 
sąmoningumą žmogaus teisių srityje. Taip pat 
siekiame suburti motyvuotą ir reikiamų žinių 
bei įgūdžių turinčią savanorių komandą, kuri 
galėtų pasinaudoti asociacijos LGL suteikta 
platforma savo idėjoms bei projektams įgyven-
dinti.
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i n ST i T u c i n i Ų 
G E B Ė j i m Ų D i D i n i m a S

Siekdami efektyviai įgyvendinti sau kelia-
mus uždavinius LGBT* asmenų žmogaus teisių 
atstovavimo srityje, siekiame įgyti papildomų 
įgūdžių bei kompetencijų advokatavimo, są-
moningumo didinimo bei bendruomenės sti-
prinimo srityse. Norime dirbti geriau ir efekty-
viau. Tuo tikslu patys dalyvaujame įvairiuose 
mokymuose, seminaruose bei diskusijose, pla-
nuojame, kaip pritraukti papildomų lėšų or-
ganizacijos veikloms 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 iš-
imties LGBT* bendruomenės nariai.
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LgL 2015 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

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 šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygybės skatinimo; 

(e) narių gebėjimų ugdymo ir atstovaujamų visuomenės grupių dalyvavimo 

organizacijos veikloje skatinimo; 

(f) organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymo. 

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų minėtų strateginių tikslų, asociacija LGL 
2015 metais įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiausios iš kurių trumpai apibendrinamos že-
miau.
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VEIKLOS

SĄ m o n i n G u m o D i D i n i m a S

Vaivorykštės dienos 2015

2015 m. gegužės 14-20 dienomis LGL pa-
kvietė į „Vaivorykštės dienų“ 2015 renginius, 
skirtus paminėti Tarptautinei dienai prieš 
homofobiją ir transfobiją (angl. „IDAHOT“). 
„Vaivorykštės dienų“ 2015 atidarymo vakaras 
vyko gegužės 14 dieną kultūros erdvėje „One 
Two Bar“. „Vaivorykštės dienų“ 2015 atidary-
mo renginio metu vyko diskusija apie LGBT* 
allyship svarbą, kurioje dalyvavo komikas Oleg 
Šurajev, politikė Aušrinė Armonaitė, komikas 
Paulius Ambrazevičius ir fotografė Neringa 
Rekašiūtė. Specialų drag pasirodymą gausiai 
susirinkusiems renginio dalyviams atliko Alen 
Chicoo. Pirmojo „Vaivorykštės dienų 2015“ 
renginio metu taip pat vyko LGBT* bendruo-
menei priklausančių menininkų paroda, ku-
rioje buvo eksponuojami su lytiškumu, LGBT* 
patirtimis ir LGBT* jaunimu, – pasauline 2015 
metų IDAHOT tema, susiję darbai. Parodos 
lankytojai turėjo galimybę įsigyti patikusius 

darbus ir prisidėti prie specialaus svarbiausio 
2016 metų LGBT* bendruomenės renginio – 
„BalticPride 2016“ – fondo.

Gegužės 15 dieną Lietuvos Respublikos Sei-
mo konferencijų salėje vyko LGL organizuotų 
„Vaivorykštės dienų 2015“ spaudos konferen-
cija. „Vaivorykštės dienų 2015“ spaudos konfe-
rencijoje Seime dalyvavo Socialinės apsaugos 
ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, LR 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Vy-
resnioji patarėja teisės klausimais Laima Ven-
galė-Dits ir asociacijos LGL vadovas Vladimiras 
Simonko. Renginį globojo LR Seimo narė Dalia 
Kuodytė. Spaudos konferencijoje buvo aptirti 
iškylantys iššūkiai ir problemos bei teigiami 
pokyčiai ir iniciatyvos, skirtos didinti LGBT* 
asmenų teisių apsaugą. Tą pačią dieną LGL 
Valdybos pirmininkė Elena Dapkūnaitė ir LGL 
vadovas Vladimiras Simonko LR Prezidentūro-
je perdavė peticijos „KEISK!“ parašus Lietuvos 
Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei. 
Gegužės 15 dienos vakare Suomijos ambasa-
doje įvyko oficialus „Vaivorykštės dienų 2015“ 
priėmimas, kuriame dalyvavo gausus būrys 
žmogaus teisių aktyvistų, ambasadorių, politi-
kos, kultūros ir pramogų pasaulio atstovų. Per 
šimtą kviestinių svečių pasveikino Suomijos 
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ambasadorius Harri Mäki-Reinikka, LGL val-
dybos pirmininkė Elena Dapkūnaitė ir LGL va-
dovas Vladimiras Simonko. Pagrindiniu vakaro 
akcentu tapo LGBT* asmenų teisių gynėjams 
įteiktas „Vaivorykštės“ apdovanojimas. Šįkart 
LGL valdybos pirmininkė Elena Dapkūnaitė už 
drąsą naudotis išraiškos laisve apdovanojimą 
įteikė socialinio tinklapio „Facebook“ bučinio 
sensacija tapusiems Pijui Beizarui ir Mangir-
dui Levickui.

Gegužės 16 dieną į centrines Vilniaus gat-
ves išriedėjo jau tradiciniu tapęs „Vaivorykštės 
dienų“ 2015 autobusas. Vilniečius ir miesto 
svečius paminėti Tarptautinę dieną prieš ho-
mofobiją ir transfobiją jau ketvirtą kartą kvietė 
LGL atstovai, žmogaus teisių aktyvistai, cenzū-
ruoto pasakų rinkinio „Gintarinė širdis“ autorė 
Neringa Dangvydė ir „FaceBook“ bučinio sen-
sacija Pijus Beizaras bei Mangirdas Levickas. 
Šį kartą ilgiausia šalyje vaivorykštės spalvų vė-
liava buvo išskleista netikėtoje Vilniaus vieto-
je – Katedros aikštėje. Vaivorykštės autobusas 
kelionę pradėjo prie LGBT* centro Vilniuje ir 
sustojo dvejose strategiškai svarbiose vietose 
– Katedros aikštėje ir prie Vilniaus miesto san-
tuokų rūmų. Kiekvienoje iš šių stotelių penkio-
lika autobuso keleivių išskleidė 30 metrų ilgio 

vaivorykštinę vėliavą, atkreipdami praeivių, 
žurnalistų ir valdžios atstovų dėmesį į būtiny-
bę užtikrinti LGBT* asmenų teises.

Gegužės 17 dieną 16 val. LGL pakvietė į 
itališko filmo „Loose Cannons“ peržiūrą, kuri 
vyko Vilniaus kino teatre „Pasaka“. Gegužės 
19 dieną „Vaivorykštės dienų“ 2015 persikėlė 
į Kauną: LGL kauniečius pakvietė į dirbtuves 
„LGBT* mitų griovėjai“ bei „Vaivorykštės die-
nų“ 2015 kino seansą. Gegužės 20 dieną LGL 
pakvietė į „Vaivorykštės dienų“ 2015 renginius 
Klaipėdoje: dirbtuves „LGBT* mitų griovėjai“ ir 
„Vaivorykštės dienų“ 2015 kino seansą.

Socialinė reklama: vaizdo klipas

2015 m. vasarį LGL vaizdo klipas praėjus 
daugiau nei pusei metų nuo jo sukūrimo pa-
galiau pasiekė televizijos žiūrovų auditoriją ir 
buvo transliuojamas be apribojimų – jį pačiu 
patogiausiu laiku nuo 18 val. rodė televizija 
„Info TV“. 2014 m. rugsėjo 15 d. Žurnalistų eti-
kos inspektoriaus tarnybos ekspertai nuspren-
dė, jog vaizdo klipas gali turėti neigiamą poveikį 
nepilnamečiams. Remdamiesi šiuo sprendimu, 
lietuviški televizijos kanalai tuomet nuspren-
dė, jog ši socialinė reklama gali būti transliuo-
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jama tik po 11 val. vakaro su S ženklu (t. y. „tik 
suaugusiems“). Socialinės kampanijos „KEISK“ 
vaizdo klipas ragino pripažinti visuomenės 
įvairovę, pažinti LGBT* žmones bei palaikyti 
LGBT* asmenų teisių užtikrinimą Lietuvoje, 
pasirašant specialią peticiją.

LGBT centre lankėsi JAV 
specialusis pasiuntinys LGBT* 
teisėms pasaulyje

2015 metų birželį, bendradarbiaujant su 
JAV ambasada Vilniuje, LGBT* centre lankė-
si JAV specialusis pasiuntinys LGBT* teisėms 
pasaulyje Randy’is Berry’is. Naujai paskirtas 
specialusis pasiuntinys domėjosi LGBT* asme-
nų padėtimi Lietuvoje, LGL vykdoma veikla bei 
išreiškė paramą šalies LGBT* bendruomenei.

Susitikimo metu asociacijos LGL valdybos 
narė Aliona Polujanova skaitė pranešimą apie 
LGBT* asmenų padėtį mūsų šalyje Europos Są-
jungos kontekste bei pristatė pagrindines or-
ganizacijos vykdomas veiklas. JAV specialusis 
pasiuntinys LGBT* teisėms pasaulyje išreiškė 
susirūpinimą dėl Lietuvos įstatymų leidėjų tei-
sėkūros iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti 
LGBT* asmenų teisę rengti taikius susirinki-

mus bei išraiškos ir žodžio laisvę.
JAV specialusis pasiuntinys LGBT* teisėms 

pasaulyje tikino sieksiantis prisidėti prie tarp-
tautinės verslo sektoriaus paramos LGBT* 
teisių organizacijų veiklai, ypatingai skirtos 
bendruomenės renginiams remti, skatinimo. 
Savo ruožtu asociacijos LGL atstovai atkreipė 
dėmesį į tai, kad 2013 metais vykusio „Baltic 
Pride 2013“ festivalio metu draugiškų LGBT* 
tarptautinių kompanijų padaliniai Lietuvoje 
jokiu būdu neišreiškė paramos šalies LGBT* 
bendruomenei.

LGL atstovai dalyvavo XIX-oje 
metinėje „ILGA-Europe“ 
konferencijoje

2015 metų spalį LGL atstovai dalyvavo 
Graikijos sostinėje Atėnuose vykusioje XIX-oje 
metinėje „ILGA-Europe“ konferencijoje „Daug 
balsų, vienas judėjimas – kartu vieningai už 
teisingą visuomenę“ (angl. Many voices, One 
movement – Together, mobilised for a just 
society). Konferencija buvo ypatinga tuo, kad 
pirmą kartą svarbiausiame LGBTI politikos 
renginyje Europoje dalyvavo 450 žmogaus tei-
sių aktyvistų ir sprendimų priėmėjų net iš 53 
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valstybių.
„ILGA-Europe“ konferencijos metu asoci-

acijos LGL atstovai dalyvavo renginyje „Besi-
traukianti LGBTI teisių organizacijų veiklos 
erdvė“, kurio metu buvo aptartas „besitrau-
kiančios pilietinės visuomenės veiklos erdvės“ 
fenomeno poveikis LGBTI teisių organizaci-
joms bei būdai, kuriais galima pasipriešinti pi-
lietinės visuomenės organizacijų veiklos sričių 
apribojimui.

Asociacijos LGL komanda taip pat buvo 
pakviesta dalyvauti tarptautinės LGBTI tei-
sių organizacijos „Council for Global Equality“ 
rengiamoje privačioje vakarienėje su JAV spe-
cialiuoju pasiuntiniu LGBT* teisėms pasauly-
je Randy Berry. Susitikimo metu LGBTI teisių 
aktyvistai iš penkiolikos Europos valstybių 
turėjo unikalią galimybę JAV specialiajam pa-
siuntiniui pristatyti LGBTI asmenų padėtį savo 
atstovaujamoje šalyje bei pateikti konkrečius 
pasiūlymus siekiant LGBTI asmenų lygybės.

LGL vadovas išrinktas 
„ILGA-Europe“ Valdybos nariu

2015 metų spalį Graikijos sostinėje Atė-
nuose vykusios XIX-osios metinės „ILGA-Euro-

pe“ konferencijos metu LGL vadovas Vladimi-
ras Simonko dvejų metų kadencijai išrinktas 
tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „IL-
GA-Europe“ Valdybos nariu. Aktyviai remda-
mas tarptautinės LGBTI teisių organizacijos 
„ILGA-Europe“ lyderystę atstovaujant orga-
nizacijų narių interesus, kandidatuodamas į 
„ILGA-Europe“ Valdybą Vladimiras Simonko 
iškėlė tris pagrindinius savo veiklos priorite-
tus: pasipriešinti LGBT* bendruomenės išraiš-
kos ir žodžio laisvę ribojantiems įstatymams; 
Europiniu lygmeniu skatinti tos pačios lyties 
asmenų santykių teisinį pripažinimą; aktyviai 
remti LGBT* žmogaus teisių aktyvistus, kurie 
dėl savo veiklos patiria tiesioginę grėsmę. Ta-
pęs „ILGA-Europe“ Valdybos nariu asociacijos 
LGL vadovas taip pat tikino sieksiąs užtikrinti 
atitinkamą dėmesį LGBT* žmogaus teisių pa-
dėčiai Centrinėje ir Rytų Europoje. Nors LGL 
nuosekliai siekia LGBT* asmenų žmogaus tei-
sių pažangos Lietuvoje, pokyčiai naujose Euro-
pos Sąjungos valstybėse narėse vyksta lėčiau 
nei buvo tikėtasi.

Pasiruošimas „Baltic Pride“ 2016

2015 metų spalio mėnesį LGL paskelbė 



23

apie Vilniaus miesto savivaldybės administra-
cijos 2015 m. spalio 21 d. sprendimą suderinti 
„Baltic Pride“ 2016 eitynių „Už lygybę!” vietą, 
laiką ir formą.

a DVo k ac i ja

Advokacija ir neapykantos 
nusikaltimai

2015 metų pradžioje asociacija LGL kartu 
su partneriais iš Lenkijos, Kroatijos, Latvijos 
Vengrijos pradėjo įgyvendinti Europos Komi-
sijos programos lėšomis finansuojamą pro-
jektą „Nuo homofobinių ir transfobinių nea-
pykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų 
poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų 
kompetencijų kėlimas“. Pirmaisiais projekto 
įgyvendinimo metais nudirbta nemažai darbų, 
siekiant prisidėti prie LGBT* asmenų, nuken-
tėjusių nuo homofobinių ar transfobinių nusi-
kaltimų, teisinės padėties gerinimo.

Rugsėjo 18 dieną startavo apklausa apie 
neapykantos nusikaltimus, kuri siekė surink-
ti kuo daugiau nusikaltimus patyrusių LGBT* 
asmenų patirčių, galinčių padėti tyrėjams tin-
kamai suvokti realią padėtį: su kokiais išpuo-

liais dažniausiai susiduria LGBT* asmenys, ar 
jie praneša policijai ir kitiems asmenims apie 
patirtą skriaudą, ar juos tenkina teisėsaugos 
institucijų suteikta pagalba ir pan. Lietuvoje 
daugiau kaip 150 žmonių užpildė klausimyną, 
jų pateikti duomenys bus apibendrinti 2016 
metais pasirodysiančioje ataskaitoje, kuri pa-
dės LGL tolesnėje advokacijos veikloje siekiant 
kelti teisėsaugos institucijų darbuotojų sąmo-
ningumą, susijusį su neapykantos nusikalti-
mais.

2015 metų lapkričio 7 dieną LGL atstovai 
dalyvavo susitikime su Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atsto-
vais ir neapykantos nusikaltimus seksualinės 
orientacijos pagrindu patyrusiais asmenimis. 
Šis renginys leido ESBO atstovams iš arti su-
sipažinti su LGBT* asmenų kasdienybe Lie-
tuvoje, o tai leis šios organizacijos atstovams 
atitinkamai pasiruošti būsimiems policijos 
pareigūnų mokymams, siekiant efektyvesnio 
neapykantos nusikaltimų tyrimo.

http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-centre-lankesi-esbo-atstovai-ir-patyrusieji-neapykantos-nusikaltimus/
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Advokacija Lietuvoje

Nors LGL yra vienintelė išskirtinai LGBT* 
asmenų interesams ir žmogaus teisėms atsto-
vaujanti organizacija, neretai net ir nacionali-
niu mastu atliekama advokacijos veikla lieka 
nepastebima. Tikime, kad pagrindinių advoka-
cijos veiklų įvardijimas šioje ataskaitoje padės 
objektyviau vertinti LGL nudirbtus darbus.

2015 metų balandžio 20 dieną bendradar-
biaudama su kitomis Nacionalinio lygybės ir 
įvairovės forumo organizacijomis, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos Respu-
blikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Seimo 
Europos informacijos centru, LGL organizavo 

konferenciją „Lygių galimybių politika Euro-
poje ir Lietuvoje: dabarties iššūkiai ir ateities 
perspektyvos“, kuri vyko LR Seime. Tarptauti-
nės žmogaus teisių konferencijos metu buvo 
aptarti su pagrindinėmis piliečių teisėmis ir 
laisvėmis Europos Sąjungoje (ES) susiję iššū-
kiai ir pasiekimai, lygybės ir nediskriminavimo 
politikos tendencijos bei horizontaliosios lygių 
galimybių direktyvos priėmimo perspektyvos. 
Renginyje pranešimus skaitė įvairių sričių NVO 
specialistai, politikai bei diplomatai, o jų temos 
apėmė itin platų žmogaus teisių spektrą.

Gegužės mėnesį pasirodė LGL iniciatyva 
sukurtas LGBT* asmenų nediskriminavi-
mo skatinimo tarpinstitucinis veiklos pla-
nas, kuriame Vyriausybei rekomenduojama 
imtis priemonių, skirtų LGBT* žmonių teisių 
užtikrinimui, tokių kaip Partnerystės ir Lyties 
pakeitimo įstatymų priėmimas, homofobinių 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešo-
sios informacijos poveikio įstatymo nuostatų 
panaikinimas, susilaikymas nuo tolesnių ho-
mofobinių bei transfobinių įstatyminių patai-
sų, švietimas ir pan. Šis planas buvo išsiųstas 
visiems Vyriausybės nariams bei pristatytas 
„Vaivorykštės dienų 2015“ spaudos konfe-
rencijoje LR Seime. Pastarąjį renginį, vykusį 

http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-siulo-vyriausybei-konkretu-lgbt-asmenu-nediskriminavimo-skatinimo-tarpinstitucini-veiklos-plana/
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-siulo-vyriausybei-konkretu-lgbt-asmenu-nediskriminavimo-skatinimo-tarpinstitucini-veiklos-plana/
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-siulo-vyriausybei-konkretu-lgbt-asmenu-nediskriminavimo-skatinimo-tarpinstitucini-veiklos-plana/
http://www.lgl.lt/naujienos/vaivorykstes-dienu-2015-spaudos-konferencija-lr-seime/
http://www.lgl.lt/naujienos/vaivorykstes-dienu-2015-spaudos-konferencija-lr-seime/
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gegužės 15 dieną, globojo LR Seimo narė Dalia 
Kuodytė. 

2015 metų balandį LGL advokacijos darbų 
sąrašas natūraliai pasipildė veikla, susijusia 
su Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymu 
Lietuvoje. Norėdami iš UAB „Julturas“ išsinuo-
moti kelionei į birželio mėnesį Rygoje vykstan-
tį „Baltic Pride“ 2015 festivalį skirtą autobusą, 
LGL atstovai iš įmonės gavo neigiamą atsaky-
mą. Kita vertus – kiek vėliau, ta pati įmonė, 
tokiomis pačiomis sąlygomis sutiko išnuomoti 
tą patį autobusą kitam užklausą pateikusiam 
asmeniui, niekaip nesusijusiam su LGL. Savo 
ruožtu LGL kreipėsi į LR Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybą (LGKT) dėl galimos diskri-
minacijos. Gegužės 16 dieną LGKT pažymoje, 
buvo konstatuota, jog asociacijos LGL organi-
zuojamai kelionei į eitynes autobuso neišnuo-
mojusi įmonė UAB „Julturas“ pažeidė Lietuvos 
Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 
d., o įmonės vadovas buvo įspėtas dėl padaryto 
lygių galimybių pažeidimo. Apie LGKT spren-
dimą dėl asociacijos LGL patirtos diskriminaci-
jos lytinės orientacijos pagrindu paslaugų sri-
tyje taip pat rašė naujienų portalai. LGL tikisi, 
kad ši naujiena įkvėpė bei padrąsino ir daugiau 
LGBT* asmenų skųstis dėl juos diskriminuo-

jančių paslaugų tiekėjų veiksmų. 
2015 metais LGL vykdė įstatymų leidėjo 

veiklos stebėseną. Pastebėtina, kad 2015 metų 
rugsėjo 17 dieną priimtoje Seimo rudens se-
sijos darbų programoje buvo identifikuoti net 
7 homofobiniai ir transfobiniai įstatymų pro-
jektai. LGL užtikrino, kad apie šių projektų tu-
rinį bei pavojingumą būtų informuoti tiek Lie-
tuvos, tiek užsienio šalių gyventojai. 

Rugpjūčio 18 dieną, solidarizuodamasi su 
Ukrainos LGBT* asmenų bendruomene, LGL 
oficialiu laišku kreipėsi į Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybę, kuriame išreiškė gilų susirūpi-
nimą 2015 m. rugpjūčio 12-15 dienų įvykiais 
Odesos mieste Ukrainos Respublikoje, kuomet 
LGBT* teisių aktyvistai atšaukė rugpjūčio 15 
dieną planuotas LGBT* bendruomenės eitynes 
Odesos mieste, kai rugpjūčio 12 dieną renginį 
uždraudė vietos teismas. LGL kreipimusi taip 
pat paragino LR Vyriausybės atstovus nedel-
siant pareikšti oficialią poziciją dėl šių įvykių.

Strateginis bylinėjimasis

2015 metais tęsėsi 2014 m. gruodžio mė-
nesį pradėtas strateginio bylinėjimosi proce-
sas. 2014 m. gruodžio 8 dieną socialiniame 

http://www.lgl.lt/naujienos/lygiu-galimybiu-kontroliere-autobuso-asociacijai-lgl-neisnuomojusi-imone-pazeide-lygias-galimybes/
http://www.lgl.lt/naujienos/seimo-rudens-sesijos-programoje-homofobiniai-ir-transfobiniai-istatymu-projektai/
http://www.lgl.lt/naujienos/seimo-rudens-sesijos-programoje-homofobiniai-ir-transfobiniai-istatymu-projektai/
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-ragina-lr-vyriausybe-pareiksti-oficialia-pozicija-del-lgbt-zmogaus-teisiu-pazeidimu-ukrainoje/
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tinkle „Facebook“ paskelbta dviejų vaikinų 
bučinio nuotrauka, kuri sulaukė išskirtinio 
visuomenės dėmesio – vieni komentatoriai 
sveikino porą už drąsą, o kiti – nesivaržydami 
viešai ir atvirai kurstė neapykantą ir susido-
rojimą. Netrukus LGL pateikė pranešimą LR 
Generalinei prokuratūrai dėl šių neapykantą 
kurstančių komentarų. LGL prašė LR Genera-
linės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą 
pagal LR Baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d. ir 
3 d., tačiau iš Klaipėdos apylinkės prokuratū-
ros gautoje nutartyje dėl atsisakymo pradėti 
ikiteisminį tyrimą ši dviejų besibučiuojančių 
vyrų nuotrauka buvo prilyginta „ekscentriš-
kam elgesiui“. 2015 m. sausio mėnesį Klaipė-
dos apygardos teismas patvirtino Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo nutartį, kuria teismas 
Klaipėdos apylinkės prokuratūros nutarimą 
pripažino teisėtu. Klaipėdos apygardos teis-
mo nutartis yra neskundžiama. Pasak teismo, 
dviejų besibučiuojančių vyrų nuotrauka buvo 
paskelbta viešai, todėl „šiuo veiksmu galima 
įžvelgti siekimą tyčia paerzinti ar šokiruoti ki-
tokias pažiūras turinčius asmenis ar paskatinti 
neigiamų komentarų parašymą“.

2015 m. rugpjūčio 13 dieną LGL kreipė-
si į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) 

dėl Lietuvos įsipareigojimų užtikrinti galimy-
bę naudotis veiksmingomis teisinės gynybos 
priemonėmis pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją (EŽTK) nevykdymo. Oficialiame 
asociacijos LGL skunde akcentuojama, kad 
neproporcingai apribojusi socialiniame tinkle 
„Facebook“ bučinio nuotrauką paskelbusių ir 
neapykantą kurstančių komentarų sulaukusių 
studentų teisę naudotis efektyviomis teisinės 
gynybos priemonėmis, Lietuva pažeidžia Eu-
ropos žmogaus teisių konvencijos nuostatas, 
o tiksliau – pareiškėjų teisę į privataus gyveni-
mo gerbimą pagal 8-ąjį EŽTK straipsnį bei 14 
straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos draudi-
mo principą. Skunde LGL taip pat pažymi, kad 
dėl Lietuvos teisėsaugos institucijų atsisaky-
mo pradėti ikiteisminį tyrimą buvo pažeista 
pareiškėjų teisė naudotis veiksmingomis tei-
sinės gynybos priemonėmis. 2015 m. rugpjū-
čio 13 dieną LGL kreipėsi į Europos Žmogaus 
Teisių Teismą (EŽTT) dėl Lietuvos įsipareigo-
jimų užtikrinti galimybę naudotis veiksmin-
gomis teisinės gynybos priemonėmis pagal 
Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ne-
vykdymo. Oficialiame asociacijos LGL skunde 
akcentuojama, kad neproporcingai apribojusi 
socialiniame tinkle „Facebook“ bučinio nuo-

http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-informavo-prokuratura-del-neapykantos-proverzio-internete/
http://www.lgl.lt/naujienos/facebook-paviesinta-homoseksualios-poros-bucini-teismas-pavadino-ekscentrisku-elgesiu/
http://www.lgl.lt/naujienos/klaipedos-teismas-nesislepiantys-gejai-patys-kalti-kad-internautai-juos-apipila-purvais/
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-kreipesi-i-strasburo-teisma-del-lietuvos-isipareigojimu-pagal-europos-zmogaus-teisiu-konvencija-nevykdymo/
http://www.lgl.lt/naujienos/asociacija-lgl-kreipesi-i-strasburo-teisma-del-lietuvos-isipareigojimu-pagal-europos-zmogaus-teisiu-konvencija-nevykdymo/
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trauką paskelbusių ir neapykantą kurstančių 
komentarų sulaukusių studentų teisę naudotis 
efektyviomis teisinės gynybos priemonėmis, 
Lietuva pažeidžia Europos žmogaus teisių kon-
vencijos nuostatas, o tiksliau – pareiškėjų teisę 
į privataus gyvenimo gerbimą pagal 8-ąjį EŽTK 
straipsnį bei 14 straipsnyje įtvirtintą diskrimi-
nacijos draudimo principą. Skunde LGL taip 
pat pažymi, kad dėl Lietuvos teisėsaugos ins-
titucijų atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą 
buvo pažeista pareiškėjų teisė naudotis veiks-
mingomis teisinės gynybos priemonėmis.

Šešėlinės ataskaitos

Kreipimasis į Europos Tarybos Ministrų Ko-

mitetą dėl bylos L. prieš Lietuvą nevykdymo, 

2015 m. rugsėjo 10 d.

Ataskaita anglų kalba.

Asociacija LGL kartu su Žmogaus teisių ste-
bėjimo institutu (ŽTSI) jau trečią kartą krei-
pėsi į Europos Tarybos Ministrų Komitetą dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės neveikimo 
įgyvendinant sprendimą byloje L. prieš Lietu-
vą. Kreipimesi pagrindinis dėmesys yra skiria-

mas jungtiniu Sveikatos apsaugos ir Teisingu-
mo ministrų įsakymu įsteigtos darbo grupės, 
turėjusios užtikrinti „tinkamą transseksualių 
asmenų gydymo“ reglamentavimą ir sklandų 
Strasbūro teismo sprendimo įgyvendinimą, 
2015 m. liepos 21 d. pateiktų pasiūlymų bei 
išvadų analizei ir konstruktyviai kirtikai. Visų 
pirma, atkreipiamas dėmesys, jog siūlomomis 
Civilinio kodekso pataisomis, kuriomis siekia-
ma panaikinti įpareigojimą įstatymų leidėjui 
sureguliuoti lyties pakeitimo sąlygas ir tvar-
ką atskiru įstatymu, nepaisoma tarptautinių 
translyčių asmenų žmogaus teisių standartų, 
nenumatant galimybės keisti asmens tapaty-
bės dokumentus be privalomojo operacijos 
reikalavimo. Visų antra, atkreipiamas dėme-
sys į darbo grupės parengto Asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimo asmenims, 
turintiems lyties tapatumo sutrikimų, reika-
lavimų aprašo, turinčio reglamentuoti sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimą translyčiams 
asmenims, neatitikimą tarptautinės medikų 
bendruomenės suformuluotiems standartams. 
Konstatuojama, jog parengtas reikalavimų 
aprašas negali būti traktuojamas kaip medici-
ninę lyties pakeitimo procedūrą tinkamai re-
glamentuojantis dokumentas. Dėl šios priežas-
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ties rekomenduojama šį dokumentą tobulinti 
konsultuojantis ne tik su translyčių asmenų 
bendruomenės atstovais, bet ir su tarptauti-
niais šios srities ekspertais.   

Prieinama internetu: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/  

DisplayDCTMContent?documentId=09000016804b0b10

„Aš negaliu eiti į tam tikrus tu-
aletus, aš negaliu eiti į tam tikrus 
persirengimo kambarius, aš nega-
liu tiesiog parodyti kažkam savo ID, 
parduotuvėje ir t.t. nepapuolęs į ke-
blią situaciją. Tai yra labai sunku ir, 
manau, kad taip neturėtų būti“, – Os-
karas, 18 metų translytis vyras.

Remiantis ES Pagrindinių teisių 
agentūros (PTA) duomenimis, net 
60 proc. translyčių asmenų Lietuvoje 
patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar 
grasinimus susidoroti per pastarųjų 
penkerių metų laikotarpį.

Šiandien Lietuvos teisės aktuose nėra įtvir-
tintos galimybės translyčiams asmenims pasi-
keisti asmens tapatybės dokumentus be pri-
valomojo chirurginės operacijos reikalavimo. 
Tai reiškia, kad jeigu asmuo nori pasikeisti lytį 
asmens tapatybės dokumentuose, pirmiausia 
jis turi atlikti chirurginę lyties keitimo opera-
ciją. Tačiau ne visi translyčiai asmenys nori ir 
(ar) gali medicininiu būdu keisti savo lytį (yra 
ir kitų būtų norimai lytinei tapatybei išreikšti, 
pavyzdžiui, hormonų terapija). Situaciją dar la-
biau komplikuoja tai, kad šiuo metu Lietuvoje 
nėra galimybės gauti su lyties keitimu susiju-
sių medicininių paslaugų. Nors dar 2007 me-
tais Lietuva Europos Žmogaus Teisių Teisme 
(EŽTT) pralaimėjo bylą L. prieš Lietuvą ir buvo 
įpareigota arba priimti Lyties pakeitimo įsta-
tymą, arba ieškovui atlyginti turtinę žalą, su-
sijusią su medicinos lyties keitimo išlaidomis 

TRANS* advokacija

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent%3FdocumentId%3D09000016804b0b10%0D
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent%3FdocumentId%3D09000016804b0b10%0D
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Lietuva šiuo metu yra vienintelė 
Europos Sąjungos (ES) valstybė, ku-
rioje nėra teikiamos ne tik su me-
dicininiu lyties keitimu susijusios 
sveikatos priežiūros paslaugos, bet 
nėra ir de jure ar de facto procedū-
ros, kuria pasinaudojant translyčiai 
asmenys galėtų realizuoti savo teisę 
į teisinį lytinės tapatybės pripažini-
mą (t. y. galimybė pasikeisti asmens 
tapatybės dokumentus).

užsienyje, Lietuva pasirinko pastarąjį variantą, 
o Lyties pakeitimo įstatymas taip ir liko nepri-
imtas.

Tai reiškia, kad translyčiams asmenims 
neįmanoma pasikeisti asmens tapatybės do-
kumentus Lietuvoje, nebent tuo atveju, jei chi-
rurginę operaciją asmuo atliko užsienio šalyje. 
Tačiau ši galimybė yra ribota dėl didelių tam 
reikalingų finansinių kaštų.

Esminiai advokacijos pasiekimai trans-
lyčių asmenų žmogaus teisių srityje:

– Sustabdytas nepalankių teisės aktų pakei-

timų priėmimas

– Europos Ministrų komitetas sustiprino 

bylos L. prieš Lietuvą sprendimo įgyvendinimo 

kontrolę – Lietuvai pritaikyta sustiprintos prie-

žiūros procedūra

– Sukurta tarpministerinė darbo grupė su ly-

ties keitimo reglamentavimu susijusiems klausi-

mams spręsti

Tai yra akivaizdus translyčių asmenų žmo-
gaus teisių pažeidimas, dėl kurio translyčiai 
asmenys yra priversti gyventi su jų tikrosios 
lytinės tapatybės ir fizinės išvaizdos neatitin-
kančiais asmens tapatybės dokumentais. Kas-
dieniniame gyvenime tai sukelia itin didelių 
problemų – keliaujant, ieškant darbo ar ben-
draujant su valstybės institucijomis. Kiekvie-
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ną kartą, pateikdami savo asmens tapatybės 
dokumentus, translyčiai asmenys yra privers-
ti paviešinti savo lytinę tapatybę. Tokiu būdu 
nuolatos susiduriama su padidinta diskrimi-
nacijos, priekabiavimo ar netgi fizinio smurto 
rizika. Yra kvestionuojamas jų tapatybės au-
tentiškumas, pateikiami įtarimai dėl svetimos 
tapatybės pasisavinimo ir dokumentų klastoji-
mo. Translyčiai asmenys yra priversti atsakyti 
į įvairaus pobūdžio klausimus bei pateikti išsa-
mius paaiškinimus dėl savo išvaizdos, teisinio 
statuso. Neegzistuojanti galimybė pasikeisti 
asmens tapatybės dokumentus translyčiams 
asmenims užkerta galimybę integruotis į eko-
nominį ir socialinį šalies gyvenimą.

2013 metų kovo mėnesį Lietuvos Respu-
blikos Seimas po pateikimo pritarė Teisingu-
mo ministerijos Civilinio kodekso ir Civilinės 
būklės aktų registravimo įstatymo pataisoms, 
kuriomis, ministerijos teigimu, būtų įgyven-
dintas 2007 m. EŽTT sprendimas byloje L. 
prieš Lietuvą. Įsigilinusi į siūlomus teisės aktų 
pakeitimus, asociacija LGL priėjo išvados, kad 
šių pataisų priėmimas neišspręstų translyčių 
asmenų teisės į lytinės tapatybės pripažinimą 
užtikrinimo. Nors teoriškai būtų numatyta ga-
limybė atlikti medicininę lyties keitimo proce-

dūrą, padarant šį klausimą sudėtine teisiškai 
neįpareigojančių medicininių procedūrų/nor-
mų dalimi ir paliekant didelę diskreciją sveika-
tos priežiūros profesionalams, turint omenyje 
transfobinį klimatą Lietuvos visuomenėje, ti-
kėtina, kad praktikoje ši galimybė taip ir lik-
tų neįgyvendinta. Be to, siūlomo reguliavimo 
kontekste pilnas lyties keitimas ir toliau būtų 
laikomas būtina sąlyga registruojant lyties pa-
keitimą asmens tapatybės dokumentuose.

Reaguodama į susiklosčiusias teisines ir 
politines aplinkybes, asociacija LGL 2013 metų 
gruodžio mėnesį pateikė savo pastebėjimus 
Europos Tarybos Ministrų Komitetui – insti-
tucijai, vykdančiai EŽTT sprendimų vykdymo 
priežiūrą – dėl sprendimui įgyvendinti numa-
tytų priemonių neefektyvumo ir neatitikimo 
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tarptautiniams žmogaus teisių apsaugos stan-
dartams.

2014 metų liepos mėnesį LR Seimas atmetė 
Teisingumo ministerijos pasiūlytas bendrąsias 
sprendimo įgyvendinimo priemones. Plenari-
nės sesijos metu kai kurie parlamentarai vie-
šai teigė, jog „tokiu būdu siekiama finansuoti 
lyties keitimo operacijas iš mokesčių mokėtojų 
pinigų“, o patį lyties keitimą vadino „nesąmo-
ne“. Atsižvelgiant į šiuos negatyvius procesus 
nacionaliniame lygmenyje, Strasbūro teismo 
sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Europos 
Tarybos Ministrų komitetas 2014 metų rugsė-
jo mėnesį bylai L. prieš Lietuvą pritaikė susti-
printos priežiūros procedūrą. Šis įvykis paska-
tino Lietuvos Vyriausybę skelbti „perkrovimo“ 
politiką, kuria buvo atsisakyta iki tol planuotų 
taikyti viešosios politikos priemonių, įgyven-
dinant Strasbūro teismo sprendimą byloje L. 
prieš Lietuvą nacionaliniu mastu. 2015 metų 
sausio mėnesį Vyriausybės atstovė prie EŽTT 
informavo Ministrų Komitetą, jog nuspręsta 
steigti darbo grupę Sveikatos apsaugos ir Tei-
singumo ministerijose su lyties keitimo regla-
mentavimu susijusiems klausimams spręsti.

Nors sustiprintos priežiūros procedūros 
taikymas Europos Tarybos lygmeniu ir Lietu-

vos Vyriausybės paskelbta „perkrovimo“ poli-
tika laikytini didžiausiais aprašyto advokacijos 
proceso laimėjimais, šie epizodai žymėjo be-
prasidedančio įdomaus proceso, kuriuo siekia-
ma užtikrinti efektyvų translyčių asmenų žmo-
gaus teisių užtikrinimą ilgojoje perspektyvoje, 
pradžią.

„Įgyvendinant su socialinės atskirties atžvilgiu 
pažeidžiamų visuomenės grupių teisėmis susijusias 
advokacijos priemones, būtina užtikrinti šių grupių 
atstovų dalyvavimą advokacijos strategijos plana-
vimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapuose. Tik tokiu 
būdu taps įmanoma atsižvelgti į realius šių indivi-
dų poreikius ir generuoti efektyviausius pasiūlymus 
įstatymų leidėjams bei viešosios politikos įgyvendin-
tojams”, – Tomas Vytautas Raskevičius, LGL Žmo-
gaus teisių politikos koordinatorius

2015 metų vasario ir balandžio mėnesį 
asociacijos LGL atstovai dalyvavo susitiki-
muose Strasbūre (Prancūzija) su prie Europos 
Tarybos (ET) reziduojančių diplomatinių at-
stovybių atstovais, Parlamentinės Asamblėjos 
delegatais bei Sprendimų įgyvendinimo depar-
tamento atstovais. 2015 metų gegužės mėnesį 
LGL atstovai buvo pakviesti į LR teisingumo ir 
sveikatos ministerijose įsteigtos darbo grupės 
posėdį, kuriame pristatė aukščiausius transly-
čių asmenų žmogaus teisių apsaugos standar-
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tus. Reaguojant į Lietuvos valdžios institucijų 
teikiamus siūlymus, apie proceso eigą ir to-
liau išsamiai buvo informuojamas Europos 
Tarybos (ET) Ministrų komitetas. Taip pat, 
atsižvelgiant į šiuos reikšmingus pokyčius, 
buvo imtasi atitinkamų poveikio priemonių 
mobilizuojant vietinės translyčių asmenų ben-
druomenės narius, siekiant juos paskatinti 
įsitraukti į įgyvendinimas advokacios veiklas. 
Buvo organizuojami įvairūs bendruomeniniai 
renginiai, filmų peržiūros, susitikimai su tarp-
tautiniais ekspertais. Bendruomenės telkimui 
skirtos veiklos netruko duoti rezultatų – 2015 
m. gruodžio mėn. asociacija LGL pristatė pir-
muosius TRANS* asmenų matomumo didini-
mui skirtus socialinius video, kuriuose tikri 

ir realūs TRANS* žmonės iš Lietuvos dalinasi 
savo patirtimis dėl neegzistuojančios lyties pa-
keitimo procedūros. Šis įdomus ir dinamiškas 
procesas detaliai analizuojamas pirmuosiuose 
išimtinai translyčių asmenų žmogaus teisių 
temai skirtuose asociacijos LGL leidiniuose 
„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripaži-
nimas“ ir „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės 
tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos 
teisinėje sistemoje: galimybių studija“. 2015 
metų gruodį portale manoteises.lt startavo 
parašų rinkimų akcija po elektroninė peticija 
#TRANS_LT. Peticijos tikslas – paraginti ša-
lies įstatymų leidėjus, politikos formuotojus 
bei įgyvendintojus įtvirtinti su tarptautiniais 
translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartais suderinamą nacionalinį teisinį re-
guliavimą, sudarant galimybę translyčiams 
asmenims pasikeisti asmens tapatybės doku-
mentus neatlikus chirurginės lyties keitimo 
operacijos. Siekiant pabrėžti teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo būtinybę Lietuvoje, 
surinktus elektroninės #TRANS_LT peticijos 
parašus planuojama pristatyti LR Seimui bei 
kitoms atsakingoms institucijoms.

Nors aprašomas advokacijos procesas vis 
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dar tebesitęsia, galima daryti išvadą, jog aso-
ciacija LGL sustiprino savo, kaip translyčių 
asmenų interesams atstovaujančios nevyriau-
sybinės organizacijos, legitimumo laipsnį tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, tokiu 
būdu įgalinant siekti efektyvių pokyčių trans-
lyčių asmenų žmogaus teisių srityje ir ateityje.

B E n D Ru o m E n ĖS ST i P R i n i m a S

Narystė ir Valdyba

2015 metų kovo 11 dieną Visuotinio LGL 
narių susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji 
asociacijos LGL įstatai, kurie apibrėžia narys-
tę LGL, narių teises ir pareigas. Tapdamas LGL 
nariu asmuo įgyja teisę dalyvauti ir balsuoti 
Visuotiniame LGL narių susirinkime, būti ren-
kamas ir rinkti narius į LGL organus, dalyvauti 
LGL veikloje, naudotis organizacijos teikiamo-
mis paslaugomis, teikti pasiūlymus dėl LGL 
veiklos ir prisidėti prie realių pokyčių Lietuvo-
je.

Visuotinio LGL narių susirinkimo metu taip 
pat buvo išrinkti nauja Valdybos Pirmininkė 
Elena Dapkūnaitė ir Valdybos nariai: Eduardas 

Platovas, Aliona Polujanova, Tomas Reves ir 
Irena Vanglikaitė. LGL Valdybos nariai kas mė-
nesį renkasi į Valdybos susitikimą, kurio metu 
sprendžia svarbius organizacinius klausimus.

Savanorių telkimas

LGL įsteigtas LGBT centras gyvuoja nuo 
2004-ųjų metų. Šis centras – tai vieta, kurioje 
renkasi gėjų, lesbiečių, biseksualių ir transek-
sualių asmenų bendruomenė, taip pat centre 
įsikūrusi su organizacijos veikla susijusios lite-
ratūros skaitykla, galima pasinaudoti nemoka-
mu interneto ryšiu bei užsukti puodeliui kavos 
ar arbatos. LGBT* centras atviras visiems ge-
ranoriškai nusiteikusiems lankytojams, norin-
tiems sužinoti daugiau apie organizacijos vyk-
domą veiklą bei LGBT* asmenų žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje. Centro savanoriai organizuo-
ja filmų peržiūras, diskusijas, meno dirbtuves 
ir daugybę kitų renginių bei užsiėmimų. 2015 
metais centre vyko daugiau kaip 20 renginių, 
skirtų tiek LGBT bendruomenei, tiek plačiajai 
visuomenei.

Metus LGL pradėjo plačiai atvėrę duris ir 
kviesdami visus, besidominčius organizacijos 
veikla, į atvirų durų dieną. Visi norintys galėjo 
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užsukti į LGL biurą, susipažinti su darbuoto-
jais, gauti atsakymus į visus klausimus bei su-
žinoti apie savanorystės galimybes. 

Vietos LGL savanoriai ir EST savanoriai 
kvietė žmones kartu švęsti ir minėti svarbias 
datas: organizavo kūrybines dirbtuves Pasau-
linės AIDS dienos, Atsiskleidimo dienos, Bisek-
sualių asmenų matomumo dienos progomis, 
kartu šventė Šv. Valentino dieną, organizavo 
kalėdinę šventę.

2015 kovo 14 d. LGBT centre vyko atviros 
kūrybinės dirbtuvės „Partizaninė komunikaci-
ja“, kurių metu dalyviai turėjo galimybę susi-
pažinti su teorine partizaninės komunikacijos 
dalimi, taip pat su metodais ir realiais, prakti-
niais intervencijų pavyzdžiais. Dirbtuves vedė 
(kontr)kultūros aktyvistas Willi Hejda.

2015 gegužės 17 d. vyko „TRANS* Pizza “ - 
renginys, skirtas aptarti trans* bendruomenės 
lūkesčius bei poreikius politinių ir teisinių po-
kyčių kontekste.

EST savanoriai taip pat organizavo drabu-
žių gamybos-keitimosi dirbtuves, kurių metu 
visi norintys galėjo pasigaminti marškinėlius 
bei keistis nebenešiojamais, bet vis dar geros 
kokybės drabužiais. Centre vyko LGBT temati-
kos filmų peržiūros ir diskusijos, orams page-

rėjus visi rinkosi į „Queer“ pikniką bei pažin-
dinosi su LGBT* svarbiomis Vilniaus vietomis 
žaisdami „Scavenger hunt‘‘ žaidimą. O ilgais 
rudens vakarais savanoriai rinkosi į stalo žai-
dimų vakarus bei rengė zin‘us.

Viešieji ryšiai

Kai kurie LGL darbai yra gerai matomi ir 
sulaukia didelio žiniasklaidos dėmesio. Tačiau 
daug svarbių darbų nuveikiama „užkulisiuose“. 
Tarp tokių darbų – susitikimai su politikais, 
skundų Prokuratūrai rašymas, emocinės, soci-
alinės ir teisinės paramos teikimas jos stoko-
jantiems LGBT* asmenims. LGL labai svarbu 
pasiekti įvairios seksualinės orientacijos ir ly-
tinės tapatybės žmones iš įvairiausių Lietuvos 
regionų. LGL taip pat svarbu palaikyti ryšį su 
tarptautinėmis organizacijomis, institucijomis, 
politikais, siekiant atkreipti jų dėmesį į proble-
mas Lietuvoje.



35

prOjEKTAI
C.O.D.E.: ATSIVERKIME ĮVAIROVEI IR LYGYBEI

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. gegužė – 2015 m. kovas

• Finansavimo šaltinis: Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo  

              programa PROGRESS (2007-2013)

• Projektą įgyvendina: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pagrindiniai projekto 

              par   tneriai  – Lietuvos neįgaliųjų forumas ir asociacija LGL; projektas įgyvendinamas

              bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF)

• Internetinis puslapis: C.O.D.E.: ATSIVERKIME ĮVAIROVEI IR LYGYBEI

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir dve-
joms nevyriausybinėms organizacijoms: Lietu-
vos neįgaliųjų forumui (LNF) ir Lietuvos gėjų 
lygai (LGL). Projektas paruoštas atsižvelgiant 
į esamus poreikius ir nacionalinį strateginį 
planą 2013-2014 metams. Siekdami pasidalin-
ti ir įtvirtinti sėkmingai pasiektus PROGRESS 
programos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus, 
projekto parteriai bendradarbiavo su Nacio-
naliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF), ku-

riam priklauso nevyriausybinės organizacijos, 
atstovaujančios diskriminaciją patiriančias pa-
žeidžiamas gyventojų grupes.

Projekto uždaviniai: (a) stiprinti NLĮF, kaip 
konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenci-
ją efektyviam nediskriminavimo principo inte-
gravimui į politikos formavimą; (b) dokumen-
tuoti ir stebėti diskriminacijos atvejus įvairiose 
situacijose plėtojant įrodymais pagrįstas advo-
kacijos strategijas; (c) įgyvendinti priemones, 
skirtas socialiai pažeidžiamų visuomenės gru-

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/c-o-d-e-atsiverkime%2520ivairovei-ir-lygybei-2014-05-2015-05/
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pių (neįgaliųjų, romų, LGBT asmenų) stiprini-
mui ir pripažinimui; (d) inovatyviais būdais ir 
interaktyviomis priemonėmis didinti visuo-
menės suvokimą apie lygias galimybes bendrai 
ir apie specifines problemas, su kuriomis susi-
duria socialinės mažumos.

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. sausis – 2015 m. liepa

• Finansavimo šaltinis: Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis:  LINK PRAKTINIO LGBT TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

LINK PRAKTINIO LGBT TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti 
LGBT* teisių patekimą į Lietuvos politinę dar-
botvarkę, aktyviai sprendžiant praktinius iššū-
kius, su kuriais kasdien susiduria vietos LGBT* 
bendruomenė.

Šiuo projektu siekiama LGBT bendruome-
nės integracijos ir platesnės socialinės įtrauk-
ties Lietuvos visuomenėje, atsižvelgiant į spe-
cifinius šios bendruomenės poreikius. 

Projekto uždaviniai: (a) identifikuoti ir at-
kreipti visuomenės, įstatymų leidėjų, politi-
kos formuotojų, sprendimų priėmėjų ir pačios 

LGBT bendruomenės dėmesį į praktines pro-
blemas, su kuriomis dėl Lietuvos visuomenėje 
paplitusios homo-, bi- ir transfobijos susiduria 
vietinė LGBT bendruomenė; (b) suformuluo-
ti ir pasiūlyti konkrečius praktinių problemų 
sprendimo būdus, strategijas ir metodikas, 
kuriomis siekiama integruoti LGBT aspektą į 
sprendimų priėmimo, politikos formavimo ir 
viešosios politikos įgyvendinimo procesus; (c) 
taikyti konkrečias poveikio priemones, kurio-
mis siekiama realių teigiamų pokyčių LGBT 
bendruomenės gyvenime.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/link-praktinio-lgbt-teisiu-igyvendinimo-lietuvoje-2014-01-2015-06/
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QUPID: KITOKIAIS KELIAIS Į ĮVAIROVĘ

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. rugsėjis – 2015 m. liepa

• Finansavimo šaltinis: Grundtvig mokymosi visą gyvenimą programa

• Projektą įgyvendina: Kampania przeciw homofobii, KPH (Lenkija), asociacija LGL 

              (Lietuva),  Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, VNB e.V. (Vokietija), Stiftung 

              Akademie Waldschlösschen, AW (Vokietija) Gay Older Brothers and Sisters, GOBS 

              (Jungtinė Karalystė) ir the Malta Gay Rights Movement, MGRM (Malta)

• Internetinis puslapis: QUPID: KITOKIAIS KELIAIS Į ĮVAIROVĘ

„QuPiD. Kitokiais keliais į įvairovę. Buvimas 
kitokiu kaip pagrindinis veiksnys LGBT*I*Q 
Europos suaugusiųjų švietime“ (angl. Queer 
Paths into Diversity) – tai Grundtvig mokymo-
si visą gyvenimą partnerystės programos pro-
jektas. Projekte dalyvauja šešios organizacijos 
iš penkių šalių (Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, 
Maltos ir Jungtinės Karalystės). Projektas Qu-
PiD daugiausia dėmesio skiria politiniam švie-
timui, kuriuo skatinama kritiškai pažvelgti į 
heteronormatyvumą bei iš jo kylančias proble-
mas.

Projekto partneriai laiko LGBT*I*Q suau-
gusiųjų švietimą pagrindiniu įrankiu kovojant 

prieš neheteronormatyvių gyvenimo būdų ste-
reotipizavimą ir marginalizaciją. Šeši projekto 
partneriai siekia išsiaiškinti poreikius, ište-
klius, temas, tikslines grupes, metodus ir tiks-
lus LGBT*I*Q suaugusiųjų švietime, dalinda-
miesi patirtimi bei geriausiomis praktikomis.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/qupid-kitokiais-keliais-ivairove-buvimas-kitokiu-kaip-pagrindinis-veiksnys-lgbtiq-europos-suaugusiuju-svietime/%20
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/qupid-kitokiais-keliais-ivairove-buvimas-kitokiu-kaip-pagrindinis-veiksnys-lgbtiq-europos-suaugusiuju-svietime/
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LGL KAIP NACIONALINĖS LGBT* ORGANIZACIJOS TVARUMO UŽTIKRINIMAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. gruodis – 2016 m. lapkritis

• Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės fondas

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis: LGL KAIP NACIONALINĖS LGBT* ORGANIZACIJOS TVARUMO UŽTIKRINIMAS

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti LGL 
kaip nacionalinės LGBT* organizacijos gyvavi-
mą ir jos veiklų tęstinumą sąmoningumo didi-
nimo, advokacijos, strateginio bylinėjimosi ir 
bendruomenės stiprinimo srityse sprendžiant 
diskriminacijos ir LGBT* bendruomenės at-
skirties Lietuvoje klausimus.

Pagrindiniai uždaviniai skirstomi į šias pa-
grindines veiklos sritis: sąmoningumo didi-
nimo, advokacijos, strateginio bylinėjimosi ir 
bendruomenės stiprinimo.

Projekto veiklos vykdytos organizuojant 
plataus masto socialines kampanijas, didinant 
vietinės LGBT* bendruomenės matomumą 
bendrai stiprinant gebėjimą atliepti specifinius 
iššūkius, kylančius dėl homofobijos ir transfo-
bijos Lietuvos visuomenėje. Taikomos proakty-
vios advokacijos strategijos siekiant tinkamai 

įgyvendinti ir apginti LGBT* asmenų žmogaus 
teises nacionaliniu lygmeniu: kovojant prieš 
homofobinių ir transfobinių įstatymų iniciaty-
vas bei patyčias bei kuriant nacionalinę politi-
ką LGBT* bendruomenės socialinei atskirčiai 
mažinti ir sprendžiant translyčių asmenų pro-
blemas.

Nemažai dėmesio skirta ginčyti diskrimi-
nacinį Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos 
viešosios informacijos poveikio įstatymo tai-
kymą, susijusį su informacija apie LGBT*, na-
cionaliniuose teismuose siekiant jį pakeisti ar 
panaikinti.

Taip pat siekta stiprinti LGL kaip atvirą, 
įtraukiančią ir reaguojančią į LGBT* bendruo-
menės poreikius organizaciją skatinant sava-
noriavimą ir dalyvavimą bendruomenės vei-
kloje.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/lgl-kaip-nacionalines-lgbt-organizacijos-tvarumo-uztikrinimas-2014-01-2016-01/%20
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/lgl-kaip-nacionalines-lgbt-organizacijos-tvarumo-uztikrinimas-2014-01-2016-01/
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NACIONALINIO LYGYBĖS IR ĮVAIROVĖS 
FORUMO (NLĮF) TVARIOS PLĖTROS STIPRINIMAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. spalis – 2015 m. lapkritis

• Finansavimo šaltinis: Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa. 

              Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL kartu su NLĮF partneriais. 

• Internetinis puslapis: TVARIOS PLĖTROS STIPRINIMAS 

Šiuo projektu buvo siekiama stiprinti NLĮF 
NVO koaliciją, kuriai priklauso asociacija LGL, 
užtikrinant tvarią Forumo plėtrą per koalici-
joje dalyvaujančių organizacijų gebėjimų bei 
bendradarbiavimo potencialo didinimą. Su-
sitirpinti NVO koalicijos, integralumą, veiklos 
efektyvumą, gebėjimus ir žinomumą visuome-
nėje, taikant į Forumo vidų nukreiptas povei-
kio priemones . Sustiprinti Forumo veikloje 
dalyvaujančių organizacijų gebėjimus dalyvau-
ti politikos formavimo ir sprendimų priėmimo 
procesuose, siekiant efektyviai atstovauti ben-
driesiems NLĮF tikslams bei prioritetams.

Projekto metu organizuotos keitimosi pa-
tirtimi dirbtuvės religijos, senjorų padėties, 

lyties ir seksualumo temomis. Buvo rengti mo-
kymai komunikacijos ir advokacijos srityje. 

Taip pat suorganizuota NLĮF konferencija 
„Lygių galimybių politika Europoje ir Lietuvo-
je: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlif-tvarios-pletros-stiprinimas-2014-2015/%20
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlif-tvarios-pletros-stiprinimas-2014-2015/%20
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NUO HOMOFOBINIŲ IR TRANSFOBINIŲ NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ NU-
KENTĖJUSIŲ ASMENŲ POREIKIŲ PRITAIKYMAS – TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ 
KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. sausis – 2017 m. sausis

• Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos Pagrindinių teisių ir pilietybės programa

• Projektą įgyvendina: Kampania przeciw homofobii, KPH (Lenkija), asociacija LGL 

              (Lietuva), Lesbiečių grupė Kontra (Kroatija), Háttér Társaság (Vengrija), 

              MOZAĪKA (Latvija).

• Internetinis puslapis: TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

Projekto tikslas – kelti teisėsaugos insti-
tucijų kompetencijas ir numatyti seksualinės 
orientacijos, taip pat lytinės tapatybės ir lyties 
raiškos kategorijas kaip nediskriminavimo pa-
grindus nacionalinėje teisinėje sistemoje tokiu 
būdu mažinant nuo neapykantos nusikaltimų 
nukentėjusių asmenų viktimizavimą. 

2015 metų rugsėjo – spalio mėnesiais 
„Stabdyk neapykantą” kampanijos metu, kuri 
įgyvendinta šio projekto rėmuose, atlikta ap-
klausa, kuria siekėme tirti nukentėjusiųjų nuo 
homofobinio ir transfobinio smurto asmenų 
patirtis ir poreikius. Tyrimo rezultatų analizė 

bei gerosios praktikos rinkinys gali būti nau-
dojamas kaip priemonė vedant tikslinius mo-
kymus policijos pareigūnams, prokurorams ir 
teisėjams, kaip pareigūnams savo darbe tiesio-
giai susiduriančiais su asmenimis nukentėju-
siais nuo homofobinių ir transfobinių neapy-
kantos nusikaltimų. 

Kampanijos metu išleistas lankstinukas su 
informacija apie neapykantos nusikaltimus, ką 
daryti tapus neapykantos nusikaltimo auka ar 
liudininku ir pan. Lankstinukas yra pasiekimas 
lietuvių, rusų ir anglų kalbomis tiek popieriniu, 
tiek elektroniniu formatu. Taip pat paruošta 

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/nuo-homofobiniu-ir-transfobiniu-neapykantos-nusikaltimu-nukentejusiu-asmenu-poreikiu-pritaikymas-teisesaugos-instituciju-kompetenciju-kelimas-2015-01-2017-01/
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Ataskaita dėl teisinės nusikaltimų aukų (LGBT) 
apsaugos Lietuvoje, skirta įvertinti, ar nacio-
nalinė teisinė sistema užtikrina nusikaltimų 
aukų teises, garantuojamas aukščiau minėtoje 
Direktyvoje. Ataskaita analizuoja, kokios prie-
monės yra taikomos šalyje tam, kad perkeltų 
Direktyvą į nacionalinę teisę ir identifikuotų su 
tuo susijusius iššūkius. 

KRAUJUOJANTI MEILĖ: SĄMONINGUMO APIE LESBIEČIŲ, BISEKSUALIŲ IR 
TRANSLYČIŲ MOTERŲ ARTIMOJE APLINKOJE PATIRIAMĄ SMURTĄ EUROPOS 
SĄJUNGOJE DIDINIMAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. vasaris – 2016 m. vasaris

• Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos Daphne programa

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL kartu su partneriais iš Italijos, Jungtinės Karalystės,

              Kroatijos, Bulgarijos, Vengrijos, Belgijos bei Portugalijos.

• Internetinis puslapis: KRAUJUOJANTI MEILĖ

Šio projekto tikslas – užkirsti kelią smur-
tui artimoje aplinkoje ir smurtui pasimatymų 
metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes 
moteris aštuoniuose Europos Sąjungos (ES) 
valstybėse narėse.

Projekto metu siekiama išsiaiškinti, kokios 
yra smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų 
metu priežastys, smurtautojų charakteristikos 
ir prievartos formos. Kalbant išsamiau, tai pir-
masis bandymas sukaupti informacijos apie 

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/kraujuojanti-meile-samoningumo-apie-lesbieciu-ir-trans-moteru-artimoje-aplinkoje-patiriama-smurta-europos-sajungoje-didinimas-2014-11-2015-11/
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smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 
prieš lesbietes, biseksualias ir translytes mote-
ris, analizuojant teisinio pobūdžio dokumen-
tus bei nacionalinius teisės aktus bei gerosios 
praktikos, kuria siekiama užkirsti kelią smurto 
intymioje aplinkoje atvejams, pavyzdžius.

Projekto metu įgyvendintos šios veiklos: a) 
atlikta lyginamoji studija, kuria siekiama iša-
nalizuoti prievartos priežastis ir gerąją prak-
tiką, taikomą siekiant užkirsti kelią smurto 
prieš lesbietes, biseksualias ir translytes mo-
teris atvejams artimoje aplinkoje bei suteikti 
specializuotą pagalbą nuo smurto artimoje 
aplinkoje nukentėjusioms LBT* moterims; 
b) įgyvendinta informavimo apie šios rūšies 
prievartą kampaniją, skirtą pačioms LBT* mo-
terims ir plačiajai visuomenei; c) organizuota 
dviejų dienų trukmės tarptautinė baigiamoji 
konferencija.

Įgyvendinto projekto rėmuose buvo sukur-
ti du trumpo metražo filmai (su lietuviškais 
subtitrais), kuriais siekiama atkreipti dėme-
sį į smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų 
metu prieš LBT* moteris problemą. 
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„SIEKIANT PRIPAŽINIMO: TRANS* ASMENŲ PATIRČIŲ DARBO 
RINKOJE TYRIMAS“

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. birželis – 2016 m. rugpjūtis

• Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe Advocacy and Documentation Fund

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis: TRANS* ASMENŲ PATIRČIŲ DARBO RINKOJE TYRIMAS

Projektu „Siekiant pripažinimo: TRANS* as-
menų patirčių darbo rinkoje tyrimas“ siekiama 
metodiškai rinkti informaciją apie translyčių 
asmenų patirtis darbo rinkoje. Tai pirmas to-
kio pobūdžio tyrimas šalyje. Surinkta informa-
cija bus panaudota plėtojant įrodymais parem-
tas advokacijos priemones, siekiant atkreipti 
politikos formuotojų ir sprendimų priėmėjų 
dėmesį bei pagrįsti reikalavimus dėl būtinybės 
į Darbo kodeksą įtraukti diskriminacijos dėl ly-
tinės tapatybės draudimą. Surinkti duomenys 
taip pat bus naudojami siekiant suteikti rei-
kiamų žinių darbdaviams tiek privačiame, tiek 
viešajame sektoriuje apie iššūkius, su kuriais 
susiduria TRANS* bendruomenės nariai tiek 
darbo paieškų, tiek paties darbo metu. 

Išplėtojusi įrodymais paremtą advokacijos 

strategiją, asociacija LGL galės efektyviai pri-
statyti sunkumus, su kuriais susiduria transly-
čiai žmonės darbo santykių srityje, skirtingoms 
tikslinėms auditorijoms, būtent – sprendimų 
priėmėjams, viešosios politikos įgyvendinto-
jams, darbdaviams ir plačiosios visuomenės 
atstovams. Surinkta informacija padės paaiš-
kinti, kodėl dabartinė socialinė ir teisinė padė-
tis nėra patenkinama ir kodėl atsiliekame nuo 
Europos standartų tiek teisinės apsaugos, tiek 
teisinių garantijų srityje. Tai, savo ruožtu, pa-
skatins viešosios politikos formuotojus ir na-
cionalines valdžios institucijas imtis ryžtingų 
žingsnių keičiant dabartinę situaciją ir kovo-
jant su translyčių asmenų diskriminacija.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/siekiant-pripazinimo-trans-asmenu-patirciu-darbo-rinkoje-tyrimas-2015-06-2016-06/
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NACIONALINIO LYGYBĖS IR ĮVAIROVĖS FORUMO (NLĮF) NEDISKRIMINAVIMO 
IR LYGIŲ GALIMYBIŲ SKATINIMO PROJEKTAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. liepa – 2015 m. gruodis

• Finansavimo šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL kartu su NLĮF koalicijos partneriais 

• Internetinis puslapis: LYGIŲ GALIMYBIŲ SKATINIMO PROJEKTAS

Šiuo projektu siekiama mažinti diskrimina-
ciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įsta-
tyme nustatytais pagrindais didinant visuome-
nės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. 
Siekiant informuoti visuomenę lygių galimybių 
užtikrinimo klausimais ir skatinti nediskrimi-
navimą, projekto metu bus įgyvendintos šios 
nediskriminavimo priemonės per žiniasklaidą, 
kad būtų galima geriau suvokti daugialypę dis-
kriminaciją ir neigiamą jos poveikį.

Projekto metu suorganizuota nacionalinė 
konferencija, kurios metu dalintasi gerosios 
praktikos pavyzdžiais bendradarbiaujant su 
valdžios institucijomis, aptariama nacionali-
nė nediskriminavimo politika, jos pasiekimai 

ir laukiantys iššūkiai. Parengtas radijo laidų 
ciklas lygioms galimybėms ir nediskriminavi-
mui skatinti, publikuojami analitiniai daugia-
lypės diskriminacijos ir lygių galimybių tema 
straipsniai. 

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlif-nediskriminavimo-ir-lygiu-galimybiu-skatinimo-projektas-2015-07-2015-12/%20
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlif-nediskriminavimo-ir-lygiu-galimybiu-skatinimo-projektas-2015-07-2015-12/%20
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EFEKTYVAUS ATSAKO NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAMS SEKSUALINĖS 
ORIENTACIJOS PAGRINDU PLĖTOJIMAS

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. liepa – 2016 m. gruodis

• Finansavimo šaltinis: JAV Valstybės departamentas

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis: EFEKTVAUS ATSAKO<..>PLĖTOJIMAS

Projektas skirtas sudaryti galimybes teisė-
saugos institucijų pareigūnams kelti kompe-
tenciją neapykantos nusikaltimų seksualinės 
orientacijos pagrindu tyrimų srityje. Baimė 
būti nesuprastam ir diskriminuojamam teisė-
saugos pareigūnų yra viena pagrindinių prie-
žasčių, lemiančių aukštus tokių nusikalstamų 
veikų latentiškumo rodiklius. Šio tikslo bus sie-
kiama įgyvendinant šias veiklas: a) integruo-
jant anoniminę anketą internete, kurioje bus 
galima palikti pranešimą apie įvykdytą neapy-
kantos nusikaltimą ar netinkamą teisėsaugos 
institucijų reagavimą; b) parengiant metodi-
nę mokomąją medžiagą teisėsaugos instituci-
jų pareigūnams ir paramą nukentėjusiesiems 
nuo neapykantos nusikaltimų teikiantiems as-
menims; c) organizuojant tikslinius mokymus 

teisės praktikams ir nukentėjusiems paramą 
teikiantiems asmenims; d) atliekant interneti-
nės apklausos metu surinktų duomenų analizę 
ir LGBT* pastogės reikmės vertinimą.

Projekto tikslinė grupė – policijos parei-
gūnai, prokurorai, teisėjai, teisės praktikai ir 
paramos nukentėjusiesiems nuo neapykantos 
nusikaltimų seksualinės orientacijos pagrindu 
teikėjai.

Tikimasi, kad projektas padės užtikrinti ga-
lutinių naudos gavėjų, t.y. asmenų nukentėju-
sių nuo neapykantos nusikaltimų, žmogaus tei-
sių apsaugą bei paskatins pranešti apie į juos 
nukreiptus nusikaltimus nesibaiminant nei-
giamų pasekmių. Tai turėtų teigiamą poveikį 
teisėsaugai bei pagerintų gyventojų saugumą 
ir gyvenimo sąlygas.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/efektyvaus-atsako-neapykantos-nusikaltimams-seksualines-orientacijos-pagrindu-pletojimas-2015-07-2016-12/%20
http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/efektyvaus-atsako-neapykantos-nusikaltimams-seksualines-orientacijos-pagrindu-pletojimas-2015-07-2016-12/%20
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UNI-FORM: NVO SEKTORIAUS IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ BENDRADAR-
BIAVIMAS SPRENDŽIANT NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ IR NEAPYKANTOS 
KALBOS INTERNETE PRIEŠ LGBT ASMENIS PROBLEMĄ

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. lapkritis – 2017 m. lapkritis

• Finansavimo šaltinis: Europos Komisija

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL (Lietuva), organizacija Cavaria (Belgija), Estijos 

              Žmogaus teisių centras (Estija), organizacija Háttér (Vengrija), organizacija GLEN 

              (Airija), organizacija MGRM (Malta), ILGA Portugal (Portugalija), Ispanijos LGBT* 

              organizacijų federacija (FELGTB)(Ispanija), projektas GALOP (Jungtinė Karalystė) 

• Internetinis puslapis: UNI-FORM

UNI-FORM – tai europinis projektas, įgy-
vendinimas dešimtyje (10) Europos Sąjungos 
šalių. Projektu siekiama didinti sąmoningumą 
apie neapykantos nusikaltimus, su kuriais su-
siduria LGBT* asmenys, sukurti internetinę 
pranešimo apie neapykantos nusikaltimus ir/
ar kalbą formą bei išmaniąją programėlę bei 
paskatinti bendradarbiavimą tarp LGBT* orga-
nizacijų ir nacionalinių teisėsaugos institucijų.

Numatomi tikslai: a) kovoti su LGBT* as-
menų diskriminacija, smurtu bei itin žemais 
pranešimo apie šiuos incidentus rodikliais, 
tokiu būdu didinant sąmoningumą apie ho-

mofobinius ir transfobinius neapykantos nusi-
kaltimus; b) efektyviai įgyvendinti šioje srityje 
galiojančias Europos Sąjungos teisės nuosta-
tas, c) sukurti bendrąjį pranešimo apie prieš 
LGBT* asmenis nukreiptus neapykantos nusi-
kaltimus mechanizmą; d) skatinti tinklaveiką 
tarp visų įsitraukusių šalių, ypač tarp nacio-
nalinių teisėsaugos institucijų bei nacionali-
nių LGBT* organizacijų; e) didinti nuo neapy-
kantos nusikaltimų ir/ar kalbos nukentėjusių 
LGBT* asmenų sąmoningumą bei plėtoti tar-
pusavio pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp 
suinteresuotų šalių.

http://uni-form.eu/%20
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EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBOS (EST) PROJEKTAI
ĮGALINTI JAUNIMĄ SIEKTI SOCIALIAI ĮTRAUKIOS EUROPOS 

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. balandis – 2015 m. vasaris

• Finansavimo šaltinis: Europos savanorių tarnyba pagal programą „Veiklus jaunimas“

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis: ĮGALINTI JAUNIMĄ SIEKTI SOCIALIAI ĮTRAUKIOS EUROPOS 

Pagrindinis šio projekto tikslas yra sujungti 
žinias, patirtį, inovatyvias savanorių idėjas ir 
kūrybines iniciatyvas bei sukurti naujus būdus 
veikiant prieš homofobiją bei socialinę atskirtį 
tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Projektas siekia 
paskatinti LGBT* jaunimą dalyvauti Europos 
Parlamento rinkimuose, lavinti kritinį mąsty-
mą ir pilietiškumą.

Projektas vykdomas LGL biure Vilniuje, vie-
ninteliame LGBT* centre Lietuvoje. 10 mėne-
sių organizacijos veikloje dalyvavo savanoriai 
iš Čekijos ir Italijos.

Projektas siekė paskatinti LGBT* jauni-
mą dalyvauti 2014 metų Europos Parlamento 
rinkimuose, lavinti kritinį mąstymą ir pilietiš-
kumą. Vienas iš savanorių buvo atsakingas už 
pagalbą įgyvendinant tarptautinius LGL pro-

jektus, užsiėmė vykstančių projektų adminis-
travimu bei prisidėjo prie LGL jaunimo grupės 
koordinatorės darbo. Kitas savanoris vykdė 
komunikacines funkcijas rūpindamasis infor-
macijos sklaida Facebook, blogais, Youtube 
kanalu, LGL tinklapiu, naujienlaiškiais ir pan. 
bei stiprindamas ir vystydamas tarptautinį 
bendravimą ir bendradarbiavimą. Jie taip pat 
padėjo ruoštis Taline vykusiame Baltic Pride 
2014 festivaliui.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/igalinti-jaunima-siekti-socialiai-itraukios-europos-2014-04-2015-02/
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SAVANORYSTĖ SIEKIANT MATOMUMO IR ĮTRAUKTIES

• Įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. spalis

• Finansavimo šaltinis: Europos Komisija, Erasmus + programa

• Projektą įgyvendina: asociacija LGL

• Internetinis puslapis: SAVANORYSTĖ SIEKIANT MATOMUMO IR ĮTRAUKTIES

Šio Europos savanorių tarnybos (EST) pro-
jekto pagrindinis tikslas – sujungti organizaci-
jos ilgametę patirtį bei naujų savanorių idėjas, 
kūrybinius sprendimus LGBT žmonių įsitrau-
kimą visuomenėje užtikrinti per jų matomumo 
didinimą ir dalyvavimo demokratiniuose pro-
cesuose (ypač jaunimo) skatinimą.

Sukaupta EST savanorystės projektų įgy-
vendinimo patirtis asociacijoje LGL rodo, kad 
savanorių įsitraukimas į žmogaus teisių judėji-
mą Lietuvoje ne tik leidžia labiau atsiverti, sa-
votiškai išlaisvina vietos LGBT bendruomenę, 
ypač jaunimą, bet ir skatina dar aktyviau ko-
voti už savo ir kitų teises. Asociacijoje LGL EST 
savanoriai, veikdami drauge su ilgamečiais ju-
dėjimo nariais, vietos savanoriais ir darbuoto-
jais, dalinasi savo žiniomis, patyrimais, požiū-

riais, kartu mokosi, pritaiko anksčiau įgytas ir 
formuoja naujas kompetencijas, kurios pravers 
ateityje renkantis savo veiklos kryptį, įsiliejant 
į gimtosios valstybės ar platesnę Europos są-
jungos darbo rinką. Projekto metu priėmėme 
du savanorius Annemarie iš Vokietijos ir Yuri 
iš Italijos.

http://www.lgl.lt/lgl/veikla/projektai/vykdomi-projektai/matomumo-ir-lygybes-link-2015-09-2017-06/


49

LEIdInIAI

APSAUGA NUO DISKRIMINACIJOS LYTINĖS TAPATYBĖS IR LYTIES RAIŠKOS PAGRINDAIS LIE-
TUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE: GALIMYBIŲ STUDIJA, 2015

2015 m. sausį LGL parengė ir išleido nau-
ją efektyviai translyčių asmenų žmogaus tei-
sių apsaugai užtikrinti skirtą leidinį „Apsauga 
nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties 
raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje siste-
moje: galimybių studija.“ Šiuo leidiniu siekta 
paskatinti dialogą su įstatymų leidėjais, poli-
tikos formuotojais bei sprendimų priėmėjais 
dėl efektyvios translyčių bei transseksualių 
asmenų apsaugos nuo diskriminacijos bei ne-
apykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų 
prevencijos. Šiuo tikslu leidinyje pateikiama 
„lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių 
kategorijų įvedimo į nacionalinę Lietuvos tei-
sės sistemą galimybių studija, atsižvelgiant į 
jau egzistuojantį teisinį reguliavimą bei poli-
tinės konjunktūros sąlygojamas tokio pasiūly-
mo įgyvendinimo galimybes.

http://www.lgl.lt/assets/Apsauga-nuo-diskriminacijos-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Apsauga-nuo-diskriminacijos-internet.pdf
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NEMATOMOS PATYČIOS: TYRIMO LIETUVOS 
MOKYKLOSE REZULTATAI IR REKOMENDACIJOS, 2015

2015 m. kovą LGL išleido leidinį „Nema-
tomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose 
rezultatai ir rekomendacijos“, kuriame prista-
toma Lietuvoje dar menkai pažinta problema: 
patyčios dėl lytinės orientacijos mokykloje. 
Šis leidinys yra pirmas toks žingsnis siekiant 

spręsti homofobinių ir bifobinių patyčių pro-
blemą Lietuvoje. Jo tikslas – atskleisti šių paty-
čių esmę ir paplitimo mastą šalies mokyklose 
bei suteikti mokytojams ir kitiems su jaunimu 
dirbantiems specialistams žinių, padėsiančių 
kovoti prieš smurtą mokymosi aplinkoje. 2015 
m. balandžio mėnesį LGL savanoriai išsiuntė 
leidinį šalies švietimo ir mokslo įstaigoms bei 
institucijoms. Jau netrukus 250 šalies bendro-
jo lavinimo mokyklų, visas Lietuvoje veikian-
čias pedagogines psichologines tarnybas, pe-
dagogus ir socialinius darbuotojus rengiančias 
aukštąsias mokyklas, LR Švietimo ir mokslo 
ministeriją, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komitetą, Lietuvos moksleivių sąjungą 
bei Lietuvos mokinių parlamentą pasiekė vie-
nas iš tyrimo apie homofobines ir bifobines pa-
tyčias Lietuvos mokyklose egzempliorių.

http://www.lgl.lt/assets/Patyciu-leidinys-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Patyciu-leidinys-internet.pdf
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STATEGINIS NACIONALINIO LYGYBĖS IR 
ĮVAIROVĖS FORUMO (NLĮF) PLANAS 2015-2018, 2015

2015 m. balandį LGL pristatė leidinį „Sta-
teginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Fo-
rumo (NLĮF) planas 2015-2018“, kuris kviečia 
susipažinti su NLĮF vizija, misija ir vertybėmis, 
aprašo, kaip buvo kuriami ir kokie yra NLĮF 
tikslai ir uždaviniai 2015-2018 metams, išvar-
dina reikšmingiausius organizacijos veikimo 
metodus ir pateikia trumpą sėkmingos strate-
gijos iššūkių apžvalgą.

http://www.lgl.lt/assets/Strateginis-planas-nlif-INTERNETUI.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Strateginis-planas-nlif-INTERNETUI.pdf
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LGBT* ASMENŲ NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 
TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2020, 2015

2015 m. balandį asociacijos LGL iniciaty-
va išleistas LGBT* asmenų nediskriminavi-
mo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas 
(2015 – 2020 m.), kuriame, atsižvelgiant į 
esamą LGBT* asmenų situaciją, siekiama pa-
teikti rekomendacijas dėl nediskriminavimo 

principo užtikrinimo ir visapusiško LGBT* 
asmenų priėmimo Lietuvos visuomenėje di-
dinimo. Leidinyje atsižvelgiant į esamą LGBT* 
asmenų situaciją, pateikiamos rekomendacijos 
dėl nediskriminavimo principo užtikrinimo ir 
visapusiško LGBT* asmenų priėmimo Lietu-
vos visuomenėje didinimo. Plane pateikiamos 
rekomendacijos dėl priemonių tokiose srityse 
kaip žmogaus teisių apsauga, socialinis priė-
mimas, švietimas, apsauga nuo smurto, svei-
katos apsauga, užimtumas, sportas, turizmas 
ir kt. LGL internetinėje svetainėje galima rasti 
ir išsamią leidinio versiją, plačiau pristatan-
čią nediskriminavimo politiką ES ir Lietuvos 
lygmeniu, gerąsias užsienio praktikas ir kitus 
reikšmingus aspektus. Leidiniu tikimasi at-
kreipti politiką formuojančių ir įgyvendinan-
čių valstybės institucijų dėmesį į problemas, 
su kuriomis susiduria LGBT* asmenys, bei 
paskatinti nuoseklios nediskriminavimo stra-
tegijos formavimą bei įgyvendinimą valstybės 
lygmeniu.

http://www.lgl.lt/assets/Nediskriminavimo-planas-2015-2020-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Nediskriminavimo-planas-2015-2020-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Nediskriminavimo-planas.pdf
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NEDISKRIMINAVIMO IR LYGYBĖS ASPEKTŲ INTEGRAVIMAS: GEROSIOS ES VALSTYBIŲ 
PRAKTIKOS APŽVALGA IR NACIONALINĖS POLITIKOS GAIRĖS, 2015

2015 m. balandį LGL išleido leidinį „Nedis-
kriminavimo ir lygybės aspektų integravimas: 
gerosios ES valstybių praktikos apžvalga“, ku-
riuo siekiama paskatinti platesnę sprendimų 
priėmėjų, politikos formuotojų, įgyvendinto-
jų, nevyriausybinių organizacijų ir plačiosios 

visuomenės atstovų diskusiją dėl efektyvaus 
nediskriminavimo ir lygybės aspektų integra-
vimo į viešosios politikos procesus nacionali-
niu lygmeniu. Tokiu būdu būtų sukurtas papil-
domas impulsas imtis kompleksinio poveikio 
priemonių mažinant diskriminaciją Lietuvos 
Respublikos lygių galimybių įstatyme numa-
tytais pagrindais, didinant visuomenės sąmo-
ningumą bei ugdant pagarbą žmogui. Leidinyje 
pateikiama ES standartų nediskriminavimo ir 
lygių galimybių srityje apžvalga, įvardijami ge-
rosios užsienio valstybių praktikos pavyzdžiai, 
atliekamas nacionalinės lygių galimybių politi-
kos vertinimas bei formuluojamos atitinkamos 
rekomendacijos.

http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
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TRANSLYČIŲ ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS 
STANDARTAI: LYTIES PAKEITIMAS IR TEISINIS PRIPAŽINIMAS, 2015

2015 m. birželį LGL pristatė leidinį „Trans-
lyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos stan-
dartai: lyties pakeitimas ir teisinis pripažini-
mas.“ Leidinys skirtas dalintis gerąja praktika 
translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 

srityje medicininio lyties keitimo ir teisinio pri-
pažinimo srityse. Leidinyje plėtojama diskusi-
ja dėl lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo 
reglamentavimo Lietuvoje. Siekiant įtvirtinti 
su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos standartais suderinimą nacio-
nalinį teisinį reguliavimą, siūloma pereiti prie 
aukščiausius žmogaus teisių apsaugos stan-
dartus įtvirtinančios paradigmos, būtent – at-
sieti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą nuo 
bet kokių perteklinių reikalavimų, įskaitant 
chirurginės lyties keitimo operacijos būtinybę. 
Šią paradigmą atitinkantis reguliavimas ne tik 
sudarytų sąlygas efektyviai įgyvendinti Stras-
būro teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, 
bet ir sukurtų solidų pagrindą Lietuvoje įtvir-
tinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakei-
timo procedūrą.

http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
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MEILĖ NĖRA PRIEVARTA. INFORMACINĖ BROŠIŪRA APIE SMURTĄ ARTIMOJE 
APLINKOJE LESBIEČIŲ, BISEKSUALIŲ IR TRANSLYČIŲ MOTERŲ ATŽVILGIU, 2015

2015 m. spalį LGL pristatė pirmąją Lietu-
vos istorijoje informacinę brošiūrą apie smur-
tą artimoje aplinkoje, skirtą išimtinai LBT* 
moterų bendruomenei „Meilė nėra prievarta. 
Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje 
aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių 
moterų atžvilgiu“. Leidinyje pateikiamas smur-
to artimoje aplinkoje apibrėžimas, dažniausiai 
pasitaikančių terminų žodynėlis, naudinga in-
formacija apie prieinamas teisinės gynybos 

priemones, siekiant apsaugoti savo interesus 
susidūrus su smurto artimoje aplinkoje atveju. 
Taip pat pateikiama Lietuvos ir Europos teisi-
nių nuostatų šioje srityje apžvalga bei naudingi 
kontaktai, kuriais galima kreiptis norint gauti 
teisinės, socialinės, emocinės ar psichologinės 
pagalbos.

 

http://www.lgl.lt/assets/italu-meiles-leidinys-internet1.pdf
http://www.lgl.lt/assets/italu-meiles-leidinys-internet1.pdf
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Vladimiras Simonko
Vadovas

Eduardas Platovas
Programų vadovas

Tomas Vytautas Raskevičius
Žmogaus teisių politikos koordinatorius

Eglė Kuktoraitė
Komunikacijos koordinatorė

Odeta Makaveckaitė
Finansininkė

Sigita Aleknė
Advokacijos koordinatorė
(iki 2015 m. rugpjūčio mėn.)

dArbUOTOjAI 

Virgilijus Pajaujis
Advokacijos koordinatorius
(iki 2015 m. gruodžio mėn.)

Gabija Morkūnaitė
Savanorių koordinatorė
(iki 2015 m. gegužės mėn.)

Samanta Matuizaitė
Savanorių koordinatorė
(iki 2016 m. vasario mėn.)

Marius Gorochovskis
Komunikacijos koordinatorius 
(iki 2015 m. balandžio mėn.)
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SAVAnOrIAI

Savanoriauti LGL verta, nes galite:

• Prisidėti prie aktyvizmo LGBT asmenų žmogaus teisių srityje, tapti žmogaus teisių 

              istorijos dalimi; 

• Dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose, mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;

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

• Įgyti darbo patirties, žinių, taip pat mokytis grįžtamojo ryšio dėka;

• Patobulinti anglų kalbos įgūdžius;

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

Savanorių komanda – vienas iš stipriausių 
asociacijos LGL veiklos ramsčių. Asociacijoje 
darbavosi tiek savanoriai iš Lietuvos, tiek ir iš 
įvairių užsienio valstybių: Italijos, Suomijos, 

Vokietijos, Nyderlandų. Visi jie aukoja savo lai-
ką, idėjas, energiją bei patirtis, taip prisidėda-
mi prie LGL tikslų įgyvendinimo ir visokerio-
pai praturtindami asociacijos veiklą.
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LGL savanorių veiklos spektras yra labai 
platus. Jis apima tokias veiklas kaip straips-
nių rašymą, pagalbą atliekant administracines 
biuro funkcijas; taip pat į LGBT bendruomenės 
įtraukimą orientuotas veiklas – dirbtuvių, pas-
kaitų, susitikimų, filmų peržiūrų organizavimą.

LGL džiaugiasi visais savanoriauti pasi-
ryžusiais žmonėmis bei tuo, kaip savo indivi-
dualumu, idėjomis ir darbu jie prisideda prie 
organizacijos sėkmės. Savanoriai kiekviename 
žingsnyje palaiko vieni kitus, o tam, kad būtų 
lengviau susidoroti su iššūkiais, orientuotis 
gausybėje organizacijos veiklų bei išlikti moty-
vuotais, LGL komandoje yra savanorių koordi-
natorė, nuolat pasiruošusi padėti.

Norėdami suteikti kuo platesnės ir išsa-
mesnės informacijos apie savanorystę LGL, 
paruošėme dažniausiai užduodamų klausimų 
(DUK) sąrašą, kurį galite rasti mūsų tinklala-
pyje sekdami šia nuoroda:

http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/

Jeigu jame nerandi atsakymo į tave do-
minantį klausimą, turi pastabų, komentarų, 
pasiūlymų arba nori prisidėti prie mūsų ko-
mandos jau dabar, kreipkis į LGL savanorių ko-
ordinatorę

el. pašto adresu: volunteers@gay.lt

http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/
volunteers%40gay.lt
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fInAnSInė ATASKAITA

DUOMENYS APIE PAJAMAS IR IŠLAIDAS 2015 METAIS

Nepanaudoti projektiniai pinigai (2014-12-31)

Amnesty International

EEA Grants and Norway Grants

Europos Komisija

Europos Komisija, programa „Veiklus jaunimas”

Šiaurės ministrų taryba

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

JAV Valstybės departamentas

Europos socialinio fondo agentūra

ILGA Europe

Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje

Atviros visuomenės fondas

Kiti rėmėjai

Darbo užmokesčio fondas (brutto)

LGBT centro išlaidos

Projektinės veiklos

Visos metų išlaidos

Metinės pajamos

Nepanaudoti projektiniai pinigai (2015-12-31)

Iš viso:

Iš viso:

104.548 €

4,013 € 2

15

4

27

3

2

7

1

7

2

31

2

100

38

14

48

100

38,126 €

9,596 €

69,990 €

6,800 €

5,059 €

17,265 €

2,989 €

18,549 €

4,000 €

80,358 €

5,723 €

262,468 €

91,721 €

33,126 €

113,396 €

238,243 €

104,548 €

367,016 €

371,111 €

PAJAMOS € %

IŠLAIDOS € %



         Pylimo g. 21,

         Vilnius, LT-01105

         +370-5-2130762

          office@gay.lt

IŠLEIDO ASOCIACIJA LGL

www.lgl.lt

www.atviri.lt

www.facebook.com/lgl.lt

www.instagram.com/lgl.lt


