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TeRmINų ŽODYNAS1

LYTINė TAPATYBė susijusi su subjektyviu asmens socialinės lyties pajautimu, 
kuris gali tiek atspindėti, tiek neatspindėti asmens biologinės lyties, ir ap-
imti individualų savo kūno suvokimą bei kitas lyties išraiškos formas, pavyz-
džiui, aprangą, kalbą bei manieras. Asmens lytis dažniausiai yra nulemiama 
gimstant ir tampa socialiniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurių asmenų 
socialinė lytis nesutampa su jiems priskirta biologine lytimi – šie asmenys 
yra vadinami translyčiais asmenimis. Lytinė tapatybė neturėtų būti tapa-
tinama su asmens seksualine orientacija. Translyčiai asmenys gali būti tiek 
heteroseksualūs, tiek biseksualūs, tiek homoseksualūs.

LYTIeS PAkeITImO PROCeDūRA apima medicininius ir nemedicininius me-
todus, kuriuos nori taikyti kai kurie translyčiai asmenys. Šių metodų taiky-
mas – įskaitant hormoninį gydymą, lyties pakeitimo operaciją (pavyzdžiui, 
veido operacija, krūtų operacija, genitalijų operacijos), histerektomiją ir ste-
rilizaciją (sukeliančias nevaisingumą) – dažnai tampa būtina sąlyga siekiant 
teisinio asmens pasirinktos lyties pripažinimo. Kai kurių metodų taikymas 
yra laikomas asmens teisės į kūno vientisumą pažeidimu.

PRIekABIAVImAS yra diskriminacijos forma, kai nepageidaujamas elgesys 
yra susijęs su vienu iš draudžiamų diskriminacijos pagrindų (įskaitant sek-
sualinę orientaciją ir lytinę tapatybę) bei turi tikslą ar poveikį užgauti as-
mens orumą ar sukurti bauginančią, priešišką, menkinančią, žeminančią ar 
įžeidžiančią aplinką. Priekabiavimo faktas gali būti tiek pavienis incidentas, 

1 Terminų žodynas sudarytas remiantis terminų išaiškinimais, pateikiamais leidinyje 
„Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, Report, 
2nd edition“, Europos Taryba, 2011. <http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/
LGBTStudy2011_en.pdf>.
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tiek susidaryti iš keleto incidentų per tam tikrą laikotarpį. Priekabiavimas 
gali pasireikšti įvairiomis formomis kaip, pavyzdžiui, grasinimas, baugini-
mas arba užgauliojimas, nepageidaujamos pastabos arba juokeliai apie as-
mens seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę.

NeAPYkANTOS NUSIkALTImU LGBT* asmenų atžvilgiu yra laikoma nusikals-
tama veika dėl homofobinio ar transfobinio motyvo. Neapykantos nusikal-
timai apima bauginimą, grasinimus, padarytą žalą nuosavybei, užpuolimą, 
nužudymą ar bet kokią kitą nusikalstamą veiką, kai auka ar nusikaltimo tiks-
las yra pasirenkamas dėl realaus ar įsivaizduojamo ryšio, paramos ar pri-
klausymo LGBT* bendruomenei. Siekiant nusikaltimą kvalifikuoti kaip nea-
pykantos nusikaltimą, turi būti pakankamas pagrindas įtarti, jog kaltininko 
motyvas buvo būtent aukos seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė.

NeAPYkANTA mOTYVUOTAS INCIDeNTAS – įvykis, aktas ar netolerancijos iš-
raiška, atlikta šališkais motyvais, kuri gali neatitikti neapykantos nusikalti-
mo reikalavimų dėl nepakankamų įrodymų teisme, nustatant nusikalstamą 
veiką ar šališkumo motyvą, ar dėl to, kad pats aktas gali būti nelaikomas nu-
sikalstama veika pagal nacionalinę teisę (pavyzdžiui, užgaulūs komentarai 
internetinėje erdvėje, kuriais neskatinama susidoroti su tam tikra asmenų 
grupe).

NeAPYkANTOS kALBA LGBT* ASmeNų ATŽVILGIU reiškia viešus pasisaky-
mus, kurie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą 
LGBT* asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos ar religinių lyderių išsakyti 
komentarai spaudoje ar internetinėje erdvėje, turintys tikslą įžeisti ir paže-
minti.

HOmOfOBIJA apibrėžiama kaip išankstinėmis nuostatomis paremta neraci-
onali baimė ir bjaurėjimasis gėjais, lesbietėmis, biseksualiais ir translyčiais 
asmenimis. Bifobija ir transfobija yra laikomos homofobijos reiškinio sude-
damosiomis dalimis.

INTeRSekSUALūS ASmeNYS yra asmenys, gimę su chromosominėmis, hor-
moninėmis ar genitalinėmis charakteristikomis, neatitinkančiomis standar-
tinių „vyro“ ar „moters“ kategorijų pagal seksualinę ar reprodukcinę ana-

tomiją. Šis terminas pakeitė sąvoką „hermafroditas“, kuri buvo plačiai var-
tojama praktikuojančių medikų XVII ir XIX amžiuje. Interseksualumas gali 
pasireikšti įvairiomis formomis ir būdais.

LGBT* BeNDRUOmeNė AR LGBT* ASmeNYS yra plati sąvoka, apimanti lesbie-
tes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis. Tai – heterogeninė grupė, kuri 
dažnai siejama su pilietiniu LGBT* teisių judėjimu socialinėje bei politinėje 
srityje. Kartais LGBT* sąvoka yra išplečiama apimant ir interseksualius bei 
queer asmenis (LGBTIQ).

DAUGIALYPė DISkRImINACIJA apibūdina diskriminaciją, apimančią keletą 
skirtingų diskriminacijos pagrindų.

NVO yra sąvokos „nevyriausybinė(-s) organizacija(-os)“ sutrumpinimas.

SekSUALINė (ARBA LYTINė) ORIeNTACIJA suprantama kaip kiekvieno as-
mens galimybė emociškai, fiziškai ir seksualiai jausti potraukį skirtingos 
lyties asmenimis (heteroseksualai), tos pačios lyties asmenimis (homosek-
sualai) ir abiejų lyčių asmenimis (biseksualai).

TRANSLYčIAI ASmeNYS (angl. transgender) – tai asmenys, kurių socialinė ly-
tis skiriasi nuo biologinės lyties, t. y. kuriems būdingas noras išreikšti savo 
lytinę tapatybę nesivadovaujant biologinės lyties padiktuotomis normo-
mis. Translyčiai asmenys jaučia vidinį poreikį savo apranga, aksesuarais, 
manieromis, kalba, naudojama kosmetika ar kūno pokyčiais pristatyti save 
skirtingai nei reikalauja su jų biologine lytimi susiję socialiniai lūkesčiai. Tai – 
skėtinė sąvoka, kuri apima tiek transseksualius (angl. transsexual), tiek kitus 
asmenis, kurie nenori būti identifikuojami kaip „vyrai“ ar „moterys“. 

TRANSSekSUALUmAS (angl. transsexualism) apibūdina faktą, kai asmuo yra 
transseksualios tapatybės ir savo lytinę tapatybę suvokia kaip kardinaliai 
priešingą savo biologinei lyčiai (t. y. „vyras“ – „moteris“). Kitaip tariant, 
transseksualus vyras yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį yra „mote-
ris“, bet jo lytinė tapatybė yra „vyro“ arba apima vyriškosios lytinės tapaty-
bės spektrą. Transseksuali moteris yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį 
yra „vyras“, bet pagal lytinę tapatybę yra moteris arba apima moteriškosios 

TeRmINų ŽODYNAS TeRmINų ŽODYNAS
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lytinės tapatybės spektrą. Analogiški apibūdinimai yra naudojami apibrė-
žiant ir transseksualių asmenų seksualinę orientaciją, t. y. remiantis būtent 
jų lytine tapatybe, o ne biologine lytimi. Heteroseksualus transseksualus as-
muo, pavyzdžiui, yra transseksualus vyras, kuris jaučia potraukį moterims. 
Lesbietė transseksuali moteris jaučia potraukį kitoms moterims.

TRANSfOBIJA reiškia panašų reiškinį kaip ir homofobija, tik yra išskirtinai 
susijusi su baime ir nepalankumu translyčiams asmenims ar lyties neatiti-
kimui. Homofobijos ar transfobijos išraiškos apima diskriminaciją, krimi-
nalizavimą ir marginalizavimą, socialinę atskirtį ir fizinį smurtą seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu. 

APIe LeIDINĮ

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai (LGBT*) asmenys Lietuvoje išlie-
ka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių – tai rodo visuomenės 
nuomonės ir tikslinės LGBT* asmenų apklausos, statistiniai duomenys apie 
neapykantos nusikaltimus bei patyčias, žiniasklaidoje pateikiama viešoji in-
formacija bei žinomi diskriminacijos atvejai. 

Sudėtinga LGBT* asmenų teisių situacija nulemia būtinybę skirti ypatingą 
dėmesį šios visuomenės grupės patiriamų problemų sprendimui. Vis dėlto, 
Lietuvoje vis dar ryškus politinės valios trūkumas priimant reikalingus teisės 
aktus bei įgyvendinant politikos priemones, skirtas gerinti LGBT* asmenų 
teisių padėtį. Kaip pažymima Europos Tarybos Ministrų Komiteto Reko-
mendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos 2013 metų ataskai-
toje suformuluotose išvadose, valstybė vis dar nesiima pozityvių veiksmų, 
siekdama platesnės LGBT* asmenų įtraukties Lietuvos visuomenėje.2

Tikslinio LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio vei-
klos plano būtinybę dar labiau sustiprina tai, kad dėmesys, kuris skiriamas 
diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 2015 m. sau-
sio 28 d. priimtame Nediskriminavimo skatinimo 2015-2020 metų tarpins-
tituciniame veiklos plane3 yra akivaizdžiai nepakankamas siekiant spręsti 
kompleksines LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos ir priėmimo visuo-

2 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms 
dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrin-
dais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/leidiniai>.

3 Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 2015-2020 (patvirtintas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006990>.

TeRmINų ŽODYNAS APIe LeIDINĮ
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menėje problemas. Plane numatyta tik viena specifiškai transseksualių as-
menų teisių apsaugai skirta priemonė, konkrečiai – Lietuvoje gyvenančių 
transseksualių asmenų padėties visuomenėje tyrimas. 

Taigi pagrindinis šio leidinio tikslas – atsižvelgiant į esamą LGBT* asmenų 
situaciją, pateikti rekomendacijas dėl nediskriminavimo principo užtikri-
nimo ir visapusiško LGBT* asmenų priėmimo visuomenėje didinimo. Lei-
dinys buvo parengtas konsultuojantis su LGBT* bendruomenės atstovais, 
teisės, socialinės politikos ir žmogaus teisių ekspertais, pateikiant užklau-
sas valstybinėms ir viešosios politikos įgyvendinimo funkciją atliekančioms 
institucijoms bei remiantis gerąja užsienio valstybių LGBT* teisių apsaugos 
praktika. 

Planą sudaro dvi dalys: A dalis „Situacijos apžvalga“, kurioje trumpai ap-
žvelgiama nediskriminavimo politika Lietuvoje bei aptariami pagrindiniai 
LGBT* asmenų padėties Lietuvoje probleminiai aspektai; ir B dalis „LGBT* 
asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas“, kurioje 
pateikiamas rekomendacinis priemonių sąrašas, skirtas nediskriminavimo 
principo LGBT* asmenų atžvilgiu Lietuvoje geresniam užtikrinimui. 

Leidinyje pateikiamos rekomendacinės priemonės buvo išskirtos atsi-
žvelgiant į 2010 metų kovo 31 dienos Europos Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendaciją CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai 
su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais, 
atsižvelgiant į atskirų Europos valstybių gerąją praktiką, Lietuvos teisinį ir 
socialinį kontekstą bei aktualiausias LGBT* teisių apsaugos problemas. 

Šiuo leidiniu tikimasi atkreipti politiką formuojančių ir įgyvendinančių vals-
tybės institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria LGBT* asmenys, 
bei paskatinti nuoseklios nediskriminavimo strategijos formavimą bei įgy-
vendinimą valstybės lygmeniu.

A DALIS – 

SITUACIJOS APŽVALGA

APIe LeIDINĮ
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I. TARPTAUTINIAI LGBT * 
TEISIŲ APSAUGOS STANDARTAI 

IR EUROPOJE FORMUOJAMA 
NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA  

TARPTAUTINIAI LGBT* TeISIų APSAUGOS 
STANDARTAI 

Lietuva yra daugelio pagrindinių tarptautinių organizacijų narė ir, norėdama 
priklausyti demokratiškų valstybių bendruomenei, privalo laikytis žmogaus 
teisių standartų, dėl kurių susitaria atitinkamų organizacijų valstybės narės. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – LR Konstitucija) 135 str. nusta-
to, jog „Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi 
visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia už-
tikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų 
teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės 
tvarkos kūrimo“4. Taigi šis įsipareigojimas yra tiesiogiai apibrėžtas pagrindi-
niame šalies įstatyme.

Ratifikuotos tarptautinės sutartys yra sudedamoji Lietuvos Respublikos tei-
sinės sistemos dalis (LR Konstitucijos 138 str.), o Lietuvos Respublikos tarp-

4 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014). <http://www3.lrs.lt/home/
Konstitucija/Konstitucija.htm>.

tautinių sutarčių įstatymo 11 str. 2 d. įtvirtina tarptautinių sutarčių viršeny-
bės principą: „Jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė 
sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti 
teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios 
sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties 
nuostatos“5.  

Prisijungdama prie tokių organizacijų kaip Europos Taryba ar Europos Są-
junga Lietuva pademonstravo savo valią ir norą priklausyti demokratiškų 
Vakarų valstybių grupei ir pritarimą tarptautiniams žmogaus teisių standar-
tams, kurie yra neatsiejami nuo šių organizacijų ir yra jų pagrindas6. Šian-
dien nedvejodami galime sakyti, jog lygybės ir nediskriminavimo principai 
yra visuotini ir universalūs žmogaus teisių principai. Visgi, kai kalbama apie 
atskiras asmenų grupes, kurios visuomenėje yra stigmatizuojamos, šių 
standartų neretai nenorima taikyti visa apimtimi, ribojant asmenų teises, o 
kraštutiniu atveju – paneigiant apskritai. Nors LGBT* asmenų pripažinimas 
ir teisių apsauga yra dar palyginti naujas procesas7, šiuo metu egzistuojan-
tys tarptautinės teisės principai bei normos vienareikšmiškai įpareigoja pri-
pažinti visų asmenų lygybę.

Svarbu, jog LGBT* asmenų teisės yra ginamos iš dviejų žmogaus teisių po-
zicijų. Pirmoji pozicija yra grįsta teise į privatų gyvenimą, o antroji yra įtvir-
tinta kaip visų asmenų lygybė ir nediskriminavimas, taip suteikiant teisę į 
žmogaus teisių apsaugą nepaisant, inter alia, seksualinės orientacijos. 

Vienas iš pagrindinių Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JT) tikslų – siek-
ti, kad „visada būtų gerbiamos žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės ir jų 
laikomasi, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ar religijos“. JT Visuoti-

5 Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1948). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260053&p_query=&p_tr2=>.

6 Informacija apie Lietuvos narystę tarptautinėse organizacijose pateikiama Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos inetrentinėje svetainėje: <http://www.urm.lt/
index.php?-1745563413>.

7 Pasaulinė sveikatos organizacija homoseksualumą iš psichinių ligų sąrašo išbraukė 1973 
metais.
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nės žmogaus teisių deklaracijos 2 str. nustatyta, kad „kiekvienas turi teisę 
naudotis visomis šioje Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be 
jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, 
politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gi-
mimo ar kitokios padėties“8. Nors seksualinės orientacijos pagrindas ir nėra 
tiesiogiai minimas, pagrindų sąrašas šiuo atveju nėra baigtinis.

Pagal JT Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau - TPPTP) 2 str. 
1 d. ir 26 str. iš prie pakto prisijungusių valstybių reikalaujama sudaryti ly-
gias galimybes naudotis žmogaus teisėmis, neatsižvelgiant į tai, kokia yra 
asmens „rasė, odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai arba kiti įsitikini-
mai, tautinė ar socialinė kilmė, turtinė padėtis, gimimas ar koks nors kitas 
požymis“9. Panaši apsauga yra garantuojama JT Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto (toliau – TESKTP) 2 str. 2 d. 10

Nors nei seksualinė orientacija, nei lytinė tapatybė nėra atskirai išskiriama 
kaip draudžiamas diskriminacijos pagrindas, tačiau JT institucijos ir tarp-
tautiniai žmogaus teisių ekspertai sutaria dėl to, kad šias nuostatas reikia 
interpretuoti kaip apimančias seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę. By-
los Nicholas Toonen prieš Australiją sprendime JT Žmogaus teisių komitetas, 
prižiūrintis TPPTP nuostatų įgyvendinimą, pažymėjo, jog sutartyje minimi 
nediskriminavimo pagrindai apima ir seksualinę orientaciją.11 Nepaisant to, 
kad šis sprendimas nagrinėja teisės į privatų gyvenimą aspektus, šis išaiški-
nimas, pripažįstant seksualinę orientaciją kaip vieną iš pagrindų, dėl kurių 
draudžiama diskriminacija, yra itin svarbus. Dar daugiau, JT Ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (toliau – ESKTK), prižiūrintis TESKTP 

8 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (Valstybės žinios, 2006-06-17, Nr. 68-2497). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278385&p_query=&p_tr2=>.

9 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (Valstybės žinios, 2002-08-02, Nr. 77-3288). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174848&p_query=&p_tr2= >.

10 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (Valstybės žinios, 2002-08-
02, Nr. 77-3290). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174850&p_
query=&p_tr2= >.

11 Byla Toonen v. Australia, Nr. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). <http://
www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws488.htm>.

nuostatų įgyvendinimą, išreiškė susirūpinimą dėl diskriminacijos seksua-
linės orientacijos pagrindu ir patvirtino, jog TESKTP 2 str. 2 d. turėtų būti 
interpretuojama kaip apimanti ir seksualinę orientaciją.12

Savo Bendrajame komentare Nr. 20, ESKTK išreiškė poziciją, jog valstybės 
narės turi ne tik turėti prieš diskriminavimą nukreiptus įstatymus, bet ir ak-
tyviai stengtis eliminuoti diskriminacines praktikas. ESKTK patvirtino, jog 
sisteminės diskriminacijos šalinimas reikalauja visapusiško poveikio prie-
monių – įstatymų, politikos ir programų, taip pat pasitelkiant laikinas spe-
cialiąsias priemones. Valstybės narės raginamos skatinti viešus ir privačius 
veikėjus keisti savo nuostatas ir elgesį su asmenimis, patiriančius sisteminę 
diskriminaciją, o šiems nesutinkant keistis – taikyti atitinkamas prievartos 
priemones. ESKTK pabrėžia, jog esant atkakliam pasipriešinimui prieš kai 
kurių grupių asmenis, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, kad tarnau-
tojai ir kiti asmenys praktikoje įgyvendintų įstatymus ir politiką.13 Taigi nors 
šios rekomendacijos susijusios su ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
apsauga, jos turėtų būti suprantamos ir kaip valstybės įsipareigojimas sie-
kiant panaikinti diskriminaciją bet kurioje kitoje srityje.

Pažymėtina, jog JT Vaiko teisių konvencijos 2 str. taip pat draudžia diskri-
minuoti ir įtvirtina valstybių pareigą užtikrinti lygybės principą: „Valstybės 
dalyvės gerbia ir garantuoja visas šioje Konvencijoje numatytas teises kie-
kvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai, be jokios diskriminacijos, 
nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, 
lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar so-
cialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių“14. Dėl 
šios priežasties JT Vaiko teisių konvencija gali būti reikšminga kovojant su 

12 General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights 
(Art. 2, Para 2), UN Doc. E/C.12/GC/20, 2 July 2009. <http://www2.ohchr.org/english/bo-
dies/cescr/comments.htm>.

13 General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights 
(Art. 2, Para 2), UN Doc. E/C.12/GC/20, 2 July 2009. <http://www2.ohchr.org/english/bo-
dies/cescr/comments.htm>.

14 Vaiko teisių konvencija (Valstybės žinios, 1995-07-21, Nr. 60-1501). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19848&p_query=&p_tr2=>.
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LGBT* asmenų diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, jeigu šie asme-
nys yra vaiko tėvai ar teisėti globėjai, gyvenantys valstybės teritorijoje, taip 
pat ji svarbi ir kovojant su vaikų diskriminacija. 

Taip pat reikėtų paminėti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijos (ESBO) veiklą, kuria siekiama prisidėti prie tolerancijos ir nediskri-
minavimo skatinimo. ESBO yra politinė organizacija, kuri savo įgaliojimus 
įgyvendina remdamasi ne valstybių prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, ta-
čiau politiniu spaudimu. Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras – 
pagrindinė ESBO institucija, teikianti paramą valstybėms narėms bei ko-
ordinuojanti jų veiklą žmogaus teisių, demokratijos ir įstatymų viršenybės 
įgyvendinimo srityje. Biuras organizuoja ekspertų susitikimus ir seminarus, 
stebi situaciją bei platina informaciją. Biuro veikla itin svarbi kovoje su ne-
apykantos nusikaltimais, įskaitant neapykantos nusikaltimus seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais. Biuro ataskaitose ir leidiniuose 
pateikiama neapykantos nusikaltimų sąvoka, tokių nusikaltimų požymiai ir 
kita reikšminga informacija. 2014 m. parengtos itin svarbios mokymų pro-
gramos prokurorams ir teisėsaugos pareigūnams, skirtos didinti valstybių 
narių institucijų gebėjimus reaguoti į neapykantos nusikaltimus15.

Vienas iš žymesnių bandymų apjungti rekomendacijas LGBT* asmenų 
nediskriminavimo klausimais buvo 2007 m. išleisti Džokjakartos principai. 
Tai – rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kurį konferencijos metu kartu 
priėmė žmogaus teisių srityje dirbantys tarptautiniai ekspertai, mokslinin-
kai, politikai, aktyvistai ir kt. Tai yra tarptautinės teisės taikymo seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu principų rinkinys, patvirtinantis 
tarptautinius standartus, kurių privalo laikytis visos valstybės16. Džokjakar-
tos principai pabrėžia, jog valstybės turi ne tik leisti įstatymus nediskrimina-
vimo teisės srityje, bet ir taikyti įvairias politikos priemones, administraci-
nes procedūras ir švietimo programas, kurios užtikrintų adekvačią paramą 

15 Su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institu-
cijų ir žmogaus teisių biuro mokymų programomis ir vadovais galima susipažinti adresu 
internete: <http://hatecrime.osce.org/what-odihr-doing#training-prosecutors>. 

16 Džokjakartos principai, 2007. <http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_
en.htm>.

diskriminaciją patyrusiems asmenims. Nors šie principai nėra teisiškai įpa-
reigojantys, jie atspindi tarptautinių sutarčių nuostatas ir patvirtina jau eg-
zistuojančius šalių įsipareigojimus ginti žmogaus teises, įskaitant ir LGBT* 
asmenų teises.

Būdama Europos Tarybos ir Europos Sąjungos nare, Lietuva taip pat yra įsi-
pareigojusi pagal regionines tarptautines sutartis. 

NeDISkRImINAVImO PRINCIPAS IR 
POLITIkA eUROPOS TARYBOS LYGmeNIU

Nediskriminavimo principas pirmiausiai įtvirtintas Europos Tarybos 1950 
m. lapkričio 4 d. priimtoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ap-
saugos konvencijoje (toliau – EŽTK). EŽTK yra vienas svarbiausių LGBT* 
asmenų teisių tarptautinės apsaugos šaltinių. EŽTK 14 str. įtvirtina diskrimi-
nacijos draudimą, „nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, odos spalvos, 
kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, 
priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais“.17 
Sąvokos „kitais pagrindais“ formulavimas leidžia Europos Žmogaus Teisių 
Teismui (toliau – EŽTT) išplėsti apsaugą nuo diskriminavimo kitais, 14 str. 
tiesiogiai nenurodytais pagrindais. 

Nors lytinė orientacija ar lytinė tapatybė nėra tiesiogiai įvardijama konven-
cijoje, EŽTT praktika patvirtina, kad diskriminacija dėl lytinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės yra draudžiama. Byloje Salgueiro Da Silva Mouta prieš 
Portugaliją EŽTT konstatavo, kad „lytinės orientacijos sąvoka neabejotinai 

17 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (Valstybės ži-
nios: 1995-05-16 Nr.40-987). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=19841>.
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patenka į Konvencijos 14 str.“18 ir iš to išplaukia, jog skirtingas elgesys dėl 
seksualinės orientacijos yra laikomas EŽTK pažeidimu. Dar daugiau, bylo-
je Aleksejev prieš Rusiją, EŽTT dar kartą konstatavo, jog 14 str. seksualinė 
orientacija yra įtraukta prie nediskriminavimo pagrindų, o valstybių, prisi-
jungusių prie Konvencijos, diskrecijos teisė šiuo klausimu yra labai siaura.19

Kita svarbi Europos Tarybos sutartis yra Europos socialinė chartija, užtikri-
nanti socialinių ir ekonominių žmogaus teisių apsaugą. Europos socialinėje 
chartijoje nustatyta, kad „naudojimasis šioje Chartijoje įtvirtintomis teisė-
mis yra garantuojamas nediskriminuojant dėl rasės, odos spalvos, lyties, 
kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės 
kilmės, sveikatos būklės, priklausymo nacionalinei mažumai, gimimo ar 
kitokios padėties“20. Nors ši nuostata tiesiogiai nenurodo seksualinės orien-
tacijos, šiandien neabejotinai manytina, kad ji apima diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos draudimą. 

Visgi pripažindamas, kad LGBT* asmenys vis dar susiduria su homofobi-
ja, transfobija ir kitomis nepakantumo bei diskriminacijos formomis netgi 
savo šeimoje, – įskaitant kriminalizaciją, marginalizaciją, socialinę atskirtį 
ir smurtą, – seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu, ir kad 
reikia imtis specialių veiksmų siekiant užtikrinti, jog LGBT* asmenys galėtų 
veiksmingai naudotis žmogaus teisėmis, taip pat atsižvelgiant į EŽTT ir kitų 
tarptautinių teismų praktiką, 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų 
Komitetas priėmė Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl 
kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės prie-
monių (toliau – Rekomendacija). Rekomendacija buvo vienbalsiai priimta 
visų Europos Tarybos valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos.

Rekomendacija apima bendrąsias priemones, kurių rekomenduojama im-
tis valstybėms narėms: esamų priemonių, skirtų panaikinti diskriminaciją 

18 Salgueiro Da Silva Mouta v Portugal, Appl. No. 33290/96, ECHR, 21 December 1999.

19 Alekseyev v Russia, Appl. Nos. 4916/07, 25924/08 , 14599/09, ECHR, 21 October 2010.

20 Europos socialinė chartija (pataisyta) (Valstybės žinios, 2001-06-08, Nr. 49-1704) . 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=42260>.

seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu, peržiūra; papildomų 
priemonių, skirtų kovai su šia diskriminacija, priėmimas ir efektyvus įgyven-
dinimas; nuo diskriminacijos nukentėjusių asmenų naudojimosi efektyvio-
mis teisinės gynybos priemonėmis užtikrinimas; Rekomendacijos vertini-
mas ir kuo didesnė sklaida. Taip pat rekomenduojama, kad valstybės narės 
vadovautųsi Rekomendacijos Priede suformuluotais principais ir priemonė-
mis.21

Pažymėtina, jog Rekomendacija patvirtina EŽTT praktiką, kuri pabrėžia as-
mens lyties pakeitimo visišką teisinį pripažinimą visose gyvenimo srityse: 
greitą, skaidrų ir prieinamą vardo ir lyties pakeitimą oficialiuose dokumen-
tuose; pakeitimus visuose esminiuose dokumentuose, pavyzdžiui, mokslo 
ar darbo pažymėjimuose. Rekomendacija taip pat patvirtina transseksua-
laus asmens teisę sudaryti santuoką su asmeniu, kurio lytis yra priešinga nei 
asmens pakeistoji lytis.

Europos Taryba 2013 metais taip pat glaudžiai bendradarbiavo su šešių 
valstybių narių –Albanijos, Italijos, Latvijos, Juodkalnijos, Lenkijos ir Serbi-
jos – vyriausybėmis, remdama jų pastangas kurti veiksmingą tarpsektorinę 
LGBT* politiką, stiprinti LGBT* asmenų teises ir kovoti su diskriminacija dėl 
seksualinės orientacijos22. Projektui gaires iš esmės suteikė aukščiau minėta 
Rekomendacija. Šio projekto metu kiekviena jame dalyvavusių šalių sukū-
rė nacionalinius LGBT* nediskriminavimo veiksmų planus bei pagal šalies 
poreikius įgyvendino kitas veiklas, skatinančias LGBT* nediskriminavimą 
įvairiose srityse.

21 Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)5 valstybėms 
narėms dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės prie-
monių, 2010 m. kovo 31 d. <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/Introduction%20
text_EN.asp>.

22 Plačiau apie Europos Tarybos LGBT* projektą: <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/
Description1_en.asp>.
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NeDISkRImINAVImO PRINCIPAS IR 
POLITIkA eUROPOS SĄJUNGOS LYGmeNIU

Kita svarbi įsipareigojimų dalis kyla iš Europos Sąjungos teisės nuostatų. 
Nediskriminavimo principas ir lygios galimybės yra vienos svarbiausių ir pa-
matinių Europos Sąjungos (ES) vertybių. ES teisė nediskriminavimo ir lygių 
galimybių klausimams skiria daug dėmesio – jau kelis dešimtmečius plėto-
jama lyčių lygybės sritis, o pastaraisiais metais vis plačiau reglamentuoja-
mas draudimas diskriminuoti asmenis dėl jų tautybės, rasės, seksualinės 
orientacijos, amžiaus, negalios ar religinių įsitikinimų.

Kovojant su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, Europos Sąjungos 
įstatymų leidėjas taip pat ėmėsi įvairių įstatymų leidybos priemonių. Viena 
iš pirmųjų panašių iniciatyvų yra 1984 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl 
diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu darbo vietoje, kurioje pir-
mą kartą pripažinta, jog būtina spręsti homoseksualių žmonių problemas. 

Vis dėlto, svarbesni teisiniai žingsniai buvo padaryti kiek vėliau: 1999 m. ge-
gužės 1 d. įsigaliojusi Amsterdamo sutartis tapo pirmąja seksualinę orien-
taciją paminėjusia tarptautine sutartimi. Amsterdamo sutarties 13 str. nu-
statyta, kad „Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Europos Parlamentu, gali vieningai imtis atitinkamų veiksmų, siekdama 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos“23.

2000 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė direktyvą 2000/78/EB, nustatančią ben-
druosius vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje pagrindus. Direktyva 
siekiama kovoti su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityse bei valstybėse narėse 
įgyvendinti vienodo požiūrio principą, pagal kurį draudžiama bet kokia tiesio-

23 Amsterdamo sutartis, iš dalies pakeičianti ir papildanti Europos Sąjungos sutartį, Euro-
pos Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus (1999 m. gegužės 1 
d.). <http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29686>.

ginė ar netiesioginė diskriminacija nurodytais pagrindais, tuo tarpu visos Euro-
pos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jie 
yra nukentėję dėl nevienodo požiūrio į juos, galėtų pasinaudoti visomis teismo 
ir (ar) administracinėmis procedūromis direktyvai tinkamai įgyvendinti24. 

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Pagrindinių teisių 
chartija tapo teisiškai privaloma, o tai iš esmės reiškė žymų pokytį žmogaus 
teisių apsaugos srityje, kadangi pirmą kartą Europos Sąjunga viename do-
kumente išdėstė pagrindines teises, kuriomis naudojasi Europos Sąjungos 
piliečiai. Pagrindinių teisių chartijos 21 str. 1 d. tiesiogiai nustatomas dis-
kriminacijos dėl seksualinės orientacijos draudimas: „draudžiama bet ko-
kia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos“, o pagal 52 str. 5 d. nustatyta, 
jog Chartijos nuostatos skirtos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir 
organams bei valstybėms narėms, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę25.

Taip pat paminėtina 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, 
aukų paramos ir apsaugos standartai.26 Direktyva visose ES šalyse garan-
tuojamos būtiniausios nusikaltimų aukų teisės, įskaitant tinkamą pagalbą, 
informacijos suteikimą ir apsaugą. Iki 2015 m. lapkričio 16 d. ES valstybės 
narės turi perkelti Europos nuostatas į nacionalinę teisę, o Komisija paskel-
bė gaires27, kurios padės valstybėms narėms įgyvendinti šį procesą. 

24 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio už-
imtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus. <http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:lt:HTML>.

25 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. <http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/
dat/32007X1214/htm/C2007303LT.01000101.htm>

26 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nusta-
tomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. <http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012L0029 >.

27 Gairės dėl Direktyvos 2012/29/ES perkėlimo į nacionalinę teisę. <http://ec.europa.eu/
justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf>.
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Atkreiptinas dėmesys, jog Direktyvoje išplečiamas nediskriminavimo pa-
grindų sąrašas, į kurį įtraukiami ne tik seksualinės orientacijos, bet ir lytinės 
tapatybės bei lytinės raiškos nediskriminavimo pagrindai, kurie šiuo metu 
nėra įtvirtinti jokiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Direktyvos pre-
ambulėje nustatoma, kad su nusikaltimo aukomis „turėtų būti elgiamasi 
pagarbiai, jautriai ir profesionaliai, nediskriminuojant jų jokiu pagrindu, pa-
vyzdžiui, dėl inter alia lyties, lytinės raiškos, lytinės tapatybės, seksualinės 
orientacijos“, taip pat nustatoma, kad visų kontaktų su kompetentingomis 
valdžios institucijomis metu „turėtų būti atsižvelgiama į aukų asmeninę pa-
dėtį ir neatidėliotinus poreikius <...> visapusiškai gerbiant jų fizinę, psichinę 
ir moralinę neliečiamybę” (Direktyvos preambulės 9 punktas). 

Transfobinių neapykantos nusikaltimų aukų apsaugai itin svarbus Direk-
tyvos preambulės 17 punktas, kuriame nustatoma, jog „smurtas, kuris nu-
kreiptas į asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lytinės raiškos, 
arba nuo kurio neproporcingai dideliu mastu kenčia tam tikros lyties asme-
nys, suprantamas kaip smurtas dėl lyties.” Tai yra svarbu todėl, kad tam ti-
kros Direktyvos nuostatos numato specialią nukentėjusiųjų nuo smurto dėl 
lyties apsaugą. Pavyzdžiui, Direktyvos preambulės 38 punkte nustatyta, jog 
asmenims inter alia patyrusiems smurtą dėl lyties, reikėtų suteikti specialis-
tų paramą ir teisinę apsaugą, kuri apima prieglobsčio ir saugaus apgyven-
dinimo suteikimą, skubios medicininės paramos teikimą, trumpalaikes ir 
ilgalaikes psichologines konsultacijas ir kt. 

Pažymėtina, jog atsižvelgiant į sudėtingą LGBT* asmenų situaciją ir papli-
tusią diskriminaciją, 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamentas priėmė re-
zoliuciją dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orien-
tacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano28. Šia rezoliucija Europos Komi-
sija, ES valstybės narės ir agentūros raginamos kartu parengti visapusišką 
LGBT* pagrindinių teisių apsaugos politiką, kuri apimtų kovą su diskrimina-
cija tokiose srityse kaip užimtumas, švietimas, sveikatos priežiūra, prekių 

28 Europos Parlamento rezoliucija dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl sek-
sualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano (2014 m. vasario 4 d.). <http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0062+0+DOC+XML+V0//LT>.

ir paslaugų gavimas, šeima ir judėjimo laisvė. Rezoliucijoje taip pat siūlo-
ma į kovos su rasizmu ir ksenofobija teisės aktus įtraukti ir nusikaltimus dėl 
seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės. Savo ruožtu valstybės narės 
raginamos nustatyti arba persvarstyti teisines lyties pripažinimo procedū-
ras, kad jomis būtų visapusiškai paisoma translyčių asmenų teisės į orumą 
ir fizinį neliečiamumą. 

Nemažiau svarbi ir kitų ES institucijų kuriama ir įgyvendinama politika, 
kurios tikslas – kova su socialine atskirtimi, asmenų visavertė integracija į 
darbo rinką, švietimo sistemą, kitas visuomenės gyvenimo sritis. Siekiant 
paskatinti atskirų asmenų grupių integraciją, sukurtos specialios darbo gru-
pės, įvairios programos. Atsižvelgiant į sudėtingą šių asmenų grupių situaci-
ją, didesnis dėmesys skiriamas romų tautinės mažumos integracijos klausi-
mams, asmenų, turinčių negalią, problemoms spręsti.29 Atitinkamai, Euro-
pos Sąjungos institucijos vis daugiau dėmesio ima skirti tikslingam LGBT* 
asmenų problemų sprendimui. 

2008 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą30, kuris pristato 
visapusišką požiūrį į nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimą bei nu-
stato rėmus Komisijai įgyvendinti įvairias veiklas siekiant kovoti su diskrimi-
nacija įvairiais pagrindais, įskaitant seksualinę orientaciją.

Tais pačiais metais Europos Komisija įsteigė vyriausybinę ekspertų grupę 
dėl nediskriminavimo ir lygybės skatinimo, sudarytą iš valstybių narių vy-
riausybių atstovų.31 Lietuvos Respubliką šioje grupėje atstovauja Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtas atstovas.32 
Vyriausybinės ekspertų grupės pagrindiniai tikslai – analizuoti nediskrimi-

29 ES teisiniai ir politiniai dokumentai nediskriminavimo srityje atskirų diskriminuojamų 
grupių atžvilgiu: <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm#h2-9>.

30 2008 m. liepos 2 d. Europos Komisijos komunikatas <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX:52008DC0420>.

31 Daugiau informacijos apie Europos Komisijos ekspertus ir ekspertų grupes adresu in-
ternete: <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm>. 

32 Vyriausybinės ekspertų grupės narių sąrašas adresu internete: <http://ec.europa.eu/
justice/discrimination/files/govexgr11_en.pdf>.
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navimo priemonių poveikį nacionaliniu ir ES lygiu, keistis gerąja praktika 
bei vertinti nediskriminavimo politikos priemonių efektyvumą. Komisijos 
sprendimo, kuriuo steigiama vyriausybinė ekspertų grupė, 2 straipsnyje mi-
nimi nediskriminavimo pagrindai, tarp kurių yra ir seksualinė orientacija.33 

Apibendrinant galima teigti, jog Europos Komisija kovoje su diskriminacija 
imasi įvairių veiksmų, skirtų: didinti žinias apie diskriminaciją ir visuomenės 
suvokimą apie savo teises ir pareigas bei įvairovės teikiamą naudą; remti 
nevyriausybines organizacijas, socialinius partnerius ir lygybės užtikrinimo 
institucijas, didinti jų gebėjimą kovoti su diskriminacija; remti lygybės po-
litikos plėtojimą nacionaliniu lygiu ir paskatinti dalinimąsi gerąja praktika 
tarp ES valstybių narių; siekti pokyčių nediskriminavimo srityje pasitelkiant 
mokymus; skatinti į įvairovės valdymą, kaip dalį strateginio atsako į vis di-
dėjančią visuomenės, vartotojų, rinkos struktūros ir darbo jėgos įvairovę, 
orientuotą verslą.34  

Europos Komisijos užsakymu Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra 
(PTA) renka duomenis ir vykdo apklausas apie homofobijos ir transfobijos 
paplitimą valstybėse narėse ir Kroatijoje. Šiuo metu PTA jau yra pristačiusi 
pirmojo tokio Europoje 2013 metais atlikto LGBT* tyrimo duomenis35, taip 
pat 2014 m. atskirai išleista didžiausia lyginamoji studija, kurioje pateikta 
informacija apie translyčių asmenų padėtį ES valstybėse narėse.36 Pažy-
mėtina, jog ES iniciatyva atliekami ir kiti svarbūs tyrimai, pavyzdžiui, 27 ES 
valstybėse narėse atliekama visuomenės nuomonės „Eurobarometro“ ap-

33 2008 m. liepos 2 d. Europos Komisijos sprendimas dėl vyriausybinės ekspertų grupės 
nediskriminavimo srityje steigimo. <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/
nge_en.pdf>.

34 Europos Komisijos informacija: <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_
en.htm>.

35 EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Main 
results, 2014.  <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-
union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main>.

36 Being Trans in the EU – Comparative analysis of EU LGBT survey data, 2015. <http://fra.
europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis>.

klausa37. Tokie tyrimai yra itin reikšmingi, kadangi suteikia aiškesnį faktinės 
situacijos vaizdą; remiantis jų duomenimis, galima identifikuoti poreikius ir 
strategiškai numatyti teisines ir politines priemones problemoms spręsti. 

Viena iš svarbių ES nediskriminavimo politikos veiklų yra visuomenės su-
vokimo didinimas, kuris yra itin svarbus visuomenės dialogui ir pokyčiams. 
Pripažindama to svarbą, nuo 2003 metų ES remia informacinę kampaniją 
„Už įvairovę. Prieš diskriminaciją”, kuri vyksta visoje Europoje ir yra skirta 
didinti visuomenės suvokimą apie savo teises ir pareigas, šviesti apie įvairo-
vės teikiamą naudą.38 Kampanija apima įvairius viešus renginius, specialius 
žurnalistų apdovanojimus ir konkursus jaunimui.

Europos Komisija taip pat visose ES valstybėse narėse nuolat teikia paramą 
lygybės užtikrinimo siekiančioms institucijoms bei pilietinės visuomenės 
organizacijoms. Pirmiausia pažymėtina tai, jog Europos Komisija remia eu-
ropinį lygybės užtikrinimo institucijų tinklą Equinet (angl. European Network 
of Equality Bodies), vienijantį 41 instituciją iš 31 Europos šalies, kurios turi 
įgaliojimus kovoti su diskriminacija įvairiais pagrindais, įskaitant ir seksuali-
nę orientaciją. Equinet siekia tokių tikslų kaip lygybės užtikrinimo institucijų 
darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių gerinimo, dalinimosi nacionalinių lygy-
bės užtikrinimo institucijų ekspertinėmis žiniomis ir darbo patirtimi, lygy-
bės užtikrinimo institucijų ir paties Equinet pripažinimo didinimo ir strategi-
nio jų pozicionavimo visuose Europos Sąjungos lygmenyse ir kt. Siekiant šių 
tikslų, organizuojami įvairūs mokymai, priimami strateginiai dokumentai, 
sudaromos atitinkamos darbo grupės ir pan.39

Europos Komisija kovoje su diskriminacija valstybes nares ir pilietinę visuo-
menę taip pat remia per dvi pagrindines programas: Pagrindinių teisių ir pi-

37 „Eurobarometro“ apklausos prieinamos adresu internete: <http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393>.

38 Daugiau informacijos apie kampaniją „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ pateikiama 
adresu internete: <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/awareness/information/
index_en.htm>.

39 Daugiau apie Equinet veiklą adresu internete: <http://www.equineteurope.org/-About-
us->.
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lietybės programą40 (angl. Fundamental Rights and Citizenship programme) 
ir Progress programą41 (angl. Progress programme). Svarbu, kad dalis Pa-
grindinių teisių ir pilietybės programos paramos skiriama projektams, susi-
jusiems su išimtinai LGBT* klausimais. Dalis Progress programos skiriama 
remti įvairovę skatinantiems ir su diskriminacija kovojantiems projektams. 
Pažymėtina ir tai, kad ES remia europinius nevyriausybinių organizacijų 
tinklus, vienijančius organizacijas, kurios kovoja su diskriminacija LGBT* 
asmenų atžvilgiu.42

Svarbu paminėti, jog keletą kartų per metus ES šalių narių vyriausybių at-
stovai ir nepriklausomi ekspertai dalyvauja gerosios praktikos seminaruose, 
kurių metu analizuojamos atitinkamos politikos priemonės, aptariamos šių 
priemonių įgyvendinimo valstybėse narėse galimybės. Kartu su nevyriau-
sybinių organizacijų atstovais, PTA ir kt., organizuojami įvairūs renginiai.43 
Pavyzdžiui, 2014 m. spalio mėn. ES Tarybai pirmininkaujanti Italija, kartu su 
PTA bei ES Tarybos generaliniu sekretoriatu, ES Tarybos būstinėje Briusely-
je surengė konferenciją „Įveikti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos 
ir lytinės tapatybės: tolesni ES ir valstybių narių politikos formavimo žings-
niai“ (angl. Tackling sexual orientation and gender identity discrimination: 
next steps in EU and Member State policy making). Šia konferencija buvo sie-
kiama skatinti tolesnį politinių priemonių plėtojimą sprendžiant žmogaus 
teisių iššūkius, su kuriais kasdieniame gyvenime susiduria LGBT* asme-
nys – priešiškumą, neapykantos nusikaltimus, diskriminaciją bei patyčias.44

40 Daugiau apie Pagrindinių teisių ir pilietybės programą adresu internete: <http://
ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm>.

41 Daugiau apie Progress programą adresu internete: <http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=327>.

42 Europos Komisijos remiamų projektų santrauka: <http://ec.europa.eu/justice/discrimi-
nation/files/lgbti_factsheet_en.pdf>.

43 Daugiau apie panašią Europos Komisijos veiklą: <http://ec.europa.eu/justice/discrimi-
nation/files/sem_lgbt_brussels2013_en.pdf>.

44 Daugiau informacijos apie renginį: <http://fra.europa.eu/en/event/2014/tackling-sexu-
al-orientation-and-gender-identity-discrimination-next-steps-eu-and-member>.

UŽSIeNIO VALST YBIų GeROSIOS 
PRAkTIkOS 

Bendri visiems pagrindams nediskriminavimo veiklos planai yra daugumoje 
Europos valstybių. Pavyzdžiui, Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, priimtas bendras 
nediskriminavimo planas – Latvijos 2012-2018 metų gairės dėl nacionalinio 
tapatumo, pilietinės visuomenės ir integracijos politikos. Šios gairės apima 
eilę nediskriminavimo pagrindų, tame tarpe ir seksualinės orientacijos pa-
grindą. Kaip pastebėta 2013 m. Briuselyje vykusio vyriausybinės ekspertų 
grupės gerosios praktikos pasidalinimo seminare, skirtame aptarti viešąją 
politiką kovojant su LGBT* asmenų diskriminacija45, tokia bendra nediskri-
minavimo programa turi ir tam tikrų teigiamų savybių: tokiu būdu seksua-
linės orientacijos pagrindas atsiduria Vyriausybės darbotvarkėje, užtikrina-
mas geresnis nediskriminavimo politikos veiklų koordinavimas, programos 
įgyvendinimui pritraukiama įvairių grupių parama ir kt. Tačiau kartu at-
kreiptinas dėmesys, jog tokiu atveju iškyla didelis pavojus, kad kai kuriems 
pagrindams bus skiriama kur kas daugiau dėmesio nei kitiems, o tam tikri 
pagrindai gali dėmesio nesulaukti apskritai.

Tad atskirų diskriminuojamų ir atskirtį patiriančių grupių poreikius galima at-
spindėti daug geriau, kai konkrečiu pagrindu specialiai sukuriamos ir atitinka-
mos politikos priemonės. Kaip minėta aukščiau, ES daug dėmesio skiria atskirų 
grupių – moterų, romų, neįgaliųjų – teisių užtikrinimui ir politikos formavimui, 
o pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiria ir LGBT* žmonių teisių apsaugai. 
Specialių politikos priemonių poreikį pagrindžia vis dar itin sudėtinga LGBT* 
situacija – įvairių tyrimų duomenys, teisės aktų analizė bei politikos apžvalga 
vienareikšmiškai rodo, jog tai yra viena labiausiai diskriminuojamų asmenų 
grupių. Todėl reikalinga skirti atitinkamą dėmesį kompleksiškai ir visapusiškai 
spręsti problemą, nes tik taip galima užtikrinti tvarų situacijos gerėjimą.   

45 A good practice exchange seminar on public policies to combat discrimination against 
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) people, 10th and 11th October 2013. 
<http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/sem_lgbt_brussels2013_en.pdf>.
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Tad pastaraisiais metais nemažai Europos valstybių parengė ir priėmė kon-
krečius veiksmų planus ir strategijas, kuriais siekiama kovoti su diskriminaci-
ja LGBT* asmenų atžvilgiu bei veikti prieš homofobiją ir transfobiją. Nedis-
kriminavimo planai LGBT* pagrindais yra priimti Prancūzijoje, Norvegijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Vokietijoje, Nyderlandų Karalystėje, Šve-
dijoje. Kaip jau minėta aukščiau, kai kurioms valstybėms – Albanijai, Italijai, 
Latvijai, Juodkalnijai, Lenkijai ir Serbijai – tokius planus sukurti padėjo Euro-
pos Tarybos LGBT* projektas46, o šiems planams gaires suteikė jau minėta 
2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. 
CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su diskriminacija seksualinės 
orientacijos ar lyties tapatybės pagrindais priemonių bei Rekomendacijos 
Priede suformuluoti principai.

Žemiau pateikiami keli tokių užsienio valstybių planų (strategijų) pavyzdžiai.

PRANCūzIJA

2012 m. spalio 31 d. Prancūzijos Ministrų Taryba priėmė vyriausybės progra-
mą, skirtą kovoti su diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos bei lyti-
nės tapatybės pagrindais. Programoje trumpai pristatoma LGBT* asmenų 
teisinė ir socialinė situacija bei išvardijami vyriausybės tikslai ir uždaviniai 
šiose srityse: 

Kova su smurtu: nustatyti ir analizuoti faktinį smurto paplitimą; sti-1. 
printi ir remti visapusišką teisėsaugos pareigūnų mokymą; stiprinti 
pagalbą aukoms ir efektyvinti pranešimų pateikimą; organizuoti 
informacines kampanijas ir remti telefoninę pagalbos liniją ir kt. 

Jaunimo požiūrio ir nuostatų keitimas: užtikrinti švietimą apie sek-2. 
sualumą ir lygias galimybes mokyklose; kovoti su patyčiomis moky-
klose; suteikti paramą homofobiją aukštesniojo mokymo įstaigose 
patiriantiems studentams; padaryti kovą su homofobija visuomenės 

46 Plačiau apie Europos Tarybos LGBT* projektą: <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/
Description1_en.asp>.

sveikatos planų prioritetu; dar kartą užtikrinti atitinkamas vertybes 
sporte ir populiariajame moksle; keisti požiūrį ir nuostatas.

Veikti prieš kasdienę diskriminaciją: numatyti veiksmus prieš dis-3. 
kriminavimą darbe; tos pačios lyties asmenų šeimų įtraukimą į 
šeimos politiką; darbą su sveikatos priežiūros specialistais siekiant 
įveikti homofobiją, bifobiją ir transfobiją; poreikius atitinkančią 
priežiūrą pagyvenusiems LGBT* asmenims; translyčių asmenų 
gyvenimo sunkumų prevenciją.

Atnaujinti tarptautinę kovą už LGBT* žmonių teises: remti Jungti-4. 
nių Tautų vykdomą visuotinę homoseksualumo dekriminalizaciją; 
siekti, kad transseksualumas būtų išbrauktas iš Pasaulio sveikatos 
organizacijos psichinių ligų sąrašo; remti nediskriminavimo gairių 
sukūrimą ES lygiu; remti pilietinę visuomenę ir kt.47

Taip pat numatyta šios programos įgyvendinimo priežiūra, kurią vykdyti pa-
skirta stebėsenos komitetui, kurį sudaro tie patys veikėjai, kurie dalyvavo 
ir sukuriant šį planą – atsakingų ministerijų atstovai, LGBT* teisių gynimo 
organizacijos, žmogaus teisių gynimo organizacijos, populiaraus mokslo fe-
deracijos, socialiniai partneriai bei kiti nacionaliniai ir vietiniai atstovai.

NORVeGIJA

2008 metais Norvegijos vyriausybė priėmė tarpinstitucinį LGBT* asmenų 
nediskriminavimo skatinimo veiksmų planą, kurio tikslas yra įveikti diskri-
minaciją, su kuria LGBT* asmenys susiduria skirtinguose gyvenimo etapuo-
se, socialiniuose kontekstuose ir darbiniame gyvenime, gerinti gyvenimo 
sąlygas ir šių asmenų grupių gyvenimo kokybę.48 

47 Programme d’actions gouvernemental contre les violences et les discriminations commi-
ses à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre 31 octobre 2012 (prancūzų k.). 
<http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/11/violence_v5%2B_06-2011.pdf>.

48 Improving quality of life among lesbians, gays, bisexuals and trans persons 2009 – 
2012. <https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/homofile-og-lesbiske/hpl-
hbtseptember2008eng.pdf>.
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Plane įvardijamos institucijos, kurios įgyvendins šį planą, numatomos konkre-
čios priemonės ir veiksmai plano įgyvendinimui įvairiose gyvenimo srityse. 
Ypač atkreiptinas dėmesys į plano trečiojoje dalyje numatomą kompleksinį 
viso gyvenimo požiūrį į LGBT* asmenų problemas – plane įvardijami konkre-
tūs sunkumai, kurie liečia LGBT* jaunimą, t. y. vaikus ir paauglius, suaugusius 
bei pagyvenusius žmones, pabrėžiant, kad sprendžiamos turi būti visos pro-
blemos, su kuriomis susiduriama visuose žmogaus gyvenimo etapuose. 

Toliau plane numatomos sritys ir konkrečios priemonės situacijai gerinti: 
tyrimų ir žinių didinimo srityje; mokyklos ir švietimo srityje; vaiko ir šeimos 
politikoje; poilsio ir sporto bei nevyriausybinių organizacijų srityje; darbo 
srityje; imigracijos ir integracijos srityje; Samių ir kitų tautinių mažumų at-
žvilgiu; sveikatos priežiūros srityje; teisės, policijos ir baudžiamojo perse-
kiojimo srityje; tarptautinėje srityje.

JUNGTINė kARALYSTė

2010 metais Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė lygybės strategiją, 
pavadintą „Kurkime teisingesnę Britaniją“, kartu buvo paskelbta ir LGBT* 
teisių lygybės deklaracija (angl. Working for Lesbian, Gay, Bisexualand Trans-
gender Equality). Šių strateginių dokumentų pagrindu 2011 m. vyriausybė 
patvirtino du veiksmų planus – vieną, skirtą gerinti LGBT* asmenų padėtį 
(angl. Working for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Equality: Moving 
Forward)49 ir kitą – skirtą translyčių asmenų lygybės užtikrinimui (angl. 
Advancing transgender equality: a plan for action“)50.

Minėtuose planuose vyriausybė numatė konkrečias priemones, kuriomis 
siekiama kovoti su diskriminacijos apraiškomis visose srityse – nuo moky-

49 Working for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Equality: Moving Forward, 
2011. <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/206347/lgbt-action-plan.pdf>.

50 Advancing transgender equality: a plan for action, 2011. <https://www.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/85498/transgender-action-plan.
pdf>.

klų iki darbo vietos, kartu numatant LGBT* šeimoms ir pilietinei visuome-
nei skirtas priemones. Tiek bendrajame LGBT* asmenų nediskriminavimo 
veiksmų plane, tiek ir specialiame translyčių asmenų nediskriminavimo pla-
ne, išskirtos tokios LGBT* teisių užtikrinimui svarbios sritys kaip švietimas, 
viešojo sektoriaus teikiamos paslaugos, darbo rinka, kultūra, sveikatos ap-
sauga, susisiekimas, pilietinė visuomenė, neapykantos nusikaltimai, civilinė 
partnerystė ir santuoka, sportas ir kt. Jungtinės Karalystės vyriausybė taip 
pat įsipareigojo skatinti LGBT* lygybės idėją už savo šalies ribų bei užti-
krinti Rekomendacijoje CM/Rec (2010) numatytų priemonių įgyvendinimą 
Jungtinėje Karalystėje.

NYDeRLANDų kARALYSTė 

2011-2015 metų Nyderlandų Karalystės LGBT* ir lyčių lygybės politikos 
planas51 yra bendras LGBT* ir lyčių lygybės politikos atžvilgiu. Plane pažy-
mima, jog LGBT* ir lyčių lygybės politikos tikslas yra didinti moterų, homo-
seksualių ir translyčių asmenų saugumą bei remti tolesnį moterų dalyvavi-
mą visuose darbo rinkos sektoriuose ir lygiuose. Įgyvendindama šį planą, 
Nyderlandų Karalystės Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija glaudžiai 
bendradarbiauja su atskiromis ministerijomis ir vietos valdžios institucijo-
mis, kompanijomis bei pilietinės visuomenės atstovais.

Planas numato penkias politikos programų sritis: homoseksualių ir transly-
čių asmenų lygių teisių užtikrinimą; homoseksualių, translyčių asmenų ir 
moterų įgalinimą bei saugumą; socialinį homoseksualių ir translyčių asme-
nų priėmimą; moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir mažai įgūdžių turinčių 
moterų stipriąsias puses; tarptautinę LGBT* ir lyčių lygybės politiką. Prie 
kiekvienos srities trumpai pristatoma situacija, 2015 metų tikslai ir veiksmų 
grupės. Plane pabrėžiama, jog daugiau dėmesio reikia skirti biseksualių as-
menų, lesbiečių ir translyčių asmenų nematomumo problemai spręsti, taip 

51 LGBT and Gender Equality Policy Plan of the Netherlands, 2011 – 2015. <http://
tagv.mohw.gov.tw/TAGVResources/upload/Resources/2014/12/LGBT%20and%20
Gender%20Equality%20Policy%20Plan%20of%20the%20Netherlands%202011%20
%E2%80%93%202015.pdf>.
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pat numatoma daugiau dirbti su jaunimu, etninių ir religinių bendruomenių 
atstovais. Kaip viena iš Plane užsibrėžtų tikslų pasiekimo priemonių, numa-
tomas keleto LGBT* ir lyčių lygybės srityje dirbančių organizacijų rėmimas. 
Pavyzdžiui, numatoma skirti finansinę paramą ilgiausiai veikiančiai LGBT* 
organizacijai COC. Parama skiriama organizacijos darbui LGBT* srityje na-
cionaliniu ir tarptautiniu lygiu.  

Be to, Plane pažymima, jog LGBT* ir lyčių lygybė pirmiausia yra visų žmo-
nių – moterų ir vyrų, homoseksualių ir heteroseksualių asmenų – atsakomy-
bė, o vyriausybės vaidmuo ypač svarbus tose srityse, kur saugumas dar nėra 
pakankamai užtikrinamas.

ŠVeDIJA

2014 metų lygių galimybių užtikrinimo seksualinės orientacijos, lytinės ta-
patybės ir lyties raiškos pagrindais strategijoje52 pripažįstama, jog LGBT* 
asmenys Švedijos visuomenėje vis dar patiria diskriminaciją ir kitus teisių 
pažeidimus, kartu pabrėžiant, jog tai yra visiškai nepriimtina, todėl būtina 
sustiprinti darbą šioje srityje. Tai yra pirmas kartas, kai Švedijoje taikomas 
visapusiškas požiūris LGBT* nediskriminavimo problemai spręsti ir sudaro-
ma atskira strategija. 

Strategijoje apžvelgiama šiandieninė LGBT* žmonių situacija Švedijoje, 
praeityje atlikti veiksmai bei įgyvendintos priemonės, skirtos LGBT* as-
menų teisių ir lygių galimybių užtikrinimui. Strategija yra pritaikyta prie 
šiandieninio konteksto ir numato ilgalaikius veiksmus skirtingose tikslinėse 
srityse: smurtas, diskriminacija ir kiti pažeidimai; LGBT* jaunimas; sveika-
tos priežiūra ir socialinės paslaugos; privatus ir šeimos gyvenimas; kultūra; 
pilietinė visuomenė. Šios sritys laikomos svarbiausiomis siekiant užtikrinti 
visapusišką LGBT* asmenų lygybę, o už kiekvienos srities priemonių įgy-
vendinimą pagal kompetenciją paskirtos atsakingos institucijos. 

52 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck (švedų k.). <http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/13/50/00657803.
pdf>.

ITALIJA

Italijos nacionalinė LGBT* strategija 2013-2015 metams53 buvo sukurta 
anksčiau aptarto Europos Tarybos LGBT* projekto54 metu, todėl didele da-
limi rėmėsi 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Reko-
mendacija CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su diskriminacija 
dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių ir jos Priede su-
formuluotais principais.

Strategijoje aptariami Italijos tarptautiniai įsipareigojimai pagal regionines 
sutartis, pristatomas Italijoje nustatytas teisinis reglamentavimas, apžvel-
giama socialinė ir teisinė LGBT* žmonių situacija bei ankstesnės iniciatyvos 
siekiant spręsti aktualias problemas. Vadovaujantis Rekomendacijoje CM/
Rec(2010)5 pateikiamu skirstymu į veiklos sritis, aptariamoje strategijoje 
išskiriamos tokios veiklos sritys: švietimas; užimtumas; saugumas ir kalini-
mas; komunikacija ir žiniasklaida. 

Strategijoje numatyta, jog jos įgyvendinimu rūpinasi įvairūs subjektai: naci-
onalinė LGBT* darbo grupė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo komitetas, 
socialiniai partneriai (profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos) ir kt. 
Atkreiptinas dėmesys, jog aptariant strategiją įgyvendinančius subjektus, 
be kita ko, įvardijama ir nacionalinė LGBT* darbo grupė. Ši speciali darbo 
grupė buvo įkurta 2012 m. gruodžio 20 d. Italijai priėmus sprendimą daly-
vauti Europos Tarybos LGBT* projekte. Grupę sudaro net 29 sektorinės aso-
ciacijos. Darbo grupės susitikimuose gali dalyvauti ir specialių žinių turintys 
LGBT* nediskriminavimo srities ekspertai.

53 Strategia Nazionale LGBT, 2013 – 2015. <http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/
uploads/2014/02/LGBT-strategia-unar-17x24.pdf> (italų k.); <http://www.pariopportuni-
ta.gov.it/images/Strategia%20nazionale%20-%20vers.%20EN.pdf> (anglų k.).

54 Plačiau apie Europos Tarybos LGBT* projektą: <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/
Description1_en.asp>.
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II. NEDISKRIMINAVIMO 
PRINCIPAS LIETUVOS 
TEISĖS AKTUOSE IR 

LIETUVOJE FORMUOJAMA 
NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA

NeDISkRImINAVImO PRINCIPAS LIeTUVOS 
ReSPUBLIkOS TeISėS AkTUOSe

LR Konstitucija yra pagrindinis ir svarbiausias šalies įstatymas, įtvirtinan-
tis demokratinę valdymo formą, pagrindinius valstybės valdymo bei teisės 
principus ir normas. Visų asmenų lygybės ir nediskriminavimo principas 
įtvirtintas LR Konstitucijos 29 str.: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima 
varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu”55. Tokiu būdu 
ši konstitucinė norma, nors ir neįvardindama seksualinės orientacijos pa-
grindo atskirai, iš esmės įtvirtina visų asmenų lygybės ir nediskriminavimo 
principą. 

55 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014). <http://www3.lrs.lt/home/
Konstitucija/Konstitucija.htm>.

LR Konstitucijos 29 str. įtvirtintą lygiateisiškumo principą toliau detalizuo-
ja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (toliau – Lygių galimybių 
įstatymas) bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstaty-
mas. Pažymėtina, jog Lygių galimybių įstatymas didžiąja dalimi perkėlė 
Europos Sąjungos Užimtumo direktyvos nuostatas taip uždrausdamas ir 
asmenų diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Lygių galimybių įstaty-
mo 1 str. apibrėžta įstatymo paskirtis – „užtikrinti, kad būtų įgyvendintos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos žmonių lygios teisės, bei už-
drausti bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus, ly-
tinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar 
įsitikinimų“.56 Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, „lygios galimybės – 
tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Res-
publikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant 
lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitiki-
nimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklauso-
mybės, religijos.”57

Lygių galimybių įstatymo 5 str. numato valstybės ir savivaldybių institu-
cijų ir įstaigų pareigą įgyvendinti lygias galimybes ir pagal kompetenciją 
užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų 
įtvirtintos lygios teisės ir galimybės, neatsižvelgiant į lytinę orientaciją ir 
kitus įstatyme numatytus kriterijus, bei įpareigoja šias institucijas rengti ir 
įgyvendinti programas ir priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti, 
neatsižvelgiant į asmenų lytinę orientaciją, remti religinių bendruomenių, 
bendrijų ir centrų, kitų nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų, asoci-
acijų ir labdaros bei paramos fondų programas, kurios padeda įgyvendinti 
lygias asmenų galimybes, nepaisant jų lytinės orientacijos ir kitų įstatyme 
numatytų pagrindų. Tuo tarpu pagal šio įstatymo 10 str. „lygių galimybių pa-
žeidimu laikomas šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ar netin-
kamas jų vykdymas ir draudimų nesilaikymas“. Todėl galima daryti išvadą, 

56 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (2003 m. lapkričio 18 d. Nr. IX-1826) 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179>.

57 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (2003 m. lapkričio 18 d. Nr. IX-1826) 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179>.
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jog valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų netinkamas šio įstatymo 
nuostatų įgyvendinimas yra laikytinas lygių galimybių pažeidimu.

Draudimas diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu tiesiogiai įtvir-
tintas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiama-
sis kodeksas), kuriame numatyta atsakomybė už neapykanta motyvuotas 
nusikalstamas veikas. Nors pats „neapykantos nusikaltimo“ terminas nėra 
tiesiogiai vartojamas, tačiau remiantis Generalinės prokuratūros metodinė-
mis rekomendacijomis, visos nusikalstamos veikos, padarytos prieš asme-
nis, visuomenę, turtinę nuosavybę, jeigu jos motyvuotos teisės pažeidėjo 
(kaltininko) išankstinių, prietarais ar stereotipais grįstų neigiamų nuostatų 
dėl tam tikro individo ar žmonių grupės rasinės, etninės, tautinės kilmės, 
religijos, lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, socialinės padėties, neį-
galumo, įsitikinimų ar pažiūrų, bendrąja prasme priskiriamos specifinei kri-
minalinių nusižengimų kategorijai – neapykantos nusikaltimams.58

Neapykantos nusikaltimai yra įtvirtinti įvairiuose Baudžiamojo kodekso 
skyriuose bei keliais skirtingais būdais:

Neapykantos nusikaltimai įtvirtinti kaip savarankiškos sudėtys: ge-• 
nocidas (Baudžiamojo kodekso 99 str.), tarptautinės teisės drau-
džiamas elgesys su žmonėmis (Baudžiamojo kodekso 100 str.), 
seksualinis priekabiavimas (Baudžiamojo kodekso 152 str.), dis-
kriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, seksualinės orientacijos 
ar kitos grupinės priklausomybės (Baudžiamojo kodekso 169 str.), 
kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, seksualinės orientacijos, 
etninę ar kitokią žmonių grupę (Baudžiamojo kodekso 170 str.); 
grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių gru-
pę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla (Baudžiamojo kodekso 
170(1) str.), viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS 

58 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvir-
tintos Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, naciona-
listiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 
2009. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumu
i/tabid/221/Default.aspx>.

ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos 
gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas (Baudžiamojo 
kodekso 170(2) str.), trukdymas atlikti religines apeigas ar religines 
iškilmes (Baudžiamojo kodekso 171 str.); kapo ar kitos viešosios 
pagarbos vietos išniekinimas (Baudžiamojo kodekso 312 str.).

Neapykantos motyvas įtvirtintas kaip kvalifikuojanti nusikaltimą • 
aplinkybė: kvalifikuotas nužudymas (Baudžiamojo kodekso 129 
str. 2 d. 13 p.); kvalifikuotas sunkus sveikatos sutrikdymas (Bau-
džiamojo kodekso 135 str. 2 d. 13 p.); kvalifikuotas nesunkus svei-
katos sutrikdymas (Baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 13 p.), kai 
siekiama išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam 
asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsiti-
kinimų ar pažiūrų. Jei asmens veikoje yra nustatomas neapykantos 
motyvas, nusikalstama veika laikoma pavojingesne visuomenei, 
todėl atitinkamai yra taikomos ir griežtesnės sankcijos.

Neapykantos motyvas kaip nusikalstamą veiką sunkinanti aplinky-• 
bė (Baudžiamojo kodekso 60 str. 1 d. 12 p.): neapykantos motyvas, 
t. y. siekis išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam 
asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsiti-
kinimų ar pažiūrų, yra įtvirtintas Baudžiamojo kodekso 60 str. 1 d. 
12 p. kaip sunkinanti nusikalstamą veiką aplinkybė ir turi reikšmę 
skiriant asmeniui bausmę. Ši sunkinanti aplinkybė gali būti taiko-
ma su bet kuriuo kitose kategorijose nepaminėtu Baudžiamojo 
kodekso straipsniu.59

Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – Darbo kodeksas) numatyta, 
kad darbo santykiai reglamentuojami principais, tarp kurių paminėta „dar-
bo teisės subjektų lygybė nepaisant jų <...> seksualinės orientacijos“ (Darbo 
kodekso 2 str. 1 d. 4 p.), taip pat nustatyta, kad teisėta priežastimi nutraukti 

59 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741). <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404447>.
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darbo santykius tarp kitų pagrindų negali būti ir asmens seksualinė orienta-
cija (Darbo kodekso 129 str. 3 d. 4 p.).60 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 252 straips-
nyje numatytas nediskriminavimo principas nors ir tiesiogiai neįvardija sek-
sualinės orientacijos pagrindo, tačiau jame pateikiamas nediskriminavimo 
pagrindų sąrašas nėra baigtinis, todėl galėtų būti aiškinamas plečiamai: 
„Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama vadovaujantis visų pi-
liečių lygybe prieš įstatymą ir nagrinėjantį bylą organą (pareigūną) nepri-
klausomai nuo kilmės, socialinės ir turtinės padėties, rasinio ir nacionalinio 
priklausomumo, lyties, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, užsiėmimo 
rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių”.61 

Nepaisant iš esmės teigiamai vertintų aukščiau išvardintų įstatymų nuos-
tatų, draudžiančių LGBT* asmenų diskriminaciją, Lietuvoje nėra užtikrina-
mos itin svarbios šių asmenų teisės, tokios kaip tos pačios lyties asmenų 
porų santykių teisinis pripažinimas (kartu su iš to išplaukiančiomis netiesio-
ginėmis teisėmis), taip pat itin sudėtinga išlieka translyčių asmenų teisių 
situacija. Šiuo metu nė vienas nacionalinės teisės aktas neapima diskrimi-
nacijos draudimo lytinės tapatybės pagrindu. Be to, 2007 m. EŽTT byloje 
L. prieš Lietuvą pripažino, jog Lietuva pažeidė L. teises pagal EŽTK 8 str.62 
Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 
2.27 str., 63 Lietuva privalėjo priimti šio straipsnio įgyvendinimui reikalingus 
teisės aktus, tačiau nuo 2003 metų, kada įsigaliojo minima Civilinio kodekso 
2.27 str. nuostata, iki 2007 metų, kai buvo priimtas nepalankus EŽTT spren-
dimas, teisinė bazė nebuvo sutvarkyta. Taigi EŽTT pripažino, jog vėlavimas 
keturis metus priimti reikiamus teisės aktus negali būti pateisintas bei įpa-

60 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). <http://www3.lrs.lt/pls/
inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220>.

61 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Suvestinė redakcija 
nuo 2015-01-01. <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493978>. 

62  L. v Lithuania, App. No. 27527/03, ECHR, 9 November 2007.

63 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

reigojo Lietuvą per nustatytą laiko tarpą priimti specialų įstatymą, regla-
mentuojantį lyties pakeitimo tvarką ir sąlygas. Vis dėlto, įstatymas dėl lyties 
pakeitimo iki šiol nėra priimtas, todėl toliau grubiai pažeidžiamos translyčių 
asmenų žmogaus teisės.

LIeTUVOJe fORmUOJAmA 
NeDISkRImINAVImO POLITIkA 

Veikdama pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lygių galimybių įsta-
tyme, Darbo kodekse bei Baudžiamajame kodekse įtvirtintą nediskrimi-
navimo principą bei tarptautinius įsipareigojimus saugoti žmogaus teises 
ir orumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) formuoja 
ir įgyvendina nediskriminavimo politiką. Nediskriminavimo principas įtrau-
kiamas į strateginius Vyriausybės ir jos institucijų dokumentus, priimami 
bendrieji nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniai planai. 

2012 metais priimta Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa, kurioje tie-
siogiai įtvirtintas ir lygių galimybių bei asmens privataus gyvenimo gerbi-
mo principas (toliau – Vyriausybės programa)64. Vyriausybės programos 6 
straipsnyje numatoma, jog: „Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių 
teisių užtikrinimas ir kova su bet kokios formos diskriminacija yra valstybės 
pareiga ir būtina sąlyga kuriant gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra ver-
tingas, todėl jis turi jaustis visavertis mūsų visuomenės narys, kad ir kokios 
jis būtų lyties, amžiaus, neįgalumo, tautybės ir lytinės orientacijos.“ Toliau 
Vyriausybės programos 133 straipsnyje nustatyta, jog <...> „Neskleisime 
„kultūrinio karo“ ideologijos, nukreiptos prieš vaikus ir tradicinės šeimos 

64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa (patvirtinta Lietuvos Res-
publikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51). <http://www.lrv.lt/lt/veikla/
vyriausybes-programa/>.
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sampratos neatitinkančias šeimas“ <...>, o 149 straipsnyje – „Laikysime šei-
mos gyvenimą asmens privataus gyvenimo dalimi, todėl valstybės tikslas 
bus ne nurodyti, kokį bendro šeimos gyvenimo modelį asmenims pasirinkti, 
o sureguliuoti šeimos santykius taip, kad neatsižvelgiant į pasirinktą gyve-
nimo modelį būtų vienodai užtikrinta bendrai gyvenančių asmenų tarpusa-
vio atsakomybė, tinkamas pareigų vykdymas, jų turtinių interesų apsauga 
ir, kai šie asmenys turi vaikų, jų vaikų gerovė ir teisių gynimas.“ 

2015 metais Vyriausybė patvirtino jau trečią nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinį veiklos planą, kuriuo siekiama gerinti pažeidžiamų visuo-
menės grupių situaciją, ugdyti visuomenės toleranciją ir sąmoningumą. 
Lietuvoje nediskriminavimo planai grindžiami Lygių galimybių įstatymu ir 
yra bendro pobūdžio, t. y. apima visus minėtame įstatyme numatytus ne-
diskriminavimo pagrindus, įskaitant seksualinės orientacijos pagrindą. Ne-
diskriminavimo planuose greta bendrų visiems pagrindams priemonių taip 
pat išskiriamos atitinkamos priemonės atskirų pažeidžiamų grupių proble-
moms spręsti – tautinių mažumų, jaunimo, neįgaliųjų ir kt. 

Nors LGBT* asmenų situacija Lietuvoje išlieka viena sudėtingiausių, seksu-
alinės orientacijos pagrindui dar nėra buvę išskirta jokių atskirų priemonių. 
Tuo tarpu lytinės tapatybės pagrindas, nors ir nėra tiesiogiai minimas Lygių 
galimybių įstatyme, atskiros priemonės sulaukė tik naujajame 2015 - 2020 
metų nediskriminavimo plane, kuriame numatyta viena tikslinė priemonė: 
atlikti Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos srityje tyrimą bei rezultatų analizę.

Toliau šiame skyriuje trumpai pateikiama bendra informacija apie anksčiau 
priimtus nediskriminavimo planus bei naująjį 2015 – 2020 metų nediskrimi-
navimo skatinimo tarpinstitucinį planą.

NACIONALINė ANTIDISkRImINACINė 2009 - 2011 meTų PROGRAmA

2009 metais Vyriausybė priėmė Nacionalinę antidiskriminacinę 2009 - 2011 
metų programą, skirtą ugdyti visuomenės toleranciją ir tarpusavio supra-

timą lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, tikėjimo, 
pažiūrų ir negalios pagrindu ir užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskrimi-
navimo principą, nuostatų įgyvendinimą.65 Remiantis šia programa, numa-
tyta sudaryti palankesnes nevyriausybinių organizacijų, ginančių žmogaus 
teises, veiklos sąlygas, atlikti diskriminacijos srities tyrimus, apžvalgas, stu-
dijas bei organizuoti antidiskriminacines visuomenės informavimo ir švieti-
mo kampanijas. Šiame plane paminėtina itin svarbi priemonė neapykantos 
nusikaltimų prevencijos ir tyrimo atžvilgiu, kuria buvo numatyta parengti 
baudžiamojo proceso rekomendacijas, kaip organizuoti nusikalstamų vei-
kų, galimai padarytų dėl nukentėjusiojo rasinės, tautinės, etninės priklau-
somybės, kalbos, tikėjimo, lyties, netradicinės seksualinės orientacijos, taip 
pat kitais diskriminaciniais ar ksenofobiniais motyvais, ikiteisminį tyrimą. 
Už rekomendacijų priėmimą paskirta atsakinga institucija – Lietuvos Res-
publikos generalinė prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra), kuri to-
kias rekomendacijas priėmė 2009 m. gruodžio 23 d.66

Plano įgyvendinimą koordinuoti paskirta Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai. Atsižvelgiant į nediskriminavimo skatinimo politikos įvairiapusiš-
kumą, plano įgyvendinime taip pat numatyta dalyvauti ir kitoms instituci-
joms: Vidaus reikalų ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai, Užsienio 
reikalų ministerijai, Teisingumo ministerijai, Teisėjų tarybai, Lietuvos advo-
katūrai, Kultūros ministerijai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Sta-
tistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Gyventojų 
registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių de-
partamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Jaunimo reikalų departamen-
tui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos 
mokymo centrui, Generalinei prokuratūrai, Policijos departamentui prie 

65 Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 metų programa (patvirtinta 2009 m. 
balandžio 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 317). <http://www.lrvk.lt/bylos/Teises_
aktai/2009/04/12493.doc>.

66 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvir-
tintos Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, naciona-
listiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 
2009. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumu
i/tabid/221/Default.aspx>.
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Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamentui, Žurnalistų 
etikos inspektoriaus tarnybai, Ryšių reguliavimo tarnybai, Informacinės vi-
suomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei sa-
vivaldybėms.

NeDISkRImINAVImO SkATINImO 2012 - 2014 meTų TARPINSTITUCINIS 
VeIkLOS PLANAS

2011 metais Vyriausybės patvirtintas Nediskriminavimo skatinimo 2012-
2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas67, kurio paskirtis – užtikrinti švie-
tėjiškų nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių priemonių vykdymą 
bei didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, 
religijos pagrindu, informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas 
Lietuvoje ir jos neigiamą poveikį tam tikrų visuomenės grupių galimybėms 
lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje. Įgyvendinant šį 
planą numatyta siekti užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo 
ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmonin-
gumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, informuoti visuomenę apie dis-
kriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą poveikį tam tikrų visuome-
nės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės 
veikloje. 

Plano įgyvendinimą koordinuoti paskirta Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai. Plano įgyvendinime taip pat numatyta dalyvauti ir kitoms insti-
tucijoms: Vidaus reikalų ministerijai, Kultūros ministerijai, Teisingumo mi-
nisterijos mokymo centrui, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Gene-
ralinei prokuratūrai, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centrui, 
Informatikos ir ryšių departa men tui prie Lietuvos Respublikos vidaus reika-

67 Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtin-
tas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1281) <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435136>.

lų ministerijos, Jaunimo reikalų departa men tui prie Socia li nės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departa men tui prie Socia linės apsau-
gos ir darbo ministerijos. 

NeDISkRImINAVImO SkATINImO 2015 - 2020 meTų TARPINSTITUCINIS 
VeIkLOS PLANAS

2015 m. sausio 28 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 46 patvirtino naująjį Nediskri-
minavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą, kurį numatyta įgyvendin-
ti 2015 – 2020 metų laikotarpiu.68 

Plane iškeltas pagrindinis tikslas – didinant visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui mažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais. Šiam tikslui pasiekti keliami du pagrindiniai uždavi-
niai: didinti visuomenės sąmoningumą nediskriminavimo skatinimo ir lygių 
galimybių klausimais bei įvertinti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės ap-
saugos, padėtį. Toliau plane numatomos konkrečios priemonės kiekvieno 
uždavinio įgyvendinimui – dešimt priemonių pirmojo uždavinio įgyvendini-
mui bei keturios priemonės antrojo uždavinio įgyvendinimui.

Kaip ir ankstesniais atvejais, plano įgyvendinimą koordinuoti paskirta So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Plano įgyvendinime taip pat daly-
vauja ir kitos institucijos: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Švietimo 
ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio 
reikalų ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Lietuvos teisės institutas. 

Svarbu paminėti, jog 2014 m. vasario mėn. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija sudarė specialią darbo grupę šiam nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstituciniam veiklos planui parengti. Darbo grupę sudarė ne tik Vyriau-

68 Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 2015-2020 (patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46). <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006990>.
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sybės institucijų bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai, bet ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai69. Dalyvauti šioje darbo grupėje buvo 
pakviesta ir asociacija LGL, kuri savo ruožtu pateikė konkrečius pasiūlymus 
dėl NVO įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą, transseksualių asmenų 
nediskriminavimo užtikrinimo priemonių bei švietėjiškų tarpinstitucinių ne-
diskriminavimo skatinimo priemonių70. Visgi priimtame Nediskriminavimo 
skatinimo tarpinstituciniame veiklos plane išliko tik viena asociacijos LGL 
siūlyta priemonė – atlikti Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padė-
ties visuomenėje ir privataus gyvenimo srities apsaugos tyrimą bei rezultatų 
analizę, kurią įgyvendinti paskirta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

I pasiūlymas. NVO įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą 

Uždavinys – aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, ginančių žmogaus tei-
ses veiklą.

Pasiūlymo priemonės: 

Inicijuoti tarpinstitucinę darbo grupę 2010 m. kovo 31 d. Ministrų • 
Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec (2010)5 vals-
tybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės 
orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo veiksmų 
planui parengti (Įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija); 

Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti konkursą, skirtą nevyriau-• 
sybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos projektams 
iš dalies finansuoti (tęstinė priemonė) (Įgyvendinanti institucija – 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija).

69 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl darbo grupės 
Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano projektui pa-
rengti sudarymo, 2014 m. vasario 25 d. Nr. A1-109. <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=20fca1409fae11e3aeb49a67165e3ad3>.

70 LGL raštas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Dėl pasiūly-
mų Nediskriminavimo skatinimo 2015-2017 m. tarpinstitucinio veiklos plano rengimui“, 
201 m. kovo 25 d., Nr. LGL-20140325/1. 

II pasiūlymas. Transseksualių asmenų nediskriminavimo užtikrinimo 
priemonės 

Uždavinys – atlikti nediskriminavimo skatinimo tyrimus, apžvalgas, studijas.

Pasiūlymo priemonės: 

Atlikti specialiųjų politikos ir tarpinstitucinių priemonių dėl trans-• 
seksualių asmenų diskriminacijos darbe ir šių asmenų privataus 
gyvenimo apsaugos darbo srityje tyrimą ir rezultatų analizę, su-
formuluoti ir pateikti konkrečius pasiūlymus dėl šių priemonių įgy-
vendinimo (Įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Vidaus reikalų ministerija).

III pasiūlymas. Švietėjiškos tarpinstitucinės nediskriminavimo 
skatinimo priemonės 

Uždavinys – įgyvendinti švietėjiškas nediskriminavimo skatinimo ir lygių 
galimybių priemones.

Pasiūlymo priemonės: 

Atlikti anonimines apklausas švietimo įstaigose, siekiant įvertinti • 
mokinių ir studentų patiriamų patyčių, persekiojimo ir diskrimi-
nacijos mastą, įtraukiant Lygių galimybių įstatyme numatytus pa-
grindus. Parengti ir patvirtinti: 

A) Lygybės ir įvairovės švietimo įstaigose strategiją ir moksleivių 
(studentų) elgesio kodeksus; 

B) Rekomendacijas švietimo įstaigų darbuotojams, užtikrinan-
čias, jog visi mokiniai ir studentai galėtų mokytis saugioje aplin-
koje be smurto, patyčių, socialinės atskirties, diskriminacijos Ly-
gių galimybių įstatyme numatytais pagrindais ar kito žeminančio 
elgesio (Įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba).
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Visgi priimtame Nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniame veiklos 
plane išliko tik viena asociacijos LGL siūlyta priemonė – atlikti Lietuvoje gy-
venančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje ir privataus gyveni-
mo apsaugos srityje tyrimą bei rezultatų analizę, kurią įgyvendinti paskirta 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

VISUOmeNėS NUOmONė APIe ĮGYVeNDINAmĄ 
NeDISkRImINAVImO POLITIkĄ

2012 metais „Eurobarometro“ Europos Sąjungos mastu atliktos apklausos 
duomenimis, visuomenės nuomonė dėl valstybių narių pastangų kovoti su 
diskriminacija efektyvumo yra nevienalytė71. 31 % europiečių teigia, kad 
priemonės, kurių imamasi kovoje su diskriminacija yra neefektyvios (skalė-
je nuo 1 iki 10 balų davė nuo 1 iki 4 balų). Tuo tarpu 37 % apklaustųjų įvertino 
savo valstybės pastangas vidutiniškai efektyviomis (nuo 5 iki 6 balų) ir tik 22 
% apklaustųjų manė, kad jų valstybės pastangos yra efektyvios (nuo 7 iki 10 
balų). Bendras vidutinis įvertinimo balas – 5.1.

Ši apklausa taip pat parodė, jog valstybės pastangas prasčiau vertina pa-
žeidžiamų grupių atstovai bei tie, kurie patys yra susidūrę arba girdėję apie 
diskriminavimo atvejus. Taigi pagal apklausos duomenis, respondentų nuo-
monę ir požiūrį į kovos su diskriminacija nacionaliniu lygiu pastangų efekty-
vumą lėmę veiksniai buvo tokie:

Europiečiai, kurie nurodė, kad visais išvardintais pagrindais dis-• 
kriminacija yra plačiai paplitusi, buvo mažiau linkę manyti, jog 
pastangos nacionaliniu lygiu yra efektyvios, nei europiečiai, kurie 
manė, kad diskriminacija yra retas ar neegzistuojantis reiškinys.

Europiečiai, kurie asmeniškai patyrė diskriminaciją, buvo diskrimi-• 
nacijos liudininkais ar girdėjo apie kieno nors diskriminavimą ar prie-
kabiavimą prie asmens, buvo labiau kritiški nei tie, kurie su diskrimi-
nacija niekada nesusidūrė.

71 Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012 Report. <http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf>.

Socialiniam ratui, kuriam būdinga įvairovė, priklausantys europie-• 
čiai buvo labiau linkę valstybės pastangas vertinti pozityviai, nei 
Europiečiai, kurių socialinis ratas įvairove nepasižymi.

Europiečiai, kurie priskiria save tam tikrai mažumos grupei, buvo • 
labiau linkę valstybės pastangas vertinti blogai (nuo 1 iki 4 balų) 
nei tie, kurių tai niekada asmeniškai nelietė. Ypač tai pasakytina 
apie apklaustuosius, priklausiusius religinei (39 %) ar seksualinei 
mažumai (38 %) bei asmenis, turinčius negalią (37 %).

NeDISkRImINAVImO POLITIkOS fORmAVIme 
IR ĮGYVeNDINIme DALYVAUJANčIOS 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS, ĮSTAIGOS IR 
ORGANIzACIJOS

Nediskriminavimo politikoje itin svarbų vaidmenį atlieka Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija, kuri yra atsakinga už nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimo koordinavimą. Ta-
čiau nediskriminavimo politikoje taip pat svarbų ir aktyvų vaidmenį atlieka 
ir kitos institucijos, įstaigos bei organizacijos, kurios ne tik tiesiogiai pagal 
kompetenciją dalyvauja šių planų įgyvendinime, tačiau ir vienaip ar kitaip 
daro įtaką nediskriminavimo politikos formavimui.

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS SeImO kOmITeTAI: ŽmOGAUS TeISIų kOmITeTAS 
BeI TeISėS IR TeISėTVARkOS kOmITeTAS

Lietuvos Respublikos Seimo statutas (toliau – Seimo statutas)72 nustato 
penkiolika nuolatinių komitetų, kurie sudaryti Seimo įstatymų projek-

72 Lietuvos Respublikos Seimo statutas, 1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399 (Nauja Statuto 
redakcija nuo 1999-02-01: Nr. VIII-1000, 1998 12 22, Žin., 1999, Nr. 5-97 (1999 01 13). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482622>.
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tams nagrinėti bei kitiems Konstitucijos Seimo kompetencijai priskir-
tiems klausimams spręsti pagal atitinkamas komitetams priskirtas sritis. 
LGBT* nediskriminavimo ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimai tiesio-
giai susiję su Žmogaus teisių komiteto bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
veikla.

Pagal Seimo statuto 49 straipsnį, atitinkamo komiteto įgaliojimai jo kom-
petencijai priklausančiais klausimais, yra: svarstyti įstatymų, kitų Seimo 
priimamų teisės aktų projektus, su jais susijusias pataisas ir pasiūlymus 
bei rengti išvadas dėl jų; rengti ir teikti Seimui išvadas, pasiūlymus ir (ar) 
rekomendacijas dėl su komiteto veiklos kryptimis susijusių institucijų vei-
klos; atliekant parlamentinę kontrolę išklausyti ministerijų, kitų valstybės 
institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai; prireikus teikti valstybės ir sa-
vivaldybių institucijoms komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomen-
dacijas; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu atlikti atskirų problemų 
parlamentinius tyrimus ir pateikti komiteto išvadas, pasiūlymus ir (ar) re-
komendacijas ir kt. Seimui, prireikus – ir kitoms valstybės ir savivaldybių 
institucijoms.

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS TeISINGUmO 
mINISTeRIJA

Teisingumo ministerija rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 
nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia tei-
sines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, 
taip pat išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos teisei.

Teisingumo ministerijos pagrindinėmis funkcijomis yra siekiama užtikrinti 
rengiamų teisės aktų atitiktį tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės 
aktams bei principams, tinkamai organizuoti Vyriausybės atstovavimą Eu-
ropos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose (EŽTT, JT Žmo-
gaus teisių komitete ir pan.) ir užsienio valstybėse ministerijos kompeten-
cijai priskirtose srityse bei užtikrinti efektyvų dalyvavimą kuriant žmogaus 
teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo sistemą bei sprendžiant su tuo 

susijusius praktinius klausimus, taip pat dalyvauti visuomenės teisinio švie-
timo veikloje.73

Siekiant užtikrinti nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės suderinamumą, 
svarbus vaidmuo tenka Europos teisės departamentui prie Teisingumo mi-
nisterijos, kuriam pavesta koordinuoti Europos Sąjungos teisės įgyvendini-
mo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą. 

Strateginiai dokumentai:

Teisingumo ministro valdymo sričių 2014-2016 m. strateginis veiklos planas 
numato tokias pagrindines aktualias teisėkūros iniciatyvas:

Užtikrinti žmogaus teisių apsaugą – įtvirtinti bendrai gyvenančių • 
asmenų turtinių interesų apsaugą ir jų vaikų teisių bei interesų gy-
nimą (2014 metų III ketvirtis);

Išanalizuoti su Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymu • 
susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prireikus parengti tei-
sės aktų pakeitimų, kurie užtikrintų tinkamą Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo sprendimų vykdymą, projektus (2014 metų I ketvirtis);

Užtikrinti veiksmingą nusikalstamų veikų aukų apsaugą baudžia-• 
majame procese ir parengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, įgy-
vendinantį 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 
teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai bei kuria pakei-
čiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (2014 m. IV 
ketvirtis).74

73 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo 
(1998 m. liepos 9 d. Nr. 851, Žin., 1998, Nr. 63-1816). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=469806>.

74 Teisingumo ministro valdymo sričių 2014-2016 m. strateginis veiklos planas (patvirtin-
ta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1R - 41). 
<http://www.tm.lt/tm/strplanai/>.
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LIeTUVOS ReSPUBLIkOS SOCIALINėS APSAUGOS 
IR DARBO mINISTeRIJA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sritys apima: socialinės in-
tegracijos, įskaitant lygias galimybes ir nediskriminavimo skatinimą, sritį; 
darbo rinkos ir užimtumo; šeimos ir vaikų; nevyriausybinio sektoriaus bei 
jaunimo politikos sritis. Atitinkamai pagal šias sritis Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos veiklos tikslai yra: formuoti darbo, šeimos ir jaunimo, so-
cialinės integracijos, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros 
politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.75 Būtent 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už nediskriminavimo 
skatinimo tarpinstitucinių veiklos planų rengimą bei koordinuoja ir prižiūri 
šių planų įgyvendinimą.

Strateginiai dokumentai:

Nediskriminavimo skatinimo 2015 - 2020 metų tarpinstitucinis veiklos pla-
nas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46 
patvirtino Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą, kurį 
numatyta įgyvendinti 2015-2020 metų laikotarpiu. Nediskriminavimo ska-
tinimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslas – mažinti diskriminaciją Lietu-
vos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui.76

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų 
veiksmų planas.

75 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1463 redakcija). <http://www.soc-
min.lt/lt/veikla/nuostatai.html>.

76 Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 2015-2020 (patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46). <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006990>.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų 
veiksmų plano paskirtis – sudaryti sąlygas ilgalaikei nevyriausybinio sek-
toriaus plėtrai, skatinti nevyriausybinių organizacijų telkimąsi ir jų bendra-
darbiavimą su viešuoju sektoriumi, skatinti nevyriausybinių organizacijų 
finansinį savarankiškumą, verslumą ir savanoriškos veiklos plėtrą. Šiame 
veiksmų plane numatyta: rinkti duomenis apie nevyriausybinio sektoriaus 
padėtį, didinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijas ir institucinius 
gebėjimus, skatinti viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir 
partnerystę teikiant viešąsias paslaugas bei didinti visuomenės informuo-
tumą apie nevyriausybinį sektorių, didinti nevyriausybinių organizacijų fi-
nansavimo šaltinių įvairinimo galimybes, stiprinti savanorystę Lietuvoje, 
plėtoti socialines inovacijas ir socialinį verslumą.77

JAUNImO ReIkALų DePARTAmeNTAS PRIe SOCIALINėS APSAUGOS 
IR DARBO mINISTeRIJOS

Jaunimo reikalų departamentas įgyvendina nustatytus valstybės jaunimo 
politikos tikslus bei jaunimo motyvaciją įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsi-
traukti į aktyvų visuomenės gyvenimą stiprinančias priemones, dalyvauja 
sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo 
socializacijos procesus. Pagrindiniai Jaunimo reikalų departamento užda-
viniai: koordinuoti valstybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos 
srityje, rengti bei įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir prie-
mones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų būklę. Pažymėtina, kad jaunimo politikos struktūrų veiklą re-
glamentuoja Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, 
pagal kurį jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo 
problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus 
asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, 

77 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas 
(patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 
A1-179). <http://www.socmin.lt/lt/nevyriausybiniu-organizaciju-sektorius/nvo-ir-ben-
druomeniu-3yxv.html>.
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kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos 
jauniems žmonėms.78

LIeTUVOS DARBO BIRŽA PRIe SOCIALINėS APSAUGOS 
IR DARBO mINISTeRIJOS

Lietuvos darbo birža yra įstaiga, kuri kartu su jai pavaldžiomis teritorinėmis 
darbo biržomis įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką. Pagal 
Lietuvos darbo biržos nuostatus, Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą 
ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo 
ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina soci-
alinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisi-
deda prie socialinės atskirties mažinimo bei vykdo kitas funkcijas.79

LYGIų GALImYBIų kONTROLIeRIAUS TARNYBA

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra pagrindinė lygių teisių ir nedis-
kriminavimo principo įgyvendinimą prižiūrinti institucija Lietuvoje. Tarnyba 
yra savarankiška Seimui atskaitinga valstybės institucija. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba prižiūri, kaip įgyvendinamos Konstitucijoje įtvirtin-
tos lygios teisės ir vykdomi Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių 
įstatymai. Į kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis asmenys, patyrę diskrimi-
naciją ar seksualinį priekabiavimą dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, 
negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų darbo, švie-
timo, prekių ir paslaugų teikimo sferose.80

78 Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=267613&p_query=&p_tr2=>.

79 Lietuvos darbo biržos nuostatai (patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu 2011 m. lapkričio 5 d. Nr. A1-473). <http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Docu-
ments/Nuostatai/Lietuvos%20darbo%20bir%C5%BEos%20nuostatai.pdf>.

80 Daugiau informacijos apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą: <http://www.lygy-
be.lt/lt/apie-tarnyba.html>.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ne tik tiria skundus, bet taip pat at-
lieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir ne-
priklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas 
ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija 
susijusiais klausimais dėl Lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo, taip pat 
pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teisės 
aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, taip pat 
įstatymų nustatyta tvarka remia visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų, 
fondų programas, kurios padeda įgyvendinti lygias galimybes ir vykdo kitą 
veiklą.81 

Tarp tokių tyrimų galima būtų paminėti Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nybos inicijuotus ir atliktus tyrimus pažeidžiamų visuomenės grupių padė-
ties atžvilgiu, – romų, neįgaliųjų, LGBT* asmenų, – taip pat atliktus bendrus 
visuomenės nuomonės tyrimus dėl nediskriminavimo82, išleistus įvairioms 
tikslinėms grupėms skirtus leidinius nediskriminavimo ir lygių galimybių 
tema83. Tarnyba taip pat glaudžiai bendradarbiavo su Nacionaliniu lygybės 
ir įvairovės forumu tiek dalyvaujant bendruose Europos Komisijos Progress 
programos projektuose, tiek įgyvendinant atskiras veiklas: 2013 metais pir-
mą kartą suorganizuoti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai, 
skirti pagerbti labiausiai prie lygybės ir įvairovės idėjų sklaidos Lietuvoje 
prisidėjusius asmenis, įmones, organizacijas bei institucijas.84 

Vis dėlto, atkreiptinas dėmesys, jog Seimas, po tuometinės Lygių galimybių 
kontrolierės mirties, nuo 2013 m. lapkričio mėn. vis dar pritrūksta politinės 
valios paskirti naują Lygių galimybių kontrolierių. 2013 m. gruodžio 19 d. 

81 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Sei-
mo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. IX-1827). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies-
ka.showdoc_l?p_id=221755>.

82 Daugiau apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimus: <http://www.lygybe.lt/
lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>.

83 Daugiau apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleistus leidinius: <http://lygybe.
lt/lt/tarnybos-leidiniai.html>.

84 Daugiau apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą: <http://www.lygybe.lt/lt/
metines-tarnybos-ataskaitos.html>.
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Seimas nepaskyrė į šias pareigas Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės 
pasiūlytos kandidatės – profesorės, teisės ekspertės Lyros Jakulevičienės, 
o 2014 m. lapkričio 25 d. Seimas nutarė neskirti Lygių galimybių kontroliere 
ir advokatės Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės. Už Seimo nutarimą 
„Dėl Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės skyrimo lygių galimybių kon-
trolieriumi“ balsavo 48 Seimo nariai, prieš – 42, susilaikė 18 parlamentarų.85 
Svarbu, jog svarstant Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės kandidatūrą, 
jai kritikos pažėrė ne tik Seimo narys Petras Gražulis, tačiau ir Seimo Darbo 
partijos frakcijos narys Gediminas Jakavonis, kurio teigimu, kandidatė nu-
tylėjo apie savo nuolatinį dalyvavimą Lietuvos gėjų ir lesbiečių seminaruo-
se, dėl ko neva galėtų būti angažuota šios organizacijos atžvilgiu ir galimai 
kiltų interesų konfliktas.86 Šiuo metu Lygių galimybių kontrolierės pareigas 
eina Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė. 

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS VIDAUS ReIkALų mINISTeRIJA

Be kitų sričių, Vidaus reikalų ministerijos veiklos sritys apima viešojo saugu-
mo, viešojo administravimo, vietos savivaldos bei kūno kultūros ir sporto 
sritis. Atitinkamai pagal sritis Vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslai yra 
formuoti valstybės politiką viešojo saugumo, viešojo administravimo, vie-
tos savivaldos, kūno kultūros ir sporto srityse, organizuoti, koordinuoti ir 
kontroliuoti jos įgyvendinimą. 

Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus 
rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriau-
sybei – atitinkamų Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, kontro-
liuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika atitinkamose pagal kompeten-
ciją srityse ministerijai pavaldžiose įstaigose, analizuoja viešojo saugumo 

85 „Seimas nepaskyrė D. Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės lygių galimybių kontroliere“, 
2014 m. lapkričio 25 d. pranešimas VIR (iš plenarinio posėdžio). <http://www3.lrs.lt/pls/
inter/w5_show?p_r=4445&p_d=152973&p_k=1>.

86 „D. Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė lygių galimybių kontroliere netaps“, 2014-11-25, 
ELTA. <http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/80457/d._gumbreviciute-kuzminskiene_
lygiu_galimybiu_kontroliere_netaps>.

būklę šalyje, teikia Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus bei atlieka kitas funk-
cijas.87

Strateginiai dokumentai:

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 
tarpinstitucinis veiklos planas, 2014-2016 m. 

Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 
tarpinstitucinis veiklos planas88 parengtas vadovaujantis 2003 metais priim-
ta Nacionaline nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa.89 Šio tarpins-
titucinio veiklos plano paskirtis – nuoseklus ir efektyvus nusikalstamumo 
prevencijos ir kontrolės sistemos tobulinimas, prevencijos ir kontrolės prie-
monių tęstinumo užtikrinimas, darant teigiamą įtaką visuomeninio gyveni-
mo sritims ir didinant gyventojų saugumą per tarpinstitucinį bendradarbia-
vimą, efektyviai naudojant finansinius bei žmogiškuosius išteklius, taip pat 
didinant nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės Lietuvoje veiksmingu-
mą. Tarpinstituciniame veiklos plane bei Nacionalinėje nusikaltimų preven-
cijos ir kontrolės programoje neapykantos nusikaltimai nėra išskiriami.

POLICIJOS DePARTAmeNTAS PRIe VIDAUS ReIkALų mINISTeRIJOS

Policijos departamentas yra Lietuvos policijos sistemos, kurią, be šio depar-
tamento, sudaro teritorinės policijos įstaigos, policijos profesinio ugdymo 
įstaigos ir specializuotos policijos įstaigos, dalis. Tai – policijos įstaiga, pade-

87 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1465 redakcija). <http://www.vrm.lt/Nuostatai991>.

88 Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo tarpinstitu-
cinis veiklos planas, 2014-2016 m. (patvirtintas 2012 m. lapkričio 14 d. Vyriausybės nutari-
mu Nr. 1381). <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456747>.

89 Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa (patvirtinta Lietuvos Respu-
blikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383) <http://www.vrm.lt/lit/Nacionali-
ne-nusikaltimu-prevencijos-ir-kontroles-programa/243>.
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danti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją 
ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti bei įgyvendinti terito-
rinių policijos įstaigų valdymą. 

Pagal Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos nuostatus, Policijos departamentas, be kita ko, atlieka tokias 
funkcijas: rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus vidaus reika-
lų ministrui dėl policijos veiklos strategijos bei siūlymus vidaus reikalų minis-
trui ir policijos generaliniam komisarui dėl jos tobulinimo ar įgyvendinimo, 
formuoja bendrą pavaldžių policijos įstaigų veiklos strategiją ir personalo 
politiką, formuoja policijos ryšių su visuomene strategiją, užtikrina polici-
jos veiklos viešumą, kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių policijos įstaigų 
veiklą ir teikia joms rekomendacijas ir nurodymus, užtikrina valstybinių pro-
gramų įgyvendinimą policijos įstaigose ir atlieka kitas funkcijas.90

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS GeNeRALINė PROkURATūRA

Generalinė prokuratūra yra teisėtumą užtikrinti ir teismui teisingumą vyk-
dyti padedanti valstybės institucija. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratū-
ros įstatymo 8 straipsnį, Generalinės prokuratūros funkcijos apima: vadova-
vimą teritorinėms prokuratūroms ir jų veiklos kontrolę, vienodos nusikals-
tamų veikų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo proceso veiksmų kontrolės 
praktikos formavimą, vienodos valstybinio kaltinimo baudžiamosiose by-
lose palaikymo praktikos formavimą, ikiteisminio tyrimo įstaigų veiksmų 
tiriant nusikalstamas veikas koordinavimą, viešojo intereso gynimą ir vie-
nodos prokurorų veiklos praktikos šioje srityje formavimą, prokurorų pro-
fesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo organizavimą ir metodinės pagalbos 
teikimą, ikiteisminio tyrimo atlikimą ir kt.91

90 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos nuosta-
tai (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442100>.

91 Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymas (2003 m. balandžio 22 d. Nr. IX-1518, Žin., 
2003, Nr. 42-1919). <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=281302>.

Strateginiai dokumentai

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2014-2016 m. strateginis 
veiklos planas.92

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS SVeIkATOS APSAUGOS mINISTeRIJA

Pagrindinės Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos sritys, be kita ko, apima 
asmens sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos sta-
tistiką, sveikatos draudimo bei sveikatos priežiūros specialistų bei pacientų 
teisių sritis. Sveikatos apsaugos ministerijos tikslai yra – formuoti valstybės 
politiką sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės 
veiklos ir sveikatos draudimo srityse, organizuoti, koordinuoti bei kontro-
liuoti jos įgyvendinimą. 

Asmens sveikatos priežiūros srityje Sveikatos apsaugos ministerija atlieka 
tokias funkcijas: rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respu-
blikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, įstatymų 
numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, 
sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, 
kokybės (tinkamumo) reikalavimus, kontroliuoja, kaip įgyvendinama as-
mens sveikatos priežiūros valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstai-
gose, organizuoja asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavi-
mą ir kvalifikacijos tobulinimą ir kt.93

92 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2014–2016 m. strateginis veiklos planas 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 
I-53). <http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Planavimodokumentai/Strateginiaiveiklospla-
nai/tabid/516/Default.aspx>.

93 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 (Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1443 redakcija). <http://www.sam.lt/go.php/
nuostatai527840>.
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Strateginiai dokumentai 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-2016 m. strate-
ginis veiklos planas94 

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS ŠVIeTImO IR mOkSLO mINISTeRIJA

Svarbiausi Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos tikslai yra: formuoti vals-
tybės politiką formaliojo švietimo (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, 
vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų) ir kva-
lifikacijų sistemos srityje, neformaliojo švietimo (ikimokyklinio ugdymo, 
priešmokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo) srityje, mokymosi visą gyvenimą srityje, švietimo pa-
galbos srityje, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros, technologinės plėtros srityje bei organizuoti, koordinuoti ir kontro-
liuoti politikos šiose srityse įgyvendinimą.95

Strateginiai dokumentai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 metų stra-
teginis veiklos planas. 

Įgyvendinant 2015-2017 metų programos tikslo „Įtraukti vaikus mokytis ir 
išskleisti individualius gebėjimus“ uždavinį „paskatinti mokyklas bendrų-
jų kompetencijų ir santykių gerinimui“, numatoma priemonė – „įgyven-
dinti patyčių, žalingų polinkių ir kitas prevencijos bei pagalbos vaikams 
programas“.96

94 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014−2016 m. strateginis veiklos 
planas (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 
V-1123). <http://www.sam.lt/go.php/Strateginiai-veiklos-planai52528687>.

95 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai (patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 (Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1457 redakcija). <https://www.smm.lt/web/lt/
veikla/nuostatai>.

96 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginis vei-

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS UŽSIeNIO ReIkALų mINISTeRIJA

Vykdydama Vyriausybės užsienio politiką žmogaus teisių srityje97, Užsienio 
reikalų ministerija koordinuoja bendradarbiavimą su tarptautinėmis žmo-
gaus teisių institucijomis, organizuoja reikalingos informacijos rinkimą ir 
pateikimą bei dalyvauja dialoge apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje ir ki-
tose valstybėse.

Užsienio reikalų ministerijos veiklos tikslai – formuoti valstybės politiką, 
organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą penkiose pagrin-
dinėse veiklos srityse: užsienio reikalų ir saugumo politikoje; narystės Eu-
ropos Sąjungoje koordinavime; atstovavime Lietuvos Respublikai užsieny-
je, diplomatiniuose ir konsuliniuose santykiuose, diplomatinėje tarnyboje, 
Lietuvos valstybiniame ir diplomatiniame protokole, tarptautiniuose sutar-
tiniuose santykiuose; Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 
politikoje; užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinime.98

Dalyvaudama tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių institucijų veikloje 
bei bendradarbiaudama su jomis, Lietuva prisideda prie siekio užkirsti ke-
lią žmogaus teisių pažeidimams, tarptautinės ar regioninės žmogaus teisės 
normų kūrimo, tarptautinių bei regioninių žmogaus teisių nuostatų įgy-
vendinimo stebėjimo užtikrinimo, tarptautinio bendradarbiavimo įvairiais 
žmogaus teisių apsaugos klausimais skatinimo.99

klos planas (patvirtintas 2014 m. gruodžio 23 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
Nr. V–1259).  <http://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/planaimo_dokumentai/
org_SVP%202015_(isak%201259)_2014-12-23(1).pdf>.

97 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa (patvirtinta Lietuvos Res-
publikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51). <http://www.lrv.lt/lt/veikla/
vyriausybes-programa/>.

98 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatai (patvirtinta Vyriausybės 
nutarimu 1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1155). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=463791>.

99 Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje: 
<http://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/zmogaus-
teises/pagrindines-tarptautines-institucijos>.
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Strateginiai dokumentai

Užsienio reikalų ministerijos 2014-2016 metų strateginis veiklos planas.100 

LIeTUVOS ReSPUBLIkOS kULTūROS mINISTeRIJA

Kultūros ministerija formuoja ir įgyvendina valstybės kultūros politiką pro-
fesionalaus bei mėgėjų meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibli-
otekų, leidybos, autorių ir gretutinių teisių bei kultūros vertybių apsaugos 
srityse. Kultūros ministerijos misija – sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros 
tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyva-
vimui kultūrinėje veikloje, kultūros vertybių apsaugai; formuoti ir padėti 
atskleisti visuomenės grupių, tautinių bendrijų dvasines ir materialines ver-
tybes, padėti plėtoti ir ugdyti demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.101 

Kultūros ministerija atlieka šias pagrindines funkcijas: rengia kultūros sritį 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengia skirtingų 
meno sričių plėtros koncepcijas ir programas, koordinuoja jų įgyvendi-
nimą, finansuoja muziejus, bibliotekas, dailės, kino, koncertines bei kitas 
organizacijas, svarbius meno ir kultūros projektus, koordinuoja autorių ir 
gretutinių teisių apsaugos bei gynimo sistemos įgyvendinimą, koordinuoja 
valstybės politikos visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą, užtikrina 
kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą, rengia ir įgyvendina tarpvalstybines 
kultūros programas, rengia tarptautinių sutarčių projektus, inicijuoja regio-
nų kultūros plėtros strategiją.102

100 Užsienio reikalų ministerijos 2014–2016 metų strateginis veiklos planas  (patvirtintas 
Užsienio reikalų ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-13). <http://www.urm.lt/uplo-
ads/default/documents/Ministerija/veikla/planavimo_dokumentai/URM20142016m_
SVP.pdf>.

101 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija: <http://www.lrkm.lt/index.
php?2261624940>.

102 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatai (patvirtinta Vyriausybės nutarimu 
2010 m. spalio 13 d. Nr. 1469). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=458685>.

Strateginiai dokumentai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2017 metų strateginis vei-
klos planas.103

kūNO kULTūROS IR SPORTO DePARTAmeNTAS PRIe LIeTUVOS 
ReSPUBLIkOS VYRIAUSYBėS

Lietuvoje valstybės kūno kultūros ir sporto politiką bei sveikos gyvensenos 
programas įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamentas, kurio stra-
teginiai tikslai yra: plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką 
gyventojų laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui, ugdy-
ti sportininkus deramai atstovauti Lietuvos Respublikai aukščiausio lygio 
tarptautiniuose renginiuose, remti kūno kultūrą ir sportą Kūno kultūros ir 
sporto rėmimo fondo lėšomis.104

LIeTUVOS TeISėS INSTITUTAS

Lietuvos teisės institutas – valstybės mokslo įstaiga, kurios steigėjo funkci-
jas vykdo Teisingumo ministerija. Pagrindiniai šio instituto veiklos tikslai yra 
prisidėti formuojant nacionaline patirtimi ir europinės teisės raidos pasie-
kimais pagrįstus Lietuvos teisės bei teisinės sistemos reformos mokslinius 
pagrindus bei tobulinant valstybės mokslinius tyrimus teisės bei teisinės 
sistemos srityje, prisidėti užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei 
teisinėmis priemonėmis sudarant palankią aplinką verslui. Pagrindinės Lie-
tuvos teisės instituto mokslinių interesų kryptys: viešoji teisė (daugiausiai 
dėmesio skiriant konstitucinės teisės ir baudžiamosios justicijos proble-

103 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015 – 2017 metų strateginis veiklos planas 
(patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-
37). <http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Veiklos-planai>.

104 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informa-
cija: <www.kksd.lt>.
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moms) ir kriminologija (daugiausiai dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo teisės 
problemoms).105

VIeTOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS

Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, 
viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Jas įstatymų nustatyta 
tvarka atlieka: vietos valdžios funkcijas – savivaldybės taryba; viešojo admi-
nistravimo funkcijas – savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institu-
cija (vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, 
valstybės tarnautojai; viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti pas-
laugų teikėjai arba, pagal sudarytas sutartis, kiti viešai pasirenkami fiziniai 
ar juridiniai asmenys.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis nustato pagrin-
dinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda. Tarp šių principų atskirai 
paminėtini: atsakingumo savivaldybės bendruomenei principas; savivaldybės 
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas; 
bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas; 
savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus 
principas, pagal kurį nustatoma, jog savivaldybės institucijos „sudaro sąlygas 
savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendi-
mų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų 
nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas“; veiklos skaidrumo 
principas; viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principas; 
žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principas, pagal kurį „savival-
dybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti 
žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių“.106

105 Informacija pagal Lietuvos teisės instituto internetinę svetainę: <http://teise.org/
Apie_mus.html>.

106 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Nr. X-1722, 2008-09-15, Žin., 2008, 
Nr. 113-4290 (2008-10-01), atitaisymas skelbtas: Žin., 2011, Nr. 45). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478139>.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis 
taip pat nustato pareigą tartis dėl administracinių sprendimų priėmimo: 
„Viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų, susiju-
sių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuo-
menės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis 
(asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atsto-
vais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis.“107 
Taigi kiekviena savivaldybė, planuodama gyventojams teikti viešąsias 
paslaugas, rengdama savivaldybės strateginį veiklos planą, turi išanali-
zuoti esamą situaciją, įtraukdama ir jau veikiančių nevyriausybinių orga-
nizacijų sektorių.108

Strateginiai dokumentai

Atskirų miestų strateginiai planai (pavyzdžiui, Vilniaus miesto 2010-2020 
metų strateginis planas109).

NeVYRIAUSYBINėS ORGANIzACIJOS

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme yra vienas iš svarbiausių demokrati-
jos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Įvairios pasaulio šalys bei tarp-
tautinės organizacijos, tokios kaip Europos Sąjunga, siekia efektyvesnio di-
alogo ir bendradarbiavimo su piliečiais, įtraukdamos juos į sprendimų priė-
mimo procesus bei skatindamos dalyvauti valstybės valdyme. Piliečiai daž-
niausiai dalyvauja valstybės valdyme netiesiogiai, t. y. per narystę įvairiose 
interesų grupėse, balsavimą rinkimuose ar dalyvavimą nevyriausybinių or-

107 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-
1234, Nr. X-736, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 77-2975 (2006-07-14)).  <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477007>.

108 Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Metodika. Nevyriau-
sybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, 2013.

109 Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas (patvirtintas Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-1778).  <http://www.vilnius.lt/
index.php?2004198730>.
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ganizacijų veikloje. Lietuvoje nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos 
asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei dauguma viešųjų įstaigų.

Šiuo metu Lietuvoje veikia nemažai stiprių ir kompetentingų nevyriausy-
binių organizacijų, darančių poveikį ir tiesiogiai dalyvaujančių nediskrimi-
navimo politikos formavime aktualiais klausimais. Pavyzdžiui, Nediskrimi-
navimo skatinimo tarpinstituciniam veiklos planui 2015-2020 m. parengti 
buvo sudaryta darbo grupė, kurią sudarė ne tik Vyriausybės institucijų bei 
įstaigų atstovai, tačiau ir nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Lygių gali-
mybių plėtros centras, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, viešoji 
įstaiga Romų visuomenės centras, asociacija LGL, Lietuvos žmogaus teisių 
centras, Moterų informacijos centras, Lietuvos neįgaliųjų forumas, atsto-
vai.110 Itin svarbus šių organizacijų kartu daromas poveikis ir dalyvavimas 
žmogaus teises ginančių organizacijų bendradarbiavimo tinkluose. Tokio 
bendradarbiavimo pavyzdžiu galėtų būti 2010 metais įkurtas Nacionalinis 
lygybės ir įvairovės forumas, jungiantis šešias skirtingais nediskriminavimo 
pagrindais dirbančias žmogaus teisių organizacijas.111

LGL ATLIkTOS VALST YBėS INSTITUCIJų 
APkLAUSOS APŽVALGA

2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos pa-
žangos strategiją „Lietuva 2030“112, kuria nustatoma ilgalaikė valstybės vi-

110 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl darbo grupės 
Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano projektui pa-
rengti sudarymo, 2014 m. vasario 25 d. Nr. A1-109. <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=20fca1409fae11e3aeb49a67165e3ad3>.

111 Daugiau informacijos Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo internetinėje svetainė-
je: <www.nlif.lt>.

112 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

zija ir kryptis113. Įgyvendindama šią valstybės pažangos strategiją, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2014 m. lapkričio 28 d. patvirtino 2014-2020 metų 
nacionalinės pažangos programą (toliau – Programa)114. Programa apima 
ne tik svarbiausias nacionalinės politikos nuostatas, pirmiausia išdėstytas 
pagrindiniame nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo doku-
mente (strategija „Lietuva 2030“), bet ir pagrindines Europos Sąjungos po-
litikos nuostatas, išdėstytas Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir inte-
gracinio augimo strategijoje „Europa 2020“115.

Programoje išskiriami vertikalieji („Visuomenės ugdymas, mokslas ir kul-
tūra“, „Veikli ir solidari visuomenė“, „Ekonominiam augimui palanki aplin-
ka“, „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“, „Visuome-
nės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“) ir horizontalieji 
(„Kultūra“, „Regioninė plėtra“, „Sveikata visiems“) prioritetai, kuriems ke-
liami atskiri tikslai ir uždaviniai. Horizontalieji prioritetai nuo vertikaliųjų 
prioritetų skiriasi tuo, jog horizontalieji prioritetai apima sritis, kurioms 
būdingos kompleksinės problemos ir kurių negalima išspręsti pasitelkus 
vienos ar kelių sektorinių politikų priemones. Programos prioritetų įgy-
vendinimą koordinuoja prioritetų koordinatoriai (Programos vertikaliųjų 
prioritetų – Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija; Programos ho-
rizontaliųjų prioritetų – Kultūros ministerija, Vidaus reikalų ministerija, 
Sveikatos apsaugos ministerija), kurie atsako už Programos tikslų įgyven-
dinimą ir rezultatų pasiekimą.

2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2>. 

113 Plačiau apie Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ adresu internete: <http://
www.lietuva2030.lt/>.

114 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=439028&p_query=&p_tr2=2>.

115 Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ 
(patvirtinta Europos Vadovų Tarybos 2010 m. birželio 17 d.), daugiau informacijos adresu 
internete: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm>.
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Svarbu tai, jog Programoje siekiant koordinuoti atskiras tematinių tikslų ini-
ciatyvas ir taip spręsti kompleksines problemas, nustatomi 3 horizontalieji 
principai: darnus vystymasis, jaunimas, lyčių lygybė bei nediskriminavimas. 
Programoje pažymima, jog lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontalusis 
principas suprantamas ne tik kaip moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrini-
mas, bet ir draudimas varžyti žmogaus teises ar teikti asmeniui privilegijas 
dėl jo lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties, amžiaus arba seksuali-
nės orientacijos. Kaip nurodoma Programoje, investicijos pagal tematinius 
tikslus turi atitikti horizontaliuosius principus arba bent jau jų nepažeisti, o 
šie trys principai yra būdingi visoms Programos pokyčių kryptims ir išliks 
aktualūs visą Programos įgyvendinimo laikotarpį. Programoje taip pat pa-
žymima, jog horizontaliųjų principų įgyvendinimas yra tiek būtina Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo sąlyga, tiek svarbi nuoseklios 
valstybės politikos įgyvendinimo priemonė. 

2014 metų vasario – kovo mėnesiais Lietuvos Vyriausybė taip pat patvirtino 
tris planus, skirtus horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimui: Nacionalinės pa-
žangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos pla-
ną116, Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį 
veiklos planą117 ir Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Sveikata vi-
siems“ tarpinstitucinį veiklos planą118. Planuose iškeltiems tikslams ir užda-
viniams numatytos įgyvendinti atitinkamos priemonės, už priemonių įgy-
vendinimą pagal veiklos sritis paskirtos atsakingos valstybės institucijos. 

2014 metais asociacija LGL atliko atskirų valstybės institucijų ir savivaldybių ap-
klausą dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės 

116 Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinis vei-
klos planas (patvirtintas 2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 172). 
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30c9aa509e2811e39cc2db29b1fd528f>.

117 Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas 
(patvirtintas 2014 m. kovo 19 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 269). <https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/44081280b5b311e3ad2eed5a4e1b7108 >.

118 Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinis vei-
klos planas (patvirtintas 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 293). 
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/695afce0bbcc11e38766a859941f6073>.

tapatybės pagrindais numatymo, įgyvendinant 2014-2020 metų nacionalinės 
pažangos programos aukščiau aptartus horizontaliuosius prioritetus. Paklau-
simai buvo išsiųsti Švietimo ir mokslo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministe-
rijai, Kultūros ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai bei Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybėms. Paklausime buvo 
teiraujamasi apie konkrečias priemones ir veiklas toliau vystant struktūrinės 
paramos programavimo dokumentų įgyvendinimą atitinkamoje institucijoje 
ar savivaldybėje, siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo įgyvendinimą, 
taip pat apie tai, kokiomis konkrečiomis priemonėmis bus atsižvelgiama į spe-
cifinius LGBT* asmenų poreikius bei kokiomis priemonėmis bus užtikrinama, 
jog atskirų horizontaliųjų prioritetų veiklos planuose numatytų priemonių įgy-
vendinimas atitiktų Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/
Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksuali-
nės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais nuostatas. 

Atsakymai buvo gauti iš visų institucijų bei savivaldybių, išskyrus dvi minis-
terijas – Švietimo ir mokslo ministeriją bei Sveikatos apsaugos ministeriją.

Kultūros ministerija, koordinuojanti horizontalųjį prioritetą „Kultūra“, nu-
matytą 2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programoje, bei vykdanti 
tarpinės Europos Sąjungos struktūrinės paramos administruojančios insti-
tucijos funkcijas, savo 2014 m. liepos 7 d. rašte119 nurodė, jog rengiasi taikyti 
tokias diskriminacijos seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrin-
dais prevencijos priemones:

Užtikrindama, kad pareiškėjai ir projektų vykdytojai būtų pilna-1. 
vertiškai informuoti apie ES keliamus reikalavimus horizontaliųjų 
principų – tarp jų ir nediskriminavimo – taikymui, viešinimo ren-
ginių, skirtų visuomenės supažindinimui su ES struktūrinės para-
mos teikimo prioritetais bei administravimo procedūromis, metu 
Kultūros ministerija ypatingą dėmesį skirs informacijos apie šiuos 
principus sklaidai;

119 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, „Dėl diskriminacijos seksualinės orienta-
cijos ar lytinio tapatumo pagrindais prevencijos“, atsakymas į LGL 2014-06-06 raštą Nr. 
20140606/4 (2014-07-07 raštas Nr. 12-1757).
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Kurda2. ma projektų vertinimo ir atrankos procedūras, Kultūros mi-
nisterija nustatys privalomą kiekvieno projekto atitikties lyčių ly-
gybės ir nediskriminavimo principams įvertinimą;

Atlikdama horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ koordinatoriaus funkci-3. 
jas, Kultūros ministerija planuoja taip pat užtikrinti, kad šio prioriteto 
tarpinstituciniame veiklos plane numatytos priemonės kompleksiškai 
prisidėtų ne tik prie horizontaliojo prioriteto „Kultūra“, bet ir prie ES 
horizontaliųjų principų – tarp jų ir nediskriminavimo – įgyvendinimo.

Vidaus reikalų ministerija, atsakinga už bendruomenės inicijuojamą vietos 
plėtros įgyvendinimo administravimą savivaldybių centruose ir miestuose 
nuo 6 tūkst. gyventojų, savo atsakyme nurodė, jog savo atsakomybės srity-
je sieks, jog būtų atrinktos tik tos bendruomenės inicijuojamos vietos plė-
tros strategijos, kurios ne tik nepažeistų, bet ir aktyviai įgyvendintų vyrų ir 
moterų lygybės bei nediskriminavimo principus, prisidėtų prie tiesioginės ir 
netiesioginės diskriminacijos sumažinimo lyties, etninės ar rasinės priklau-
somybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo, ti-
kėjimo ar įsitikinimo pagrindu, mažintų išankstines neigiamas nuostatas.120 

Vilniaus121, Kauno122, Klaipėdos123 ir Šiaulių124 miestų savivaldybių atsaky-
muose iš esmės deklaratyviai patvirtinamas bendro nediskriminavimo ir 

120 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, „Dėl priemonių kovai su diskriminacija 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais nustatymo įgyvendinant 2014-
2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontalųjį prioritetą „Regioninė plėtra“, 
atsakymas į LGL 2014-06-06 raštą Nr. 20140606/3 (2014-07-21 raštas Nr. 1D-5344(22).

121  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departa-
mentas, „Dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapa-
tumo pagrindais nustatymo įgyvendinant 2014-2020 metų nacionalinės pažangos pro-
gramos horizontalųjį prioritetą „Regioninė plėtra“, atsakymas į LGL 2014-06-09 raštą Nr. 
20140609/2 (2014-07-08 raštas Nr. A51-55134/14(3.3.12.2-EM4).

122 Kauno miesto savivaldybės administracija, „Dėl priemonių kovai su diskriminacija 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo“, atsakymas į LGL 
2014-06-09 raštą Nr. 20140609/2 (2014-07-02 raštas Nr. 33.200/R-4095).

123 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, „Dėl priemonių kovai su diskriminacija 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais nustatymo įgyvendinant 2014-2020 
metų nacionalinės pažangos programos horizontalųjį prioritetą „Regioninė plėtra“, atsaky-
mas į LGL 2014-06-09 raštą Nr. 20140609/2 (2014-06-27 raštas Nr.(4.78.)-R2-2179).

124 Šiaulių miesto savivaldybės meras, „Dėl nediskriminavimo principo įgyvendinimo užtikrini-
mo“, atsakymas į LGL 2014-06-09 raštą Nr. 20140609/2 (2014-06-23 raštas Nr. S-2008-1).

lygių galimybių principo, įtvirtinto miestų savivaldybių strateginiuose vei-
klos planuose ar atskiruose Lietuvos Respublikos įstatymuose, kuriais vado-
vaujasi savivaldybės, laikymasis, nepateikiant konkrečių priemonių pavyz-
džių. Alytaus125 miesto savivaldybės atsakyme trumpai nurodoma, jog šiuo 
metu dar tik rengiami 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos Lietuvai 
panaudojimo programiniai dokumentai. Panevėžio126 miesto savivaldybė 
savo atsakyme pateikia informaciją dėl Programos 1.2.5 punktu įvardintos 
priemonės „Stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra“, 
informuodama, jog Panevėžio socialinių paslaugų centre įsteigtas Globos 
skyrius, teikiantis dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems.

Taigi galima daryti išvadą, jog valstybės institucijos ir vietos valdžios atsto-
vai, nors ir pripažįsta lygių galimybių ir nediskriminavimo principą kaip svar-
bų ir būtiną įgyvendinti savo veiklose, nėra linkę imtis proaktyvių ir konkre-
čių priemonių šių principų įgyvendinimo geresniam užtikrinimui.

125 Alytaus miesto savivaldybės administracija, „Dėl priemonių kovai su diskriminacija 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais nustatymo įgyvendinant 2014-
2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontalųjį prioritetą „Regioninė plėtra“, 
atsakymas į LGL 2014-06-09 raštą Nr. 20140609/2 (2014-06-27 raštas Nr. 1D-4115(6.17).

126 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, „Dėl in-
formacijos pateikimo“, atsakymas į LGL 2014-06-09 raštą Nr. 20140609/2 (2014-07-09 
raštas Nr.Sr-3671).
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III. NEDISKRIMINAVIMO 
POLITIKOS LGBT * ASMENŲ 

ATŽVILGIU POREIKIS 

2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija CM/
Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija sek-
sualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais (toliau – Rekomenda-
cija) siūlo peržiūrėti esamas įstatymines ir kitas priemones bei suderinti jas 
su rekomendacijoje pateiktomis sąlygomis, skirtomis užtikrinti lesbiečių, 
gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teises bei skatinti pakantumą jų 
atžvilgiu.127 

2011 m. sausio mėn. asociacija LGL paragino Lietuvos Respublikos Prezi-
dentę ir Ministrą Pirmininką suformuoti tarpžinybinę darbo grupę Reko-
mendacijos reikalavimų įgyvendinimo veiksmų planui parengti. 2011 metų 
vasario mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė atsakymą128, 
kuriame teigiama, kad Lietuvos teisės aktuose nėra diskriminacinių normų 
ir jie yra suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, todėl poreikio sufor-
muoti darbo grupę Lietuvos teisei analizuoti nėra, panašiai atsakė ir Lietu-
vos Respublikos Prezidento kanceliarija, teigdama, jog Rekomendacija CM/

127 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. CM/
Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lyties tapatybės priemonių. <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/Introducti-
on%20text_EN.asp>. 

128 2011 metų vasario 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Nr. (21.4.7-82)
SD – 1001.

Rec(2010)5 yra rekomendacinio pobūdžio, be to nėra aiškūs tokios darbo 
grupės tikslai129. 

Tuo tarpu 2013 metais LGL iniciatyva atliktas tyrimas dėl Rekomendacijos 
įgyvendinimo bei šio tyrimo pagrindu parengta dokumentinė ataskaita at-
skleidžia, jog tarpinstituciniu lygmeniu imamasi nepakankamai priemonių, 
siekiant užkirsti kelią diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės darbo, švietimo, ap(si)rūpinimo būstu, sveikatos apsaugos, spor-
to ir kitose srityse.130 LGBT* asmenų nediskriminavimo politikos ir veiksmų 
plano poreikį pagrindžia ir toliau pateikiama probleminių LGBT* asmenų 
teisių apsaugos aspektų apžvalga.

SOCIALINIS kLImATAS IR DISkRImINACINeS 
NUOSTATAS fORmUOJANT YS VeIkSNIAI

SOCIALINIS kLImATAS

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys yra viena labiausiai sti-
gmatizuojamų ir kartu viena dažniausiai diskriminaciją patiriančių visuome-
nės grupių. Diskriminacija pasireiškia ne tik tiesioginiais veiksmais bandant 
suvaržyti ar varžant asmenų teises, bet ir problemų ignoravimu bei neveiki-
mu. Kad seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra vieni labiausiai diskri-
minuojamų pagrindų Europoje, patvirtina ir bendros europiečių apklausos. 

129 2011 metų vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos raštas Nr. (1D-
270)-2D-1154.

130 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.
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Pagal 2012 m. Europoje atlikto „Eurobarometro“131 visuomenės nuomonės 
tyrimo duomenis, europiečių nuomone, pagrindai, dėl kurių diskriminacija 
patiriama dažniausiai, yra etninė kilmė (56 %), seksualinė orientacija (46 %) 
ir negalia (46 %). Manančiųjų, jog diskriminacija dėl lytinės tapatybės pa-
grindo yra plačiai paplitusi procentas taip pat labai panašus (45 %). 

Iš pirmo žvilgsnio, labai panašiai situaciją vertina ir Lietuvos gyventojai. 
2012 metais Lietuvoje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu 
atliktas sociologinis tyrimas132 atskleidė, jog, Lietuvos gyventojų nuomone, 
Lietuvoje labiausiai paplitusi diskriminacija dėl amžiaus (kad labai paplitusi 
ar gana paplitusi mano 49 % respondentų), diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos – 41 % ir negalios – 40 %. 

Tačiau kalbant apie Lietuvą, įdomu tai, kad lietuviai yra labiau linkę diskri-
minacijos seksualinės orientacijos pagrindu nematyti. Minėtos „Eurobaro-
metro“ apklausos duomenimis, 42 % respondentų iš Lietuvos mano, jog 
diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu šalyje yra paplitusi, 40 % 
mano, jog ji reta, ir net 6 % tiki, jog tokia diskriminacija mūsų šalyje visiš-
kai neegzistuoja, o 12 % apklaustųjų nežino, ar ši diskriminacijos forma pa-
plitusi. Lyginant Lietuvą su šalimis, kuriose LGBT* asmenų teisių situacija 
yra žymiai geresnė, pavyzdžiui Olandija, skiriasi atsakymų „neegzistuoja“ 
ir „nežino“ skaičius.

Lietuvoje mažiau matoma ne tik LGBT* bendruomenės diskriminacija, 
didelė problema yra ir pačių LGBT* asmenų nematomumas kasdieniame 
gyvenime. 2012 metų „Eurobarometro“ tyrimo duomenys rodo, kad, paly-
ginti su dauguma Europos valstybių, Lietuvoje nedidelė dalis žmonių tikina 
asmeniškai pažįstantys bent vieną LGBT* asmenį. Lietuvoje tik 12 % res-
pondentų teigė turintys bent vieną draugą ar draugę, kurie save identifi-
kuotų kaip lesbietę, gėjų ar biseksualų asmenį, kai tuo tarpu Europos vidur-
kis siekia 41 %, o kai kuriose šalyse, pavyzdžiui Olandijoje, šis rodiklis siekia 

131 Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012 Report. <http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf>.

132 Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms 
grupėms įvertinimas, 2012. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>. 

net 79 %. Paklausti, ar draugų tarpe turi bent vieną transseksualų asmenį, 
teigiamai atsakė vos 3 % Lietuvos gyventojų, tuo tarpu Europos Sąjungos 
vidurkis – 7 %. Nepažįstant žmonių ir neišgirstant problemų iš pirmų lūpų, 
visuomenei sudėtinga keisti neigiamas nuostatas ir geriau suprasti proble-
mas, su kuriomis susiduria pažeidžiamų socialinių grupių atstovai.

2012 metais Lietuvoje atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad daugelis Lie-
tuvos gyventojų yra homofobiški ir situacija net blogėja.133 Apklausos re-
zultatai rodo, jog šalies gyventojai labiausiai nenorėtų gyventi šalia romų 
ir buvusių kalinių (atitinkamai po 59 % ir 57 %), o antroje vietoje mažiau-
siai pageidaujami kaimynai yra homoseksualūs asmenys (47 %) ir asmenys 
su psichikos negalia (44 %). Homoseksualūs asmenys taip pat patenka į la-
biausiai nepageidaujamų kolegų penketuką. Be to, tyrimo metu nustatyta, 
jog per penkerius metus visuomenės požiūris (respondentų teigimu) labiau-
siai sumenko būtent į homoseksualius asmenis (rodiklio pokytis: – 14). Šis 
nuomonės pasikeitimas buvo didžiausias iš visų tirtų socialinių grupių.

Kiek pozityvesnius rezultatus atspindi 2013 metų Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos užsakymu atliktas Lietuvos gyventojų nuomonės dėl diskri-
minacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu tyrimas134. Šiame tyrime kiek 
daugiau (22 %) respondentų teigė asmeniškai pažįstantys homoseksualių 
asmenų. 52 % respondentų manė, jog homoseksualūs asmenys turi turėti 
tokias pat galimybes darbo rinkoje kaip ir heteroseksualūs asmenys. Pusė 
(50 %) apklaustųjų manė, jog jų santykiai su kaimynais nepasikeistų, jei suži-
notų, jog kaimynystėje gyvena tos pačios lyties pora, visgi netgi 30 % tokiu 
atveju stengtųsi su kaimynais nebendrauti, 4 % apie tai įspėtų kitus kaimy-
nus, 3 % imtųsi priemonių tos pačios lyties porą iškeldinti. Dar 2 % teigė, jog 
įspėtų kaimynus, turinčius mažų vaikų. Net 42 % teigė, jog baimintųsi, jei jų 
vaikų mokytoja (-as) būtų homoseksuali (-us), o 37 % nenorėtų priklausyti 
jokiai organizacijai, kuri turi homoseksualių narių. 35 % nerinktų kandidato į 
Seimą ar savivaldybės tarybą, jei jis ar ji atvirai pripažintų savo homoseksu-

133 Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms 
grupėms įvertinimas, 2012. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>.

134 Lietuvos gyventojų nuomonės dėl diskriminacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu 
tyrimas, 2013. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>.
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alumą ir tik 30 % mano, jog ir homoseksualūs asmenys gali būti Seimo na-
riais. Taigi akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai vis dar yra labai homofobiški 
ir yra susidarę daugybę klaidingų neigiamų išankstinių nuostatų.

Diskriminacijos paplitimą taip pat iliustruoja pačių LGBT* asmenų patirtys. 
2012 metų Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (PTA) ES mastu 
atliko pirmą tokio masto ir pobūdžio LGBT* žmonių apklausą apie patiria-
mą diskriminaciją.135 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti apklausos rezultatai 
atskleidė, jog Lietuvoje gyvenantys LGBT* asmenys yra vieni labiausiai dis-
kriminuojamų visoje Europoje – net 61 % (beveik du trečdaliai) responden-
tų atsakė, kad per pastaruosius metus jautėsi diskriminuojami arba prie jų 
buvo priekabiaujama dėl seksualinės orientacijos, kai tuo tarpu taip atsa-
kiusiųjų Europos vidurkis siekė 47 %. Tyrimo duomenimis, tai didžiausia dis-
kriminaciją patiriančių LGBT* asmenų dalis tarp visų ES šalių ir Kroatijos. 

Taip pat šis tyrimas patvirtina ir LGBT* asmenų nematomumo problemą, 
kurią rodo itin mažas atsiskleidžiančių netgi savo artimiausioje aplinkoje 
homoseksualių asmenų skaičius. Kalbant apie atsiskleidimą artimųjų tarpe, 
Lietuva ženkliai atsilieka nuo kitų šalių – tyrime paklausti, kiek jų šeimos na-
rių žino apie tai, jog respondentas yra lesbietė, gėjus, biseksualus ar trans-
seksualus asmuo, net 34 % atsakė, jog nėra atsiskleidę nė vienam šeimos 
nariui, 29 % – atsiskleidę keletui šeimos nariui, ir tik 17 % – visiems. 

DISkRImINACINeS NUOSTATAS fORmUOJANTYS VeIkSNIAI 

Kiekvieno iš mūsų nuomonę bei nuostatas formuoja daugybė veiksnių – nuo 
to, ką išgirstame per televiziją iki draugų ar bendradarbių pozicijos vienu ar 
kitu klausimu. Todėl itin svarbu suvokti, kas daro didžiausią poveikį neigia-
mų Lietuvos visuomenės nuostatų įvairių jos grupių atžvilgiu formavimuisi 
bei kokie veiksniai sudaro palankias sąlygas vystytis diskriminacijai, nes tik 
tada bus įmanoma veikti kryptingai siekiant keisti šias nuostatas. 

135 LGBT survey 2012, European Union Fundamental Rigths Agency. <http://fra.europa.
eu/DVS/DVT/lgbt.php>.

2013 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliktas 
tyrimas136 atskleidė, jog, respondentų nuomone, daugiausiai įtakos diskri-
minacinių nuostatų formavimui (-si) turi: informacijos ir žinių stoka – 31 %, 
prietarai ir (ar) išankstinės nuostatos – 30 %, žiniasklaidos priemonėmis 
formuojama nuomonė – 28 %, draugai, šeimos nariai, bendradarbiai – 11 
%. Atkreiptinas dėmesys, jog informacijos ir žinių stoką dažniau nurodė 
aukštąjį išsilavinimą įgiję apklaustieji, didesnių pajamų grupės atstovai ir 
didmiesčių gyventojai, tuo tarpu prietarus ar (ir) išankstines nuostatas – 46-
55 m. respondentai; draugus, šeimos narius, bendradarbius – vyrai, 18-35 
m. apklaustieji, vidutinių ir mažesnių pajamų grupės atstovai bei mažesnių 
miestų ir kaimo vietovių gyventojai. Taigi nors diskriminacinių nuostatų vy-
ravimą visuomenėje skatina adekvačios informacijos sklaidos apie diskrimi-
nacijos apraiškas trūkumas, nemažiau svarbūs ir kiti veiksniai.

2014 metais VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos užsakymu atlikto visuomenės nuostatų kitimo ir diskri-
minacijos priežasčių tyrimo137 metu nustatyta, jog visuomenės nuomonę 
neigiama linkme pirmiausia veikia galios institucijų atstovų viešas diskrimi-
naciją skatinančios pozicijos reiškimas bei diskriminaciją skatinančių įsta-
tymų projektų siūlymas, nes panašūs visuomenėje atpažįstamų ir laikytinų 
sektinais pavyzdžiais žmonių veiksmai galimai socialiai legitimuoja diskri-
minacijos apraiškas.

Jau minėtas 2012 m. PTA tyrimas respondentų klausė, kaip, jų nuomone, 
jų šalyje paplitusi nepagarbi politikų retorika apie lesbietes, gėjus, bisek-
sualius ir transseksualius asmenis. Net 58 % Lietuvoje gyvenančių LGBT* 
respondentų atsakė, jog tokia retorika yra labai paplitusi, tuo tarpu Europos 
vidurkis šioje kategorijoje tesiekia 16 %. Tai nestebina, nes 2012 – 2014 m. 
laikotarpiu Seime įregistruoti net aštuoni akivaizdžiai diskriminaciniai įsta-
tymų pakeitimo projektai, nukreipti prieš LGBT* asmenų teises. Kai kurie 

136 Lietuvos gyventojų nuomonės dėl diskriminacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu 
tyrimas, 2013. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>

137 Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų anali-
zė, 2014 m. <http://www.socmin.lt/download/8783/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_
ataskaita_2014.pdf>.
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šių projektų sėkmingai perėjo pirminius pateikimo etapus. Tuo tarpu dalis 
šių įstatymų iniciatorių ne tik atvirai įvardijo diskriminacinį tokių įstatymų 
projektų pobūdį ir tikslą, bet ir kitais aktyviais viešais veiksmais ne kartą 
siekė žeminti LGBT* asmenų orumą ir pažeisti jų teises138. 

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ atliktame tyrime taip pat pažymi-
ma, jog per lėtas visuomenės nuostatų kitimas iš dalies gali būti grindžia-
mas ir akademinio sektoriaus atstovų priešiška pozicija įgyvendinant libe-
ralios demokratijos principus, kadangi dalis antidiskriminacinių principų yra 
prieštaringi tradicinėmis vadinamoms, konservatyvioms nuostatoms bei 
savotiškai kvestionuoja jų pagrindą. Tokia situacija sudaro kliūtis siekiant 
užtikrinanti antidiskriminacinę aplinką, nes patiriamas iniciatyvos, keičiant 
socialinę ir intelektualinę aplinką, trūkumas.

Žiniasklaidos vaidmuo taip pat išskirtas kaip svarbus aspektas, lemiantis 
nepalankaus jautrių visuomenės grupių įvaizdžio formavimą. Tyrime pažy-
mima, jog žiniasklaidoje neretai pateikiama stereotipais pagrįsta ir neade-
kvati informacija, kuri sustiprina neigiamas nuostatas minėtų grupių atžvil-
giu, taip pat ir tai, jog žiniasklaidoje trūksta diskusijos, dialogo kultūros, kuri 
skatintų visuomenės sąmoningumą bei viešas diskusijas.

Tuo tarpu 2010 metais atlikto žiniasklaidos tyrimo metu pastebėta, jog ži-
niasklaida vis dar vaizduoja homoseksualumą kaip nenatūralų ar pavojin-
gą, o LGBT* asmenis neretai skandalizuoja ar seksualizuoja.139 Tai formuoja 
neigiamą visuomenės nuomonę, toliau skatina priešiškas nuostatas, todėl 
pateikiant informaciją visuomenei itin svarbu laikytis neutralumo, nešališ-
kumo ir pozityvumo.

138 Pavyzdžiui, Seimo nario Petro Gražulio veiksmai, plačiau: „P. Gražulio „dovana“ gė-
jams pribloškė užsieniečius”, 2013 m. lapkričio 13 d. <http://www.delfi.lt/news/daily/
lithuania/p-grazulio-dovana-gejams-pribloske-uzsieniecius.d?id=63277576>.

139 Davydova, Darja „Fragmentiški veidai: besikečiantis Lietuvos LGBT veidai viešajame 
diskurse“. Besikeičiantys veidai. Pirmosios eitynės už LGBT teises Lietuvoje, 2012 m. 
<http://www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2012-m/> P. 40.

PAT YčIOS, NeAPYkANTOS kALBA IR 
NeAPYkANTOS NUSIkALTImAI

NeAPYkANTOS NUSIkALTImAI IR NeAPYkANTOS kALBA

Homofobiniai ir transfobiniai nusikaltimai yra žalingi ne tik asmeniui, nu-
kentėjusiam nuo tokio nusikaltimo, bet ir visai LGBT* bendruomenei, nes 
neapykantos nusikaltimas yra nukreiptas ne tiek prieš konkretų asmenį, 
kiek prieš savybę, kuria tas asmuo pasižymi, todėl ir kiti asmenys, pasižy-
mintys tokia pačia savybe, pasijaučia nesaugiai. Neapykantos nusikalti-
mai žalingi ir visai visuomenei: kaip pažymima Generalinės Prokuratūros 
metodinėse rekomendacijose, neapykantos išpuoliai dažnai esti išskirtinai 
žeidžiantys, žiaurūs, įžūlūs, įvykdomi viešojoje vietoje, matomi, todėl daro 
neigiamą poveikį ne tik viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, bet ir for-
muoja nepagrįstai neigiamas visuomenės nuostatas, neigiamą požiūrį į tam 
tikras žmonių grupes ar jų narius.140 

PTA LGBT* tyrimo duomenimis, ketvirtadalis (26 %) visų šios ES apklausos 
LGBT* dalyvių per pastaruosius penkerius metus patyrė išpuolį arba grasi-
nimą smurtu. Maždaug trys iš dešimties apklausoje dalyvavusių translyčių 
žmonių teigė per metus iki apklausos smurtą arba grasinimą smurtu patyrę 
daugiau kaip tris kartus.141 Tuo tarpu LGBT* respondentai iš Lietuvos (31 % 
lesbiečių, 41 % gėjų ir 60 % translyčių asmenų), paklausti ar per pastaruosius 
5 metus buvo fiziškai ar seksualiai užpulti arba dėl kokios nors priežasties 
jiems buvo grasinta smurtu namie ar kitur (gatvėje, viešajame transporte, 

140 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvir-
tintos Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, naciona-
listiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 
2009. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumu
i/tabid/221/Default.aspx>.

141 FRA LGBT Survey, 2012, Fact Sheet, LT. <http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-
2013_lgbt-survey-factsheet_lt.pdf>.
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darbo vietoje ir kt.), atsakė teigiamai.142 Šis homoseksualių vyrų ir translyčių 
žmonių patiriamo smurto Lietuvoje rodiklis yra pats aukščiausias lyginant 
su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis.

2013 metais LGL atlikto homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikal-
timų tyrimo143 metu gauta informacija apie 2013 metų sausio – lapkričio 
mėnesiais įvykdytus neapykantos nusikaltimus ar kitus incidentus. Iš viso 
pranešta apie 12 incidentų, iš kurių daugiausiai turto sugadinimo ir fizinio 
smurto atvejų, daugelis kurių įvyko viešose vietose. Dažniausiai nukentėjo 
homoseksualūs vyrai, bendras nukentėjusiųjų amžiaus vidurkis – 26 metai. 
Tyrimo metu pastebėta, jog neapykanta motyvuotų nusikaltimų ir incidentų 
skaičius ypatingai išauga su LGBT* bendruomene bei jų teisių problemomis 
susijusių viešų renginių ar socialinių kampanijų metu. Tyrimo metu nustaty-
ta ne tik tai, jog vengiama apie tokius nusikaltimus pranešti, bet ir tai, kad 
pranešant dažnai lieka nežinomas tikrasis šių nusikaltimų motyvas.

Kalbant apie neapykantos nusikaltimus, konstatuotina, jog dažniausiai 
pasitaikanti ir oficialiai užfiksuojama nusikalstama veika yra neapykantos 
kalba, arba kurstymas pagal Baudžiamojo kodekso 170 str., o tai tiesiogiai 
sietina ir su aktyviu žmogaus teisių srityje dirbančių nevyriausybinių orga-
nizacijų darbu pranešant apie tokius nusikaltimus. Pastebėtina, jog dau-
giausiai kurstymo atvejų užfiksuojama internetinėje erdvėje – internetinių 
publikacijų komentaruose, socialiniuose tinklapiuose bei internetiniuose 
forumuose yra padaroma daugiau kaip 90 % visų neapykantos kurstymo 
veikų.144 Taigi seksualinės orientacijos pagrindas yra vienas dažniausiai pasi-
taikančių neapykantos kurstymo pagrindų. Pavyzdžiui, 2010 metų Genera-
linės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus ataskaitoje nurodoma, jog iš 
168 ikiteisminių tyrimų, inicijuotų ir atliktų 2010 m. dėl nusikalstamų veikų 
asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei (Baudžiamojo kodekso XXV sk.), 

142 FRA LGBT Survey, 2012. Detali informacijos paieška: <http://fra.europa.eu/DVS/DVT/
lgbt.php>.

143 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>. 

144 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>.

8 ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ir atlikti dėl neapykantos kurstymo 
romų etninei grupei, 6 ikiteisminiai tyrimai – dėl neapykantos žydų tautinei 
grupei kurstymo, 3 ikiteisminiai tyrimai – dėl kurstymo prieš lenkų tautinę 
žmonių grupę, 2 – dėl kurstymo prieš rusų tautybės žmones ir 1 ikiteisminis 
tyrimas – dėl religinės neapykantos kurstymo (prieš katalikus). Likę ikiteis-
miniai tyrimai pradėti dėl neapykantos kurstymo homoseksualios seksu-
alinės orientacijos asmenims ar jų grupei. Taigi ši asmenų, kurių atžvilgiu 
aptariamos kategorijos nusikalstamos veikos buvo padarytos, įregistruotos 
ir dėl kurių buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, grupė buvo dominuojanti.145 

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Seime 2013 metais inicijuotas projektas, 
kuriuo siekiama panaikinti atsakomybę už „seksualinio elgesio kritiką“146. 
2013 m. birželio 11 d. Seimo narių grupė pateikė Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnio papildymo įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti, jog sek-
sualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba 
aptarimas, įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiū-
ras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, dis-
kriminavimu ar skatinimu diskriminuoti. 2013 rugsėjo 12 d. minėtai pataisai 
Seime pritarta po pateikimo (už balsavo 47 Seimo nariai, prieš – 15, susilai-
kė – 20), tad vis dar išlieka šio projekto priėmimo galimybė.

Kaip jau pažymėta ankstesniame skyriuje, Baudžiamojo kodekso nuostatos 
draudžia diskriminaciją ir neapykantos kurstymą dėl seksualinės orientaci-
jos, o neapykanta dėl asmens seksualinės orientacijos nusikalstamos vei-
klos kontekste yra laikoma sunkinančia aplinkybe. Vis dėlto, Baudžiamojo 
kodekso nuostatos neapima lytinio tapatumo pagrindo, tad apie šiuos nu-
sikaltimus nėra renkama ir jokia statistinė informacija. Tą patį galima pa-
sakyti ir apie generalinio prokuroro 2009 m. priimtas metodines rekomen-
dacijas147, kuriose neaptariami su transfobija susiję nusikaltimai. Nors šios 

145 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus 2010 metų 
ataskaita. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1k
umui/tabid/221/Default.aspx>.

146 Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio papildymo įstatymo projektas (XIIP-687, 2013-
06-11).  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450517&p_tr2=2>.

147 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvir-
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metodinės rekomendacijos ir suteikia tam tikras gaires neapykantos nusi-
kaltimus tiriantiems prokurorams ir pareigūnams, atsižvelgiant į vis dar ne-
pakankamą neapykantos nusikaltimų tyrimą, tampa akivaizdu, jog trūksta 
išsamesnio vadovo bei specialių mokymų apie šių nusikaltimų specifiką.

Neapykantos nusikaltimų tyrimą apsunkina ir tai, jog neegzistuoja viena 
atsakinga institucija ar įstaiga. Kaip pažymima Rekomendacijos CM/Rec 
(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos dokumentinėje ataskaitoje148, Generalinės 
prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius, tyręs ir kaupęs duomenis apie nea-
pykantos nusikaltimus, buvo panaikintas, o jo funkcijos išskirstytos kitiems 
padaliniams. Tuo tarpu policijos pareigūnų profesiniai mokymai yra bendro 
pobūdžio ir neskiria papildomo dėmesio su seksualine orientacija ir lytine 
tapatybe susijusiems klausimams. Toks pat specializuotos informacijos trū-
kumas identifikuotas ir įkalinimo įstaigų darbuotojams teikiamuose profesi-
niuose mokymuose. Neturėdami atitinkamo pasirengimo, policijos pareigū-
nai negali tinkamai reaguoti, atpažinti tokius nusikaltimus ir padėti nuo jų nu-
kentėjusiesiems. Be to, trūksta ir proaktyvių veiksmų, visuomenės švietimo 
iniciatyvų bei tiesioginio kontakto su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis 
ir bendruomenėmis, kurios neretai tampa panašių nusikaltimų aukomis.

Tai, kad būtina gerinti nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų as-
menų apsaugą, parodo ir tyrimų rezultatai. PTA LGBT* tyrimo rezultatai 
atskleidžia, jog Lietuvoje nukentėjusieji nuo fizinio ar seksualinio smurto 
nepraneša policijai, nes: net 38 % nukentėjusiųjų Lietuvoje bijo susidurti su 
homofobija ar transfobija iš policijos (Europos vidurkis – 24 %), galvoja, jog 
policija nieko nedarys (62 %, ES vidurkis – 43 %) – mano, jog policija negali 
nieko padaryti (57 %, ES vidurkis – 33 %).

tintos Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, naciona-
listiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, 
ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 
2009. <http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumu
i/tabid/221/Default.aspx>.

148 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.

2013 metais LGL atliktas homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikal-
timų Lietuvoje tyrimas taip pat parodė, jog tik maža dalis nukentėjusiųjų 
nuo neapykanta motyvuotų nusikaltimų ir incidentų ar kitos informacijos 
apie šiuos įvykius turinčių asmenų, kreipiasi į teisėsaugos institucijas. Tyri-
mo ataskaitoje pažymima, jog prie to prisideda ne tik baimė, jog praneši-
mas apie įvykį neigiamai paveiks nukentėjusiojo asmeninį gyvenimą ar dar-
bo santykius, bet ir tai, jog asmenys neretai nemato tikslo kreiptis į minėtas 
institucijas, nes nesitiki iš jų sulaukti tinkamos pagalbos, o net ir pranešant 
apie įvykį policijai, tam tikrais atvejais nukentėję asmenys pareigūnų reak-
ciją įvardina kaip atsainią, o kartais netgi pajuokiančią. 149

Tinkama parama aukoms yra labai svarbi siekiant užtikrinti, jog nusikaltimų 
aukos turėtų galimybę siekti teisingumo ir kad būtų gerbiamos jų teisės. 
PTA, atlikusi išsamų visoje Europos Sąjungoje aukoms teikiamų paslaugų 
vertinimą, pažymi, kad, nepaisant teigiamų poslinkių, daugelis valstybių 
narių susiduria su nemenkais iššūkiais. Pasak PTA, Lietuvoje (kaip ir dar sep-
tyniose ES šalyse) bendro pobūdžio pagalbos sistema visoms nusikaltimų 
aukoms neegzistuoja, apsiribojama tik pagalba konkrečiais atvejais (pavyz-
džiui, kai nusikaltimo auka tampa vaikas). Informacija apie tai, kur Lietuvoje 
galima sulaukti pagalbos, taip pat sistemiškai teikiama tik kai kurių nusikal-
timų aukoms (pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje atveju).150

PATYčIOS

Patyčios mokyklose yra sudėtinga ir kompleksiška problema. Patyčios vei-
kia ne tik tuos vaikus, kurie jose tiesiogiai dalyvauja (patyčių kaltininką ir 
auką), bet ir visą mokyklos bendruomenę: patyčias stebinčius moksleivius, 
mokytojus, kitus mokyklos specialistus bei tėvus. Nuo patyčių mokyklose 

149 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>.

150 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims, FRA, 2015. 
<http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-sup-
port-victims>.
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nukentėti gali kone kiekvienas moksleivis, visgi labiausiai pažeidžiami yra 
tie moksleiviai, kurie išsiskiria iš bendraamžių, o ypač tie, kurie priklauso vi-
suomenėje itin stigmatizuojamoms grupėms – lesbietės, gėjai, biseksualūs 
ir jauni translyčiai žmonės. 

Kaip atskleidė asociacijos LGL užsakymu 2014 metais atliktas tyrimas apie 
homofobinių patyčių paplitimą mokyklose151, patyčios lytinės orientacijos 
pagrindu mokyklose yra plačiai paplitęs, tačiau pakankamai dėmesio vis 
dar nesulaukiantis reiškinys, kuris paliečia ne tik LGBT* mokinius, bet ir 
jaunuolius, kurie savo elgesiu ar išvaizda neatitinka stereotipinio savo lyties 
įvaizdžio. Tyrime teigiama, jog patyčios dėl lytinės orientacijos mokyklose – 
klestinti problema, su jomis yra susidūrę aštuoni iš dešimties apklaustų mo-
kinių. Daugiau kaip trečdalis tyrime dalyvavusių mokinių teigė mokykloje 
nesijaučiantys saugiai. 

Tuo tarpu apibendrinant tyrimo rezultatus apie mokytojų nuostatas ir po-
ziciją, teigiama, jog daugelis mokytojų tiesiog nepastebi homofobinių pa-
tyčių mokyklose problemos arba ją ignoruoja, kartu pažymint, jog Lietuvos 
mokytojai taip pat nepastebi ir pačių LGBT* mokinių – vos dešimtadalis 
mokytojų pripažįsta, kad jų mokykloje mokosi homoseksualūs ir biseksu-
alūs mokiniai. Tai nestebina, nes, remiantis tyrimo duomenimis, vos penk-
tadalis mokytojų palaiko seksualinės orientacijos atskleidimą mokykloje ir 
mano, jog mokiniai mokykloje turėtų jaustis pakankamai saugiai, kad galė-
tų aplinkiniams atskleisti šią informaciją apie save. Tuo tarpu daugiau kaip 
pusės mokytojų įsitikinimu, mokykla nėra tinkama vieta kalbėti apie lytinę 
orientaciją. 

Tyrimas atskleidžia, jog Lietuvos mokytojai taip pat nepastebi ir pačių 
LGBT* moksleivių – vos dešimtadalis mokytojų pripažįsta, kad jų moky-
kloje mokosi homoseksualūs ir biseksualūs moksleiviai. Tai nestebina, nes, 
tyrimo duomenimis, vos penktadalis mokytojų palaiko lytinės orientacijos 
atskleidimą mokykloje ir mano, jog moksleiviai mokykloje turėtų jaustis 
pakankamai saugiai, kad galėtų šią informaciją apie save atskleisti aplin-

151 Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos, 2015. 
<www.lgl.lt/leidiniai>.

kiniams. Tuo tarpu daugiau kaip pusės mokytojų įsitikinimu, mokykla nėra 
tinkama vieta kalbėti apie lytinę orientaciją. 

Patyčių mastas gali būti siejamas su prastesniais akademiniais pasiekimais, 
mažesniu moksleivių pasitenkinimu mokykliniu gyvenimu, nesaugumo 
jausmu, kurį išgyvena tiek moksleiviai, tiek mokytojai152. Todėl patyčių pro-
blemą būtina pirmiausia matyti, o paskui ir imtis atitinkamų priemonių jai 
spręsti.

SAVIRAIŠkOS LAISVėS IR INfORmACIJOS 
RIBOJImAS

Kaip jau minėta anksčiau, objektyvios žinios ir informacija yra itin svarbi, 
nes padeda žmonėms pažinti įvairią juos supančią tikrovę ir tokiu būdu atsi-
kratyti klaidingų stereotipų apie nepažintus reiškinius bei skirtingas žmonių 
grupes, o tokios informacijos trūkumas tiesiogiai lemia neigiamų nuostatų 
formavimąsi ir plitimą. Todėl švietimas yra itin svarbus ir bene svarbiausias 
keičiant klaidingas neigiamas visuomenės nuostatas bei tuo pat metu geri-
nant pažeidžiamų grupių padėtį bei įtrauktį į visuomenės gyvenimą. Jau mi-
nėtoje 2014 metų visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių 
tyrimo153 analizėje teigiama, jog svarbiausiu aspektu, norint pakeisti diskri-
minacinę aplinką, laikytinas švietimo sistemos stiprinimas bei neformalaus 
švietimo svarba. Taip pat įvardijamas savarankiškai bei kritiškai mąstančio 

152 Daugiau informacijos apie patyčių padarinius galima rasti kampanijos „Be patyčių“ 
internetinėje svetainėje: <http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/patyci-pa-
dariniai/>.

153 Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų anali-
zė, 2014 m. <http://www.socmin.lt/download/8783/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_
ataskaita_2014.pdf>.
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jaunimo ugdymas, remiant neformalųjį švietimą, bei dalykų, kurie apima 
nediskriminavimo visais pagrindais temas, įtraukimas į formaliojo švietimo 
programas. 

Visgi Lietuvoje visuomenės švietimas su LGBT* susijusiomis temomis iš-
lieka itin sudėtingas. Estijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei ir 
kai kurioms kitoms Europos Sąjungos valstybėms imantis įvairių priemo-
nių šviesti ir keisti neigiamas visuomenės nuostatas LGBT* asmenų atžvil-
giu, Lietuvoje pastebima priešinga tendencija: bandoma slopinti ir trukdyti 
skleisti informaciją, susijusią su LGBT* asmenų teisėmis, bei vienu ar kitu 
būdu siekiama apriboti šių asmenų saviraiškos laisvę154. 

Formaliojo švietimo programose LGBT* tema nėra minima, tuo tarpu pas-
tebimos visiškai priešingų tikslų turinčios iniciatyvos, kuriomis siekiama 
riboti ir padaryti neprieinamą informaciją visuomenei, ypatingai jaunimui. 
Kai kurie pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo siekį riboti ir LGBT* asmenų 
saviraiškos bei susirinkimų laisvę. Tokiu būdu neigiamos visuomenės nuos-
tatos tik dar labiau sustiprinamos, o trūkstant pozityvios atsvaros paplitusiai 
neapykantos kalbai ir viešoms patyčioms blogėja LGBT* asmenų situacija. 

Akivaizdžiausios yra pastaraisias metais priimtos atitinkamos įstatymų 
nuostatos bei jų taikymas, taip pat bandymai riboti LGBT* asmenų teisę į 
taikius susirinkimus. Šie atvejai detaliau aptariami toliau.

NePILNAmečIų APSAUGOS NUO NeIGIAmO VIeŠOSIOS INfORmACIJOS 
POVeIkIO ĮSTATYmAS 

Dar 2007 metų rugsėjo mėn. į Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą (toliau – Nepilna-
mečių apsaugos įstatymas)155 buvo pasiūlyta įtraukti nuostatą, kuri draustų 

154 Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity in the EU Member States, FRA 2011. <http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publications_per_year/fra_homophobia_synthesis_en.htm>.

155 Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

viešą homoseksualumo propagavimą nepilnamečiams. Vis dėlto, sulaukus 
tarptautinės bendruomenės bei Lietuvos Respublikos Prezidento kritikos, 
įstatymas buvo pakoreguotas ir pirminėje versijoje buvusį draudimą nepil-
namečiams skleisti viešą informaciją apie homoseksualius, biseksualius ir 
poligaminius santykius pakeitė kitos ne tokios akivaizdžiai diskriminacinės 
nuostatos.

Pakeistas Nepilnamečių apsaugos įstatymas įsigaliojo 2010 m. kovo 1 d. 
Jame liko nuostatos, draudžiančios nepilnamečiams informaciją, „kuria 
skatinami lytiniai santykiai“ (4 str. 2 d. 15 p.) bei „kuria niekinamos šeimos 
vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir 
šeimos kūrimo samprata“ (4 str. 2 d. 16 p.)156. Įstatymas taip pat apibrėžia, 
jog „skatinimas“ yra kryptinga informacija, kuria nepilnamečiai raginami 
imtis konkrečių veiksmų, skatinami įgyti arba keisti įpročius, pažiūras, po-
linkius ar elgseną (2 str. 5 d.), tuo tarpu „niekinimo“ sąvoka nėra apibrėžta. 
LR Konstitucijos 38 str. nurodo, jog santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir 
moters sutikimu, tačiau šeimos kūrimo sampratos nepateikia. Civiliniame 
kodekse panaši santuokos samprata įtvirtinta 3.7 str. 1 d., kurioje nustatyta, 
jog „santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir 
moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius“, o tiksli šeimos api-
brėžtis nepateikiama. Tuo tarpu, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo išaiškinimą, šeima yra platesnė sąvoka nei santuoka, o santuoka yra 
tik vienas iš šeimos sudarymo pagrindų157. Vis dėlto, minėtomis Nepilname-
čių apsaugos įstatymo nuostatomis yra aiškiai siekiama riboti informaciją 
apie ne vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų susitarimu kuriamą šei-
mą. Tokiu būdu iš esmės siekiama riboti laisvę skleisti informaciją apie tos 

poveikio įstatymas (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367>.

156 Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymas (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367>.

157 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl Vals-
tybinės šeimos politikos koncepcijos“. <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2011/n110928.
htm>.
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pačios lyties asmenų šeimas, ugdyti nepilnamečių netoleranciją ir formuoti 
neigiamą požiūrį į tos pačios lyties asmenų porų šeimas. 

Šios įstatymo nuostatos yra kritikuotos tiek užsienio politikų, tiek tarptauti-
nių ir nacionalinių žmogaus teises ginančių organizacijų, dėl šių nuostatų ne 
kartą kritiškai pasisakė tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Human 
Rights Watch bei Amnesty International158. Taip pat kviečiant Lietuvą neribo-
ti saviraiškos laisvės ir nediskriminuoti LGBT* asmenų, priimtos dvi Europos 
Parlamento rezoliucijos – 2009 m. rugsėjo 17 d.159 ir 2011 m. sausio 19 d.160

Pirmą kartą aptariamomis Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatomis 
kaip pagrindu diskriminuoti LGBT* asmenis buvo bandyta pasinaudoti 
siekiant sukliudyti 2010 m. eitynių „Už lygybę“ organizavimą, tačiau nesė-
kmingai. Tąkart 2010 metų kovo mėnesį net 53 Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai pasirašė peticiją, kuria buvo raginama atšaukti leidimą eitynėms, nes 
jos neva pažeistų Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatas.

Visgi realaus minimo įstatymo nuostatų pritaikymo siekiant riboti infor-
maciją, susijusią su LGBT* asmenimis, ilgai laukti neteko. 2013 m. liepos 
7 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) apribojo asociacijos LGL 
„Baltic Pride 2013“ reklaminio vaizdo klipo161 transliavimą, nustatydamas, 
jog klipas gali būti transliuojamas tik po 23 val. bei pažymint klipą ženklu 
„S“ (t. y. „skirta suaugusiems“)162. Ribojimo pagrindu tapo jau minėtas Ne-
pilnamečių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktas, pagal kurį ri-

158 Tarptautinės organizacijos Amnesty International vieši pareiškimai dėl padėties Lietu-
voje. <http://www.amnesty.org/en/region/lithuania?page=3>.  

159 Europos Parlamento rezoliucija 2009 09 17. <http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0019&language=EN>.

160 Europos Parlamento rezoliucija 2011 01 19. <http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0019+0+DOC+XML+V0//EN>.

161 LGL video klipas „Baltic Pride 2013“. <https://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI>.

162  „Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko: LRT socialinę „Baltic Pride“ rekla-
mą prilygino pranešimams apie alkoholį ir tabaką“, 2013 07 12. <http://www.15min.lt/
naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-geju-lygos-vadovas-vladimiras-simonko-lrt-socialine-
baltic-pride-reklama-prilygino-pranesimams-apie-alkoholi-ir-tabaka-56-353141>.

bojama informacija, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, 
negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir 
šeimos kūrimo samprata“. LGL apskundė šį LRT sprendimą Žurnalistų eti-
kos inspektorei, kuri 2013 m. rugsėjo mėn. patvirtino LRT sprendimą. 

Panašus atvejis dėl vaizdo klipo transliavimo ribojimo pasikartojo 2014 me-
tais. Šįkart asociacijos LGL kampanijos „Keisk“ vaizdo klipui163 apribojimus 
nusprendė taikyti televizija TV3, o Žurnalistų etikos inspektorė vėl patvirtino 
tokių apribojimų reikalingumą ir nustatė, jog klipe pateikiama informacija gali 
daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.164 Šiuo atveju, asociacija LGL išbandė 
ir teismines gynybos priemones, kurios, deja, pasirodė neveiksmingos.165 Tuo 
tarpu, 2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvos psichologų sąjunga išplatino spaudos 
pranešimą, kuriame pažymėjo, jog Lietuvos psichologų sąjungos specialistų 
nuomone, aptariamame vaizdo klipe nėra tokio turinio, kuris mokslo žiniomis 
būtų įrodytas kaip darantis neigiamą poveikį nepilnamečių emocinei, dvasinei, 
psichinei raidai bei sveikatai, o žalą gali daryti ne minėtas vaizdo klipas, bet 
draudimas viešoje erdvėje kalbėti apie LGBT* žmonių patiriamus sunkumus.166

Panašus aptariamų Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatų pritaikymo 
atvejis susijęs su 2014 metais Neringos Dangvydės pasakų knygos „Ginta-
rinė širdis“ platinimo sustabdymu, todėl, kad pasakų knygoje, be kita ko, 
pateikiamos dvi pasakos apie meilę tarp tos pačios lyties žmonių.167

163 LGL kampanijos „Keisk“ video klipas. <https://www.youtube.com/watch?v=PlHljk_IVQw>.

164 „Inspektorė Lietuvos gėjų lygai nurodė, kad seksualinių mažumų vaizdo klipas žalingas 
vaikams“, 2014 09 24, BNS. <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/inspek-
tore-lietuvos-geju-lygai-nurode-kad-seksualiniu-mazumu-vaizdo-klipas-zalingas-vai-
kams-1240113/>.

165 „Gėjų lygos skundas dėl vaizdo klipo draudimo teismuose lieka nenagrinėtas“, 2014 12 
19, BNS. <http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/geju-lygos-skundas-del-
vaizdo-klipo-draudimo-teismuose-lieka-nenagrinetas-665831#.VOCMXuasVPE>.

166 2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvos psichologų sąjungos nuomonė dėl Lietuvos gėjų lygos 
socialinės reklamos poveikio nepilnamečiams (pranešimas žiniasklaidai). <http://www.
psichologusajunga.lt/index.php?p=407&lng=lt>.

167 „Sprendimas neplatinti pasakų primena sovietinę cenzūrą“, 2014 05 07. <http://mano-
teises.lt/straipsnis/sprendimas-neplatinti-pasaku-primena-sovietine-cenzura/>.
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Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kai kurie komerciniai informaciniai porta-
lai, vadovaudamiesi Nepilnamečių įstatymo nuostatomis, su LGBT* susiju-
sius straipsnius talpina į suaugusiems skirtas skiltis arba taiko atitinkamus 
ribojimus (pavyzdžiui, amžiaus patvirtinimo reikalavimą), taip dar kartą 
patvirtindami, kad LGBT* tematika (nesvarbu, ar pristatoma neigiamai, ar 
teigiamai) yra žalinga nepilnamečiams.

Baltic Pride 2010 IR Baltic Pride 2013 eITYNIų BYLOS

Teisė į taikius susirinkimus yra viena pamatinių ir neatskiriamų demokrati-
nės valstybės garantijų ir pilietinės visuomenės bruožų. Piliečiai turi teisę 
nepažeidžiant įstatymų rinktis ir atitinkama forma išreikšti savo pozici-
ją vienais ar kitais jiems rūpimais klausimais. Ši teisė garantuojama netgi 
tada, kai išreiškiama pozicija sulaukia didelės opozicijos ar kuriai didelė vi-
suomenės dalis galimai nepritaria. Nors ši teisė garantuojama visiems as-
menims, LGBT* asmenų teisę į taikius susirinkimus buvo bandyta riboti jau 
du kartus – 2010 ir 2013 metais organizuojant eitynes už LGBT* asmenų 
lygybę. Nors šios eitynės įvyko kaip planuota, tačiau abiem atvejais teko 
įveikti ne tik atskiras politikų iniciatyvas, bet ir pasinaudoti teisminėmis gy-
nybos priemonėmis.

Baltic Pride 2010 atvejis

Kaip jau buvo minėta, pirmą kartą atitinkamomis Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis mėgin-
ta pasinaudoti siekiant uždrausti pirmąkart Lietuvoje organizuotas LGBT* 
eitynes, kai 2010 metų kovo mėnesį 53 Seimo nariai pasirašė peticiją, kuria 
buvo raginama atšaukti leidimą eitynėms, nes jos pažeistų minėtas įstaty-
mo nuostatas. Visgi šis bandymas buvo nesėkmingas.

Rimčiausia grėsmė organizuotoms eitynėms kilo likus savaitei iki renginio. 
2010 metų gegužės 3 dieną prašydami uždrausti gegužės 8 dieną planuo-
jamas Baltic Pride eitynes, kurioms leidimas jau buvo suteiktas, Lietuvos 
laikinasis Generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas ir Kauno miesto 

tarybos narys Stanislovas Buškevičius kreipėsi į teismą. Generalinis proku-
roras tokį prašymą grindė tuo, kad „organizuojant susirinkimą gali būti pa-
kenkta eitynėse dalyvaujančių žmonių sveikatai”, tačiau nepateikė jokių tai 
pagrindžiančių įrodymų. Be to, Generalinio prokuroro pateikti duomenys 
apie grėsmę dalyvių sveikatai prieštaravo viešiems Vilniaus miesto mero Vi-
liaus Navicko168, policijos generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Skver-
nelio169 ir Vilniaus policijos viršininko Kęstučio Lančinsko170 pareiškimams. 
Savo pareiškimuose meras ir minėti pareigūnai tvirtino, kad policija rengi-
nio metu pasiruošusi užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą. 

Gegužės 4 dieną Vilniaus apylinkės administracinis teismas, ištyręs pa-
reiškėjo pateiktą pareiškimą, nusprendė patenkinti pareiškėjo prašymą ir 
sustabdė vykdomojo Vilniaus miesto administracijos įsakymo Nr. 40-352, 
2010-04-23 „Dėl leidimo organizuoti eitynes „Už lygybę” 1-4 straipsnių ga-
liojimą iki tos dienos, kai įsiteisės teismo sprendimas. Tą pačią dieną Baltic 
Pride organizatoriai Vilniaus apylinkės administracinio teismo sprendimą 
apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris gegužės 
7 dieną neskundžiama nutartimi panaikino žemesnės instancijos teismo 
sprendimą. Teismas pažymėjo, kad Europos Sąjungos teisė įpareigoja vals-
tybes nares ginti saviraiškos ir susirinkimų laisves, bei turi pareigą užtikrinti 
taikių susirinkimų teisę net toms žmonių grupėms, kurių nuomonės nėra 
populiarios.

Baltic Pride 2013 atvejis

Nepaisant palankaus 2010 metų Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo sprendimo ir sėkmingai įvykusių eitynių, 2013 metais kilo labai panaši si-

168 „Gėjų eitynės pakibo ant plauko“,  2010 05 05. <http://www.alfa.lt/straipsnis/10355592/?Geju.
eitynes.pakibo.ant.plauko=2010-05-05>.

169 „Policija dar kartą patikino esanti pasirengusi gėjų eitynėms“, 2010 05 05, BNS. <http://
kauno.diena.lt/naujienos/miesto-pulsas/policija-dar-karta-patikino-esanti-pasirengusi-
geju-eitynems-231261#ixzz3Rr689sRM>.

170 Vilniaus policijos vadovas: policija yra pasirengusi užtikrinti viešąją tvarką per eitynes, 
2010 05 04, BNS. <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-policijos-vadovas-
policija-yra-pasirengusi-uztikrinti-viesaja-tvarka-per-eitynes.d?id=31838165>.
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tuacija. 2013 m. birželio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybė de facto uždraudė 
Baltic Pride eitynes „Už lygybę“, atsisakydama patvirtinti eitynių laiką, vie-
tą ir formą. Vilniaus miesto valdžia savo sprendimą argumentavo tuo, kad 
leisdama rengti eitynes pažeistų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 
4 straipsnio 3 dalies reikalavimus, numatančius, kokiu atstumu nuo valsty-
binių įstaigų (ne arčiau kaip 25 m.) ir teismų (ne arčiau kaip 75 m.) gali būti 
rengiami susirinkimai. Pabrėžtina, jog per 2012 m. gruodžio mėn. – 2013 m. 
gegužės mėn. laikotarpį įvyko daugiau kaip 70 renginių, kuriems panašūs 
įstatymo apribojimai taikomi nebuvo. Visgi pasinaudojus teisinėmis gyny-
bos priemonėmis ir kreipusis į teismą, 2013 m. liepos 23 d. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas nurodė leisti eitynes, pabrėždamas, kad su-
sirinkimų laisvė privalo būti užtikrinta visiems piliečiams, o tokio pobūdžio 
suvaržymai demokratinėje visuomenėje nėra būtini. Vis dėlto teismas savi-
valdybės administracijos veiksmuose diskriminacijos neįžvelgė.171

Be to, kalbant apie saviraiškos laisvę ir teisę į taikius susirinkimus, reikalinga 
paminėti ir kai kurias pastarųjų metų įstatymų pakeitimų iniciatyvas, kurio-
mis šioje srityje siekiama riboti LGBT* asmenų teises. Kaip vieną tokių inici-
atyvų galima išskirti 2013 rugsėjo 3 d. Seimo narių Petro Gražulio ir Andriaus 
Mazuronio pateiktą Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 11, 14 straips-
nių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama numatyti, jog 
susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys, išskyrus valstybės ar savival-
dybės institucijas, privalo apmokėti susirinkimo organizavimo ir surengimo 
išlaidas.172 Iniciatyva pateikta po to, kai Policijos departamentas išplatino in-
formaciją apie 2013 m. liepos 27 d. Baltic Pride eitynių apsaugai skirtas lėšas.

Svarbu paminėti ir kitą su siekiu įtvirtinti atsakomybę už „šeimos vertybių 
niekinimą“ susijusią iniciatyvą. Dar 2013 gegužės 10 d. Seimo narys Petras 
Gražulis pateikė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 259(1) 

171 Daugiau informacijos: „Strateginio bylinėjimosi proceso dėl teisės surengti Baltic Pride 
2013 eitynes „Už lygybę“ dokumentinė ataskaita“, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/atas-
kaita-LT.pdf>.

172 Susirinkimų įstatymo 11, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-
940 (2013-09-03). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455236&p_
tr2=2>.

straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo 
projektą, kuriame buvo siūloma numatyti administracinę atsakomybę už 
viešą konstitucinių dorovinių vertybių bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos 
pagrindų niekinimą, taip pat visuomenės dorovei prieštaraujančių renginių 
organizavimą. 2014 m. sausio 15 d. buvo pateiktas patobulintas įstatymo 
projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę už viešą 
Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – šeimos niekinimą kalbomis, demons-
truojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir 
kitokiais veiksmais173. Kaip nurodoma projekto aiškinamajame rašte174, pro-
jekto iniciatorius siekia, jog „už teisingos ir darnios visuomenės dorovinių 
vertybių, Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų viešą niekinimą, viešą 
raginimą jas niekinti, visuomenės dorovei prieštaraujančių renginių, tokių 
kaip homoseksualų eitynės bei paradai, organizavimą, būtų įtvirtinta admi-
nistracinė atsakomybė.“ Nors šio projekto tikslas yra akivaizdžiai diskrimi-
nacinis, 2014 m. sausio 21 d. Seimas plenariniame posėdyje po svarstymo 
pritarė pataisoms (už naujas nuostatas balsavo 46 Seimo nariai, prieš – 10, 
susilaikė – 22)175. Nors 2014 m. kovo 13 d. svarstant darbotvarkę, ir buvo nu-
tarta minimo projekto nepalikti tarp svarstytinų klausimų (už – 39, prieš – 
34, susilaikė – 20),176 šis įstatymo projektas gali būti svarstomas ateityje.

173 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodek-
so papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projektas XIP-4490(3) (2014-01-15). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464145&p_tr2=2>.

174 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 259(1) straipsnių pakeitimo ir Ko-
dekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas (XIP-4490(2), 
2013-05-10).  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448190>.

175 Balsavimo rezultatai dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) 
straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projekto (Nr. XIP-
4490(3)), svarstymas. Seimo posėdis Nr. 119 (2014-01-21). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/
w5_sale.bals?p_bals_id=-17616>.

176 Balsavimo rezultatai dėl  Seimo 2014 m. kovo 13 d. posėdžių darbotvarkės tvirtinimo, 
dėl pasiūlymo palikti darbotvarkėje Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 
2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18821 straipsniu įstatymo projektą Nr. 
XIP-4490(3). Seimo posėdis Nr. 122 (2014-03-13). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.
bals?p_bals_id=-17656>.
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TOS PAčIOS LY TIeS ASmeNų SANT YkIų 
TeISINIO PRIPAŽINImO NeBUVImAS 

Šiuo metu Lietuvoje tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimo 
gerbimą, t. y. teisė į santuoką ar partnerystės registravimą, nėra užtikri-
namos. LR Konstitucijos 38 straipsnis numato, jog šeima yra visuomenės 
ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvys-
tę ir vaikystę, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.177 2011 
m. aiškindamas šią Konstitucijos nuostatą Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas išaiškino, jog „konstitucinė šeimos samprata grindžiama 
šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, 
pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam ti-
kras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma 
konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi“178, tokiu būdu 
griežtai nekildindamas šeimos santykių tik iš santuokos sudarymo, tėvys-
tės ir motinystės. 

Vis dėlto, pagal šiuo metu galiojančias Civilinio kodekso nuostatas, teisė 
sudaryti santuoką ar partnerystę yra pripažįstama tik skirtingų lyčių asme-
nims.179 Tačiau net ir skirtingų lyčių asmenys neturi galimybės įregistruoti 
partnerystę, kadangi Seimas nėra priėmęs specialaus Partnerystės įstaty-
mo, kuris numatytų partnerystės registravimo sąlygas ir tvarką. 2013 m. 
spalio 11 d. Teisingumo ministerija pateikė Civilinio kodekso pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projektą180, siūlantį kodekse apibrėžti partnerystę kaip 

177 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014.) <http://www3.lrs.lt/home/
Konstitucija/Konstitucija.htm>.

178 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl Vals-
tybinės šeimos politikos koncepcijos“. <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2011/n110928.
htm>.

179 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

180 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.16, 3.140, 3.150, 3.229, 3.230, 3.231, 
3.232, 3.233, 3.234, 3.235, 5.13 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.229/1, 3.234/1 

faktinį gyvenimą kartu sukuriant šeiminius santykius, nereikalaujant par-
tnerystės įregistravimo. Tačiau šiuo projektu partnerystės institutas taiko-
mas tik skirtingų lyčių kartu gyvenančioms poroms ir neapima tos pačios 
lyties asmenų.

Rekomendacijos CM/Rec (2010)5 įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje181 
daroma išvada, jog partnerystės įstatymo nepriėmimas netgi skirtingos ly-
ties asmenų atžvilgiu labiausiai susijęs su nuogąstavimais, jog tokio įstaty-
mo priėmimas galėtų atverti kelią tos pačios lyties poroms reikalauti tokių 
pačių, t. y. su šeimos santykių teisiniu pripažinimu susijusių, teisių. Pažy-
mėtina, jog 2013 m. lapkričio 7 d. EŽTT savo sprendime byloje Vallianatos 
ir Mylonas prieš Graikiją (Nr. 29381/09 ir 32684/09), konstatavo, jog 2008 
metais Graikijoje priimtas civilinės partnerystės įstatymas, suteikiantis ga-
limybę įregistruoti partnerystę tik skirtingos lyties poroms, pažeidžia EŽTK 
14 (diskriminacijos uždraudimas) ir 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą) straipsnius. Teismas pareiškė, kad homoseksualių asmenų sąjun-
gų teisinis statusas turi būti prilygintas skirtingos lyties porų statusui. 

Pažymėtina, jog Seimui jau buvo pateikti ir įstatymų projektai dėl teisinio 
civilinės partnerystės reglamentavimo apimant ir tos pačios lyties asmenų 
partnerystę. Tokio projekto pavyzdžiu galėtų būti Seimo narės Marijos Auš-
rinės Pavilionienės 2011 m. pateiktas Partnerystės (bendro gyvenimo neį-
registravus santuokos) įstatymo projektas.182 Tačiau perspektyvos dėl tokio 
įstatymo projekto, apimančio ir tos pačios lyties porų partnerystę, priėmi-
mo išlieka itin miglotos, ypač turint omenyje homofobines atskirų Seimo 
narių pastarųjų metų iniciatyvas.

straipsniais įstatymo projektas (2013-10-11, Nr. 13-3108-01). <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=203482&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n>.

181 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.

182 Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymo projektas (2011-
10-12, XIP-3687). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408151&p_
tr2=2>.
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Tarp tokių iniciatyvų galima būtų paminėti 2013 lapkričio 15 d. Seimo nario 
Rimanto Jono Dagio pateiktą Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakei-
timo įstatymo projektą, kuriuo siūloma 38 Konstitucijos straipsnį papildyti 
nuostatomis, nustatančiomis, jog „šeima sukuriama sudarius santuoką“, 
„šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“, „valstybė saugo ir globoja 
santuoką“183. Šia pataisa iš esmės yra siekiama užkirsti kelią tolimesnėms 
diskusijoms apie LGBT* žmonių teises bei galimybę pripažinti kartu gyve-
nančių vienos lyties porų šeimos statusą.  

Dėl tos pačios lyties porų santykių teisinio pripažinimo nebuvimo kyla ir kitų 
susijusių problemų. Kaip pažymima Rekomendacijos CM/Rec (2010)5 įgy-
vendinimo stebėsenos ataskaitoje184, atsižvelgiant į tai, jog tos pačios lyties 
poros neturi galimybės teisiškai įteisinti savo santykių, tokiose šeimose au-
gantiems vaikams nesuteikiama reikiama valstybės apsauga jų interesų už-
tikrinimui. Pavyzdžiui, sunkiai susirgus ar mirus biologiniam tėvui/motinai, 
biologinio vaiko globa iš esmės negalėtų būti suteikiama kartu gyvenusiam 
partneriui/partnerei. Su vaiku giminystės ryšiu nesusijęs partneris taip pat 
negali naudotis kitomis socialinėmis garantijomis, pavyzdžiui, vaiko prie-
žiūros atostogomis.

Kalbant apie įsivaikinimą, nors įstatymas nenumato apribojimų vienišiems 
asmenims įsivaikinant ar nustatant vaiko globą būtent dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės, Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas 
tos pačios lyties poroms galimybės įsivaikinti nenumato. Šiuo metu Seime 
yra pateiktas projektas, kuriuo iš esmės siekiama faktinio ribojimo įsivai-
kinti tos pačios lyties asmenų poroms. 2013 m. balandžio 18 d. Seimo narys 
Rimantas Jonas Dagys įregistravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą185, numa-

183 Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-1217 (2013-
11-15). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459884&p_tr2=2>.

184 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.

185 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildy-

tantį, jog kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią 
iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo, o 
sprendžiant su vaiko įvaikinimu ar globa susijusius klausimus, prioritetas 
turi būti teikiamas vaiko poreikiui turėti abiejų lyčių tėvus (įtėvius), galin-
čius šeimoje prisiimti tėvystės ir motinystės pareigas. Šia iniciatyva aiškiai 
siekiama užkirsti kelią tolesnei visuomenės diskusijai dėl tos pačios lyties 
asmenų galimybės įsivaikinti. 

SUDėTINGA TRANSLYčIų ASmeNų 
SITUACIJA

2014 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra pri-
statė didžiausią lyginamąją studiją186, kurioje pateikė informaciją apie 
translyčių asmenų padėtį ES valstybėse narėse. Pagal šio tyrimo duomenis, 
bendrame LGBT* asmenų patiriamos diskriminacijos ir smurto kontekste, 
translyčių asmenų padėtis yra pati sudėtingiausia. Kartu pažymėtina ir tai, 
jog rodikliai apie translyčių asmenų patiriamą diskriminaciją ir smurtą Lie-
tuvoje neretai buvo didesni ar netgi didžiausi, lyginant su Europos Sąjun-
gos vidurkiu bei kitomis ES valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Lietuvoje 62 
% translyčių respondentų teigė patyrę diskriminaciją dėl lytinės tapatybės 
per paskutinius 12 mėnesių (Europos vidurkis – 54 %), tuo tarpu net 19 % 
respondentų teigė patyrę neapykanta motyvuotą smurtą per pastaruosius 
12 mėn. ir tai yra aukščiausias rodiklis visose ES valstybėse narėse (Europos 
vidurkis – 8 %).

mo įstatymo projektas XIIP-473 (2013-04-18). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=446661&p_tr2=2>.

186 Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data, 2014. 
<http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-
lgbt-survey-data>.
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Tam, kad translyčių žmonių teisės būtų tinkamai apsaugotos, pirmiausia 
reikalingas tinkamas įstatyminis reglamentavimas, tačiau šiuo atžvilgiu 
Lietuvoje situacija išlieka itin sudėtinga. Kaip minėta ankstesniuose sky-
riuose, diskriminacijos draudimas lytinės tapatybės pagrindu tiesiogiai nėra 
įtvirtintas nė viename Lietuvos Respublikos teisės akte, apie transfobinius 
nusikaltimus taip pat neužsimenama ir jau minėtose 2009 m. Generalinio 
prokuroro priimtose metodinėse rekomendacijose, tad diskriminacija bei 
smurtas prieš translyčius asmenis praktikoje iš esmės negali būti nei atpa-
žintas, nei užfiksuotas.

Lietuvoje iki šiol taip pat nepriimti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką bei 
dokumentų keitimo tvarką reglamentuojantys įstatymai. Civilinio kodek-
so 2.27 straipsnyje numatyta, kad nesusituokęs pilnametis asmuo turi tei-
sę pakeisti lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma187. Antrojoje šio straipsnio 
dalyje numatyta, jog lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato specialus 
įstatymas, tačiau įstatymų leidėjas iki šiol tokio įstatymo nėra priėmęs. Šis 
teisinis vakuumas egzistuoja faktiškai ignoruojant 2007 metų EŽTT spren-
dimą byloje L. prieš Lietuvą (Nr. 27527/03), kuriame būtent dėl šios situacijos 
užfiksuotas EŽTK 8-ojo straipsnio pažeidimas. 

Taigi dėl lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatančio specialaus įstaty-
mo nebuvimo, transseksualūs asmenys Lietuvoje negali gauti ir reikiamo 
medicininio gydymo ar atlikti lyties pakeitimo operacijos. Transseksualių 
asmenų gydymas sveikatos draudimo sistemos iš esmės nėra kompensuo-
jamas – dėl šios priežasties transseksualūs asmenys negali naudotis nemo-
kamu hormoniniu gydymu ar kitomis reikalingomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Todėl norintys pasikeisti lytį Lietuvos piliečiai yra priversti 
vykti į užsienio šalis, kur lyties keitimo procedūros yra gana brangios, ar 
dar blogiau – imasi savo nuožiūra vartoti hormonus ir tokiu būdu rizikuoja 
savo sveikata.

Dėl teisinio reglamentavimo trūkumo užsienyje lyties pakeitimo operacijas 
atlikę asmenys susiduria su praktiniais sunkumais dėl naujų asmens doku-

187 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

mentų išdavimo. Transseksualūs asmenys, atlikę lyties keitimo operaciją už-
sienyje, ir norintys atitinkamai pasikeisti asmens dokumentus Lietuvoje, iš 
esmės yra priversti kreiptis į teismą. Kaip pažymima Rekomendacijos CM/Rec 
(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje, toks problemos sprendimo bū-
das neatitinka Rekomendacijoje numatytų reikalavimų dėl asmens lyties pa-
keitimo fakto visapusiško pripažinimo „greitu, skaidriu ir prieinamu būdu“.188

Tuo tarpu kai kurie LR Seimo nariai inicijavo LR Civilinio kodekso pataisas, 
kuriomis Lietuvoje atlikti lyties pakeitimą būtų apskritai draudžiama. 2012 
m. lapkričio 21 d. Seimo nariai Antanas Matulas, Vida Marija Čigriejienė ir 
Arimantas Dumčius pateikė Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo 
projektą, siūlantį oficialiai uždrausti medicinines lyties pakeitimo procedū-
ras.189 Projekto iniciatoriai teigia, jog šia įstatymo pataisa siekia užkirsti ke-
lią „nepagrįstų lūkesčių atsiradimui“ ir fiziškai sveikų žmonių „kastracijai“. 
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „lyties pakeitimas yra labiau susijęs 
su išorinių bei vidinių lytinių požymių pakeitimu, tačiau pakeitus lyties po-
žymius, pati lytis nepasikeičia, nes ji yra genetiškai determinuota nuo pat 
prasidėjimo momento“ ir kad tokia operacija yra „negrįžtamas procesas“, 
po kurio nebegalima susigrąžinti „prigimtinės lyties“. Kadangi transsek-
sualumas yra psichinis lyties tapatumo sutrikimas, pasak parlamentarų, 
transseksualiems asmenims turėtų būti taikoma psichoterapija, o ne lyties 
keitimo operacija.190 2013 m. gegužės 23 d. Seime minėtam projektui buvo 
pritarta po pateikimo (už šį projektą balsavo 36 Seimo nariai, prieš – 3, su-
silaikė – 11).191

188 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.

189 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-17 (2012-11-21).  
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437749&p_tr2=2>.

190 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas (XI-
IP-17, 2012-11-21). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437751>.

191 Balsavimo rezultatai dėl Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projek-
to XIIP-17, pateikimas. Seimo posėdis Nr. 56 (2013-05-23). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/
w5_sale.bals?p_bals_id=-16029>.
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2013 m. kovo 26 d. Seimas po pateikimo pritarė ir kitam Civilinio kodekso pa-
taisų projektui192, kuriuo, be kita ko, siūloma Civiliniame kodekse palikti nuos-
tatą, kad „nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti 
savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma“, tačiau siūloma išbraukti dalį, nu-
matančią, jog lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai. Už šį dar 
2012 m. liepos mėn. Teisingumo ministerijos parengtą projektą balsavo 47 
Seimo nariai, 1 – prieš, 28 – susilaikė. Projektą pristatęs teisingumo ministras 
Juozas Bernatonis teigė, kad tokiu būdu būtų įgyvendintas EŽTT sprendimas, 
kadangi Lietuvoje priimti tokį įstatymą nėra politinės valios.193

DISkRImINACINIO POBūDŽIO TeISėS AkTų 
PROJekTAI SeIme 2012 - 2014 m .

Pastarųjų metų įstatymų leidybos iniciatyvos (kai kurios iš jų jau buvo ap-
tartos anksčiau) leidžia identifikuoti neriminančią tendenciją dėl pasikar-
tojančių bandymų priimti įstatymus, kuriais siekiama riboti ir pažeisti ati-
tinkamas LGBT* asmenų teises. Tuo pat metu ryškus pozityvių įstatymų 
leidybos iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama geresnės LGBT* asmenų teisių 
apsaugos, trūkumas. Lietuvos Respublikos Seime 2012 - 2014 m. laikotar-
piu įregistruoti net 8 įstatymų projektai, kuriuos patvirtinus būtų pažeistos 
LGBT* asmenų teisės ir bendras nediskriminavimo principas, įtvirtintas Ly-
gių galimybių įstatyme ir kituose įstatymuose, bei nukrypta nuo tarptauti-
nių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų įgyvendinimo:

192 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 
3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos VIII dalies pripaži-
nimo netekusiais galios įstatymo projektas (XIP-2018(2) , 2012-07-20). <http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430523>.

193 „Seime - pasiūlymai dėl lyties keitimo ir partnerystės registravimo“, 2013-03-26, BNS 
ir lrytas.lt informacija. <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/seime-pasiulymai-
del-lyties-keitimo-ir-partnerystes-registravimo.htm>.

Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XI-1. 
IP-17 (2012-11-21), kuriuo siekiama numatyti, jog medicininis lyties 
pakeitimas Lietuvos Respublikoje draudžiamas, o civilinės būklės 
įrašai dėl užsienyje atlikto lyties pakeitimo medicininiu būdu kei-
čiami tik teismo sprendimu.194

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių 2. 
pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo pro-
jektas XIP-4490(3) (2014-01-15), kuriuo siekiama papildyti kodeksą 
straipsniu, numatančiu atsakomybę už šeimos niekinimą – „Lietu-
vos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – šeimos viešas 
niekinimas kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šū-
kiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais”.195

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio 3. 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIIP-473196 kartu su 
Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu XIIP-
472197 (2013-04-18), kuriuo numatoma papildyti įstatymus straips-
niu dėl vaiko teisės į tėvystę ir motinystę, t. y. teisę turėti abiejų 
lyčių tėvus – motiną ir tėvą, tame tarpe ir sprendžiant klausimus 
dėl įsivaikinimo, kas iš esmės legitimuotų draudimą įsivaikinti tos 
pačios lyties šeimoms, taip pat ir vienišiems asmenims.

Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio papildymo įstatymo projek-4. 
tas XIIP-687 (2013-06-11), kuriuo numatoma papildyti Baudžiamo-
jo kodekso 170 str. 5 dalimi, kuri nustatytų, jog „seksualinio elgesio 

194 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-17 (2012-11-21). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437749&p_tr2=2>.

195 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodek-
so papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projektas XIP-4490(3) (2014-01-15). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464145&p_tr2=2>.

196 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildy-
mo įstatymo projektas XIIP-473 (2013-04-18). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=446661&p_tr2=2>. 

197 Civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-472 (2013-04-18). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446664&p_tr2=2>. 
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ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptari-
mas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar 
pažiūras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos 
skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti.”198

Susirinkimų įstatymo 11, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įsta-5. 
tymo projektas XIIP-940 (2013-09-03), kuriuo būtų įtvirtinta nuos-
tata, jog su susirinkimo organizavimu susiję finansiniai ištekliai turi 
būti apmokėti iš susirinkimo organizatorių, jų įgaliotų asmenų lėšų, 
taip įtvirtinant nuostatą, kad organizatoriai turi patys apmokėti iš-
laidas, susijusias su policijos garantuojamu saugumu dalyviams.199

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 26 straipsnio 6. 
pakeitimo įstatymo projektas XIIP-1469(2) (2014-01-27), kuriuo tos 
pačios lyties asmenų poroms nustatomas draudimas įsivaikinti.200

Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo pro-7. 
jektas XIIP-1217 (2013-11-15), kuris numatytų, kad šeima sukuria-
ma sudarius santuoką, taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės.201

Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 8. 
3.139, 3.140, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 
4.255 straipsnių pakeitimo ir 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 
straipsnių ir trečiosios knygos VIII dalies pripažinimo netekusiais 
galios įstatymo projektas XIP-2018(3) (2014-06-23), numatantis, 
jog „nesusituokęs pilnametis veiksnus asmuo, kuriam diagnozuo-
tas transseksualumas ir kuris buvo gydomas ne mažiau kaip dve-

198 Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio papildymo įstatymo projektas XIIP-687 (2013-06-
11). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450517&p_tr2=2>. 

199 Susirinkimų įstatymo 11, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-
940 (2013-09-03). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455236&p_
tr2=2>. 

200 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 26 straipsnio pakeitimo įsta-
tymo projektas XIIP-1469(2). (2014-01-27) <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=464939>. 

201 Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-1217 (2013-
11-15). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459884&p_tr2=2>.

jus metus, turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai 
mediciniškai įmanoma. Lyties pakeitimas atliekamas sveikatos 
apsaugos ministro nustatyta tvarka.“202

Be kita ko, šie įstatymų projektai prieštarauja ir Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2012 – 2016 m. programai203, kurios 6 straipsnyje nustatyta, jog: 
„Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių teisių užtikrinimas ir kova su 
bet kokios formos diskriminacija yra valstybės pareiga ir būtina sąlyga ku-
riant gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra vertingas, todėl jis turi jaustis 
visavertis mūsų visuomenės narys, kad ir kokios jis būtų lyties, amžiaus, ne-
įgalumo, tautybės ir lytinės orientacijos.“ 

Dėl kai kurių iš čia aptariamų įstatymų projektų Vyriausybė jau yra pareišku-
si neigiamą nuomonę ir priėmusi nutarimą nepritarti įstatymų projektams 
arba priėmusi atitinkamą išvadą, konkrečiai: Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.27 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-17204; Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pa-
keitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projekto Nr. XIIP-473205; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-

202 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 
3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir 3.19, 3.20, 3.21, 
3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir trečiosios knygos VIII dalies pripažinimo netekusiais galios 
įstatymo projektas XIP-2018(3). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=475995&p_tr2=2>. 

203 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa (patvirtinta Lietuvos Res-
publikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51). <http://www.lrv.lt/lt/veikla/
vyriausybes-programa/>.

204 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Dėl Lietuvos Respublikos civilinio ko-
dekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-17 (2013 m. spalio 16 d. Nr. 
940). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458155>.

205 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodek-
so 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstaty-
mo projekto Nr. XIIP-473 (2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1167). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=462137>.
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rimas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio papil-
dymo įstatymo projekto Nr. XIIP-687206; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
išvada dėl Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo pro-
jekto207. 

Dėl dviejų iš aptariamų įstatymų projektų taip pat pateiktos Europos teisės 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvados: 
Europos teisės departamento išvada Susirinkimų įstatymo 11, 14 straips-
nių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui, kurioje konstatuojama, kad 
projektas neproporcingai apriboja asmenų teises208; bei Europos teisės de-
partamento išvada Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 26 
straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, kurioje konstatuojama, jog pro-
jektu siūlomas reguliavimas kelia abejonių dėl atitikimo pagrindiniams ES 
teisės principams ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuos-
tatoms.209

Ne vienas aukščiau minėtų įstatymų projektų yra plačiai kritikuotas tarp-
tautinės bendruomenės bei žmogaus teises ginančių organizacijų tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje. Vis dėlto, nemaža dalis jų sulaukia parlamentarų pa-
laikymo ir pereina tolesnius įstatymų projektų svarstymo etapus.

206  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 170 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-687 (2013 m. lapkričio 13 d. 
Nr. 1029). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459888>.

207 Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada dėl Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir 
pakeitimo įstatymo projekto (2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 784). <http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=480145>.

208 Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos iš-
vada Susirinkimų įstatymo 11, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui 
(2013-10-11, Nr. XIIP-940). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=457512>.

209 Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos iš-
vada Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 26 straipsnio pakeitimo įsta-
tymo projektui (2014-02-11, XIIP-1469(2)). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=465755>.
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1 . 

LGBT* ASmeNų ŽmOGAUS TeISIų APSAUGA 

Tinkamai žmogaus teisių apsaugai užtikrinti pirmiausia yra reikalinga tin-
kama teisinė bazė. Todėl pirmiausia ypač svarbu dėti pastangas, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus ir visapusiškas teisinis reglamentavimas. 

Nediskriminavimo principas lyties ir seksualinės orientacijos pagrindais yra 
įtvirtintas tokiuose šalies įstatymuose kaip Lygių galimybių įstatymas, Mo-
terų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Baudžiamasis kodeksas bei Darbo 
kodeksas. Vis dėlto, yra teisės aktų, į kuriuos šis nediskriminavimo pagrin-
das dar nėra tiesiogiai įtrauktas. Kita vertus, ypatingai svarbu, jog Lietuvos 
teisės aktuose nebūtų diskriminacinio pobūdžio teisės normų ir tokių teisės 
normų taikymo praktikoje, taip pat, kad būtų laiku užkertamas kelias diskri-
minacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime. 

Reikalinga gerinti ir valstybės institucijų darbą nediskriminavimo srityje bei 
jų atstovų informuotumą, nes vien tik įstatymų faktinis buvimas dar nega-
rantuoja, jog jų nuostatos bus įgyvendinamos tinkamai ir efektyviai.

STRATeGINIAI TIkSLAI

Pagerinti LGBT* asmenų nediskriminavimo teisinį reglamen-1. 
tavimą

Padidinti institucijų galimybes įgyvendinti nediskriminavimo 2. 
įstatymus

Kelti informuotumą apie tarptautinius standartus LGBT* tei-3. 
sių srityje

 

PRIemONėS

Priimti Partnerystės įstatymą, reglamentuojantį tos pačios lyties • 
asmenų santykių įtvirtinimą, kartu priimti atitinkamus Civilinio ko-
dekso210 bei poįstatyminių aktų pakeitimus.

Pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą• 211, papildant 
252 straipsnį nuostata, jog administracinio teisės pažeidimo byla 
nagrinėjama vadovaujantis visų piliečių lygybe prieš įstatymą ir 
bylą nagrinėjantį organą (pareigūną), nepriklausomai nuo, inter 
alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Baudžiamojo proceso kodeksą• 212, papildant 6 straipsnio 2 
dalį nuostata, jog teisingumas baudžiamosiose bylose vykdomas 
vadovaujantis principu, kad įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs, 
nepaisant, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

Pakeisti Administracinių bylų teisenos įstatymą• 213, papildant 6 
straipsnį nuostata, jog teisingumą administracinėse bylose vykdo 

210 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

211 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (paskelbta Vyriau-
sybės žinios 1985, Nr. 1-1, i. k. 0841010KODE00X-4449). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=493978>.

212 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (patvirtintas 2002 m. kovo 
14 d. įstatymu Nr. IX-785). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=478615>.

213 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (1999 m. sausio 14 d. Nr. 
VIII-1029, Nauja įstatymo redakcija nuo 2001 m. sausio 1 d: Nr. VIII-1927, 2000.09.19, Žin., 
2000, Nr.85-2566 (2000.10.11)). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=479155>.
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tik teismai, vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teis-
mui, nepaisant, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapa-
tybės.

Pakeisti Civilinio proceso kodeksą• 214 6 straipsnio nuostata, jog tei-
singumą civilinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi as-
menų lygybės įstatymui ir teismui principu, nepaisydami jų, inter 
alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-• 
cijos poveikio įstatymą215 (4 straipsnio 2 dalies 16 punktas) taip, 
kad jame neliktų LGBT* asmenis diskriminuojančio ir nepagrįstai 
žodžio laisvę ribojančio pobūdžio.

Pakeisti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą• 216, papildant 4 
straipsnio 3 punktą, jog kiekvienas vaikas turi lygias teises ir negali 
būti diskriminuojamas dėl savo, savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko at-
stovų, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Valstybės tarnybos įstatymą• 217, papildant 3 straipsnio 2 
punktą nuostata, jog valstybės tarnautojas privalo vienodai tar-
nauti visiems gyventojams, nepaisydamas, inter alia, jų seksuali-
nės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Teikti atitinkamas išvadas dėl diskriminacinio pobūdžio įstatymų • 
projektų, kurie pažeidžia žmogaus teises ir tarptautinius Lietuvos 

214 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas  (patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įsta-
tymu Nr. IX-743). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493990>.

215 Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos po-
veikio įstatymas (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067, Įstatymas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 
91-3890). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367>.

216 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. 
Nr. I-1234, paskelbtas: Žin., 1996, Nr. 33-807). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=279424>.

217 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Nr. IX-855, 2002-04-23, Žin., 2002, 
Nr. 45-1708). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471047>.

Respublikos įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos srityje; imtis 
iniciatyvos viešai kritikuojant tokius projektus bei kitaip stabdant 
bet kokias diskriminacines iniciatyvas.

Sudaryti nuolat veikiančią tarpinstitucinę darbo grupę diskrimina-• 
cinėms apraiškoms bei teisiniam reglamentavimui dėl seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės vertinti bei pasiūlymams teisinės 
bazės tobulinimui rengti.

Priimti Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 ir jos Priedo įgyvendinimo • 
veiksmų planą, numatant priemones jos nuostatoms veiksmingai 
įgyvendinti.

Organizuoti valstybės institucijų tarnautojų bei darbuotojų švieti-• 
mą žmogaus teisių klausimais – rengti mokymus, renginius, vyk-
dyti kvalifikacijos kėlimą.

Skatinti valstybės institucijų bendradarbiavimą su LGBT* asmenų • 
žmogaus teises ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
priimant teisės aktus ar politikos priemones, kurie liečia LGBT* 
asmenų teises bei šios bendruomenės interesus.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija, Vidaus reikalų ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba 
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2 . 

TRANSLYčIų ASmeNų ŽmOGAUS TeISIų 
APSAUGA

Translyčių asmenų situacija Lietuvoje išlieka ypatingai sudėtinga, kadangi 
įstatymų leidėjas nededa jokių efektyvių pastangų, kad apsaugotų transly-
čių asmenų teises. Iki šiol Lietuvos Respublikos Seimas nėra priėmęs speci-
alaus įstatymo dėl lyties pakeitimo, kuris numatytas Civilinio kodekso 2.27 
straipsnyje. Kaip minėta anksčiau, šis teisinis vakuumas susidarė ignoruo-
jant 2007 m. EŽTT sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, kuriame užfiksuotas 
EŽTK 8-ojo straipsnio pažeidimas.

Dėl lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatančio įstatymo nebuvimo, trans-
seksualūs asmenys Lietuvoje negali gauti reikiamo medicininio gydymo ar 
atlikti lyties pakeitimo operacijos. Dar daugiau, dėl teisinio reglamentavi-
mo trūkumo, užsienyje lyties pakeitimo operacijas atlikę asmenys dėl naujų 
asmens dokumentų išdavimo susiduria su praktiniais sunkumais. Lietuvoje 
susiformavo ydinga ir žmogaus teises pažeidžianti praktika, kai dėl įrašų as-
mens dokumentuose keitimo ar naujų dokumentų išdavimo transseksualūs 
asmenys yra priversti kreiptis į teismą. 

Lytinės tapatybės pagrindas kaip nediskriminavimo pagrindas taip pat iki 
šiol nėra įtvirtintas nė viename Lietuvos Respublikos įstatyme ar kitame 
teisės akte, todėl translyčių asmenų teisės Lietuvoje teisės aktais nėra tie-
siogiai saugomos. 

Iki šiol Lietuvos valdžios institucijos nedėjo pastangų, kad išsiaiškintų 
translyčių asmenų socialinę ir teisinę padėtį Lietuvoje, nėra atlikta jokių ty-

rimų apie translytiškumo reiškinį, translyčių asmenų patirtis, diskriminaci-
jos ar neapykantos nusikaltimų paplitimą, visuomenės nuomonę.

Ypatingai trūksta tiek valstybės institucijų tarnautojams bei darbuotojams, 
tiek visuomenei skirtų tikslinių švietimo kampanijų (renginių, leidinių, mo-
kymų), kurios supažindintų su translytiškumo reiškiniu ir taip padėtų atsi-
kratyti nepagrįstų baimių ir stereotipų. 

STRATeGINIAI TIkSLAI

Pagerinti translyčių asmenų teisių apsaugos teisinį reglamen-1. 
tavimą

Padidinti institucijų galimybes įgyvendinti nediskriminavimo 2. 
įstatymus

Kelti informuotumą apie translyčių asmenų teisių apsaugos 3. 
tarptautinius standartus

PRIemONėS

Remiantis tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos standartais pri-• 
imti Lyties pakeitimo įstatymą, nustatantį lyties pakeitimo proce-
dūros tvarką ir sąlygas, naujų dokumentų po lyties pakeitimo išda-
vimo tvarką bei sąlygas.

Priimti atitinkamus įstatymų bei poįstatyminių aktų pakeitimus, • 
kurie užtikrintų, jog transseksualūs asmenys turėtų veiksmingą 
priėjimą prie visų reikalingų lyties pakeitimo paslaugų, įskaitant 
psichologines, endokrinologines ir chirurgines priemones.

Priimti atitinkamus įstatymų bei poįstatyminių aktų pakeitimus, • 
nustatančius procedūras, užtikrinančias, jog nauji su pakitusia 
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asmens lytimi susiję dokumentai (pavyzdžiui, draudimo sutartys, 
banko paslaugų dokumentai bei mokslo įstaigų išduoti diplomai) 
asmeniui pakeitus lytį būtų išduodami ne valstybinių institucijų, o 
atitinkamų paslaugų teikėjų.

Įtraukti lytinę tapatybę kaip draudžiamos diskriminacijos pagrindą • 
į visus teisės aktus218, įskaitant:

º  Lygių galimybių įstatymą219;

º  Baudžiamąjį kodeksą 60 (1)(12) str., 169 str., 170 str., 1701 str.220;

º  Darbo kodeksą221.

Atlikti Lietuvoje gyvenančių translyčių asmenų padėties visuome-• 
nėje bei privačiame gyvenime tyrimą, kuris nustatytų patiriamo 
smurto ir diskriminacijos paplitimą; pristatyti rezultatus valstybės 
institucijoms bei visuomenei.

Organizuoti valstybės institucijų tarnautojų bei darbuotojų švie-• 
timą translyčių asmenų žmogaus teisių klausimais – organizuoti 
mokymus, renginius, vykdyti kvalifikacijos kėlimą.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba

218 Įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose taip pat reikalinga įtraukti lytinės tapatybės ne-
diskriminavimo pagrindą (kartu su seksualinės orientacijos nediskriminavimo pagrindu) 
aptariami ankstesniame skyriuje i. „LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga“.

219 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179>.

220 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741). <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404447>.

221 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220>.

3 . 

SOCIALINIS LGBT* ASmeNų PRIėmImAS

LGBT* asmenys yra viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių ir šių 
asmenų priėmimas visuomenėje vis dar išlieka sudėtingas. Problemą dar 
labiau pagilina tai, jog LGBT* asmenys yra mažai matomi kasdieniame gy-
venime – dėl paplitusių neigiamų nuostatų ir atstūmimo, diskriminacijos ar 
net smurto baimės, LGBT* asmenys vengia atsiskleisti ne tik darbe, mokslo 
įstaigose ar platesniame visuomeniniame gyvenime, bet ir savo artimie-
siems, šeimai ir draugams. Tokiu būdu visuomenėje formuojasi „užburtas 
ratas“ – neigiamas socialinis klimatas skatina LGBT* asmenis gyventi už-
darą gyvenimą, o LGBT* asmenų neatsiskleidimas atima galimybę visuo-
menei pažinti aplink esančią įvairovę bei atsikratyti nepagrįstų baimių ir 
stereotipų.

Lietuvos visuomenė didele dalimi yra homofobiška – nemažai asmenų vis 
dar laiko homoseksualumą liga, nenatūraliu ar amoraliu, visuomenės tra-
dicijoms, nusistovėjusiems vyrų ir moterų tarpusavio santykių modeliams 
grėsmę keliančiu reiškiniu. Kartu pažymėtina, kad Lietuvos visuomenėje 
labiausiai matomas vyrų homoseksualumas, todėl išlieka lesbiečių, bisek-
sualių asmenų bei translyčių asmenų nematomumo problema.

Pažymėtina, jog prie neigiamo visuomenės klimato kūrimo ypač prisideda 
politikų viešai išsakomas LGBT* asmenis niekinantis požiūris ir viešai sklei-
džiama neapykanta homofobiniais, bifobiniais ir transfobiniais pagrindais. 
Problema ir tai, jog trūksta pozityvių iniciatyvų ir pareiškimų iš politikų bei 
valstybės institucijų atstovų, kurių didžioji dalis kol kas linkusi pasirinkti abe-
jingą poziciją. Geruoju pozityvios atsvaros kūrimo pavyzdžiu galėtų būti at-
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kakli tokių politikų kaip Marija Aušrinė Pavilionienė, Dalia Kuodytė, Giedrė 
Purvaneckienė pozicija bei Eligijaus Masiulio, Remigijaus Šimašiaus atskirais 
klausimais išreikštos nuomonės. Taip pat galima paminėti Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus viešai išreikštą palaikymą La-
tvijos užsienio reikalų ministrui po pastarojo atsivėrimo apie savo seksualinę 
orientaciją.222 Tačiau kol kas panašūs pozityvūs pasisakymai išlieka pavieniai. 

Didelį vaidmenį vaidina ir žiniasklaida, kuri iki šiol pastebimai demonstruoja 
žalingas tendencijas skandalizuodama ar išjuokdama su LGBT* asmenimis 
susijusius klausimus. Be to, remiantis diskriminacinio pobūdžio Nepilname-
čių nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, in-
formacijai apie LGBT* asmenis viešumoje taikomi apribojimai, tokiu būdu 
trukdant visuomenei gauti objektyvią ir pozityvią informaciją, kuri padėtų 
įveikti nepagrįstas neigiamas nuostatas ir stereotipus.

STRATeGINIAI TIkSLAI

Skatinti LGBT* asmenų socialinį priėmimą visuomenėje ir vi-1. 
savertį socialinį gyvenimą

Didinti visuomenės sąmoningumą lygių galimybių ir nediskri-2. 
minavimo srityje

Tobulinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo po-3. 
litiką

PRIemONėS

Organizuoti įvairius renginius bei visuomenės švietimo kampani-• 
jas, skirtas didinti įvairių visuomenės grupių žinias apie nediskrimi-

222 „Nudžiugino Latvijos ministro prisipažinimas, kad jis gėjus: L. Linkevičius pagyrė“. 
2014 m. lapkričio 7 d., BNS. <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nudziugino-latvi-
jos-ministro-prisipazinimas-kad-jis-gejus.d?id=66329858#ixzz3Rtr4w8JX>.

navimą, tarp jų ir diskriminavimo draudimą seksualinės orientaci-
jos ir lytinės tapatybės pagrindais. 

Numatyti priemones, skirtas mažiau matomų LGBT* bendruome-• 
nės grupių (lesbiečių, biseksualių ir translyčių asmenų) matomu-
mui didinti ir priėmimui visuomenėje skatinti, numatant specifines 
švietimo ir sąmoningumo kėlimo priemones.

Plėtoti dialogą tarp atsakingų institucijų, vietos valdžios, teisėsau-• 
gos, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų, nevyriausybinių 
organizacijų bei pilietinės visuomenės atstovų dėl visapusiškos 
LGBT* asmenų įtraukties ir priėmimo visuomenėje skatinimo.

Priimti ir išplatinti gaires tarp be išimties visų valstybės instituci-• 
jų apie valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę 
susilaikyti nuo viešų pasisakymų, ypač žiniasklaidos priemonėse, 
kurie pagrįstai galėtų būti interpretuojami kaip pritariantys nea-
pykantos kurstymui ir asmenų diskriminavimui seksualinės orien-
tacijos ir lytinės tapatybės pagrindais; numatyti pareigą skatinti 
toleranciją ir pagarbą, įskaitant LGBT* asmenų žmogaus teisių 
atžvilgiu.

Gerinti LGBT* asmenims teikiamą paramą atsiskleidimo laikotar-• 
piu, teikti objektyvią informaciją ir emocinę paramą šeimoms bei 
su krizėmis susiduriantiems LGBT* asmenims, remti paramos ir 
informacijos teikimo veikla užsiimančias organizacijas.

Didinti LGBT* asmenų matomumą, stiprinti LGBT* bendruome-• 
nės organizacijas, remti LGBT* bendruomenės socialinę bei kultū-
rinę veiklą ir jos matomumą visuomenėje (įskaitant įvairius kultū-
rinius renginius, meno projektus, kino festivalius ir kt.).

Įtraukti į atmintinų dienų sąrašą• 223: Tarptautinę dieną prieš homo-
fobiją ir transfobiją (gegužės 17-oji); Tarptautinę biseksualių asme-

223 Atmintinų dienų įstatymas (Nr. VIII-397, 2014-04-15). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=469536 >.
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nų matomumo dieną (rugsėjo 23-oji), Tarptautinę translyčių asme-
nų atminimo dieną (lapkričio 20-oji).

Didinti žiniasklaidos atstovų jautrumą ir suvokimą apie LGBT* as-• 
menų padėtį ir žmogaus teises, gerinti bendradarbiavimą bei ska-
tinti pavyzdinį atskirų žiniasklaidos atstovų darbą.

Atlikti apklausas ir vykdyti situacijos analizę, siekiant nustatyti vi-• 
suomenės netolerancijos LGBT* asmenų atžvilgiu lygį bei priešiš-
kumo ir negatyvių nuostatų Lietuvos visuomenėje priežastis. 

Atlikti tikslinius tyrimus dėl mažiau matomų LGBT* bendruome-• 
nės grupių – lesbiečių, biseksualių ir translyčių asmenų situacijos 
bei šių grupių atstovų specifinių poreikių.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo 
ministerija, Kultūros ministerija, Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba, savivaldybės

 

 

4 . 

ŠVIeTImAS

Bendras švietimo ir mokymo sektoriaus tikslas yra užtikrinti, kad LGBT* 
asmenys nepatirtų atskirties ir diskriminacijos mokyklose bei kitose ugdy-
mo įstaigose, jog su švietimo srityje dirbančiais ir besimokančiais LGBT* 
asmenimis būtų elgiamasi lygiavertiškai ir pagarbiai. Kita vertus, švietimo 
sistema neturi ignoruoti moksleivių skirtumų ir specifinių iš to kylančių pro-
blemų bei poreikių.

Šiuo metu nėra jokių oficialių duomenų, kiek LGBT* moksleivių susiduria su 
patyčiomis, persekiojimu ir diskriminacija bendrojo lavinimo mokyklose ar 
universitete. Tačiau, kaip rodo 2014 metais LGL užsakymu atliktas patyčių 
Lietuvos mokyklose tyrimas, homofobinės patyčios mokyklose yra klestinti 
problema, kuri vis dar nesulaukia pakankamo mokytojų bei kitų mokyklos 
darbuotojų dėmesio. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo homofobinių ir transfo-
binių patyčių nukenčia ne tik LGBT* mokiniai, bet ir savo elgesiu ar išvaizda 
išsiskiriantys bei neatitinkantys standartinio savo lyties įvaizdžio („pernelyg 
moteriški“ vaikinai, ar „pernelyg vyriškos“ merginos) jauni žmonės. 

2013 metų Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėjimo atas-
kaitoje pažymima, jog valstybės institucijos nėra priėmusios jokių specialių 
priemonių, kuriomis būtų siekiama apsaugoti LGBT* moksleivius ir studen-
tus nuo patyčių ar socialinės atskirties mokymo įstaigose. Tuo pat metu 
pabrėžiama, jog nėra informacijos ir apie lygybės bei įvairovės strategijų 
patvirtinimą, elgesio kodeksų priėmimą ar profesinių mokymų darbuoto-
jams, kuriais būtų siekiama skatinti suvokimą ir pagarbą LGBT* asmenims, 
organizavimą. 

SOCIALINIS LGBT* ASmeNų PRIėmImAS ŠVIeTImAS
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Lietuvoje iki šiol nėra oficialiai pavirtintos privalomos bendrojo lavinimo 
mokyklų lytinio švietimo programos, kuri apimtų ir objektyvią informaci-
ją apie su homoseksualumu ir transseksualumu susijusius klausimus. Tuo 
tarpu visuomenės nuomonė šiuo klausimu yra gana vienareikšmiška – 2013 
metų gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis, lytiniam švietimui pri-
taria net 90,2 procentai gyventojų224.

STRATeGINIAI TIkSLAI

Didinti lygių galimybių ir nediskriminavimo principo integra-1. 
vimą į švietimo sistemą

Užtikrinti saugią ir pagarbią aplinką LGBT* moksleiviams, 2. 
studentams bei darbuotojams

Didinti žinias apie homofobinių ir transfobinių patyčių papliti-3. 
mą bei tokių patyčių kontekstą

Įgyvendinti kovai su patyčiomis seksualinės orientacijos ir 4. 
lytinės tapatybės pagrindais švietimo įstaigose skirtas prie-
mones

Sukurti mokymo metodologiją bei priemones, skirtas moky-5. 
ti apie lytiškumą, atsižvelgiant ir į specifinius LGBT* asmenų 
poreikius

PRIemONėS

Teikti informaciją, paramą ir kvalifikacijos kėlimą mokymo įstaigų • 
darbuotojams lygių galimybių, nediskriminavimo srityje, įskaitant 

224 Visuomenės nuomonės tyrimas lytinio švietimo klausimais, Spinter, 2013: <http://
www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjAxOzk7OzA>.

su seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais susiju-
sius specifinius aspektus.

Remti mokymo įstaigų iniciatyvas, renginius, sąmoningumo kėli-• 
mo kampanijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje, įtrau-
kiant seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindus bei 
informuojant apie patyčias ir neapykantos nusikaltimus.

Patvirtinti rekomendacijas švietimo įstaigų darbuotojams, užtikri-• 
nančias, jog LGBT* moksleiviai ir studentai galėtų mokytis saugio-
je aplinkoje be smurto, patyčių, socialinės atskirties, diskriminaci-
jos ar kito žeminančio elgesio.

Parengti patyčių ir smurto įveikimo strategijas bei taikyti preven-• 
cijos programas mokyklose, atsižvelgiant į, be kita ko, LGBT* 
moksleivių poreikius.

Atlikti anonimines apklausas švietimo įstaigose, siekiant įvertinti • 
LGBT* moksleivių ir studentų patiriamų patyčių, persekiojimo ir 
diskriminacijos mastą.

Plėtoti profesionalias ir kokybiškas pagalbos ir paramos paslaugas • 
LGBT* moksleiviams, gerinti socialinių darbuotojų bei psichologų 
pasirengimą teikiant pagalbą.

Patvirtinti privalomą lytinio švietimo programą mokykloms, kuria • 
informacija homoseksualumo ir transseksualumo klausimais būtų 
pateikiama objektyviai ir pagarbiai.

Plėtoti dialogą tarp mokyklos vadovybės, mokytojų, vietinės val-• 
džios, socialinių paslaugų teikėjų, teisėsaugos institucijų bei nevy-
riausybinių organizacijų.
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PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, sa-
vivaldybės  

5 . 

LGBT* ASmeNų SAUGUmAS IR APSAUGA 
NUO SmURTO

Neapykantos nusikaltimai daro didelę žalą taikiam visuomenės sambūviui 
ir itin skaudžiai paveikia ne tik nukentėjusįjį asmenį, bet ir žmonių grupes, 
išsiskiriančias tam tikru požymiu, prieš kurį šie nusikaltimai nukreipti. Ho-
mofobinių ir transfobinių nusikaltimų atveju, siunčiama žinia visai LGBT* 
bendruomenei ir visuomenei. Visuomenės nuomonės tyrimai, LGBT* as-
menų apklausos bei statistiniai duomenys rodo, jog neapykantos nusikal-
timai seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu Lietuvoje yra 
aktuali problema.

Tiek visuomenėje, tiek pažeidžiamų grupių, įskaitant ir LGBT* bendruome-
nę, tarpe vis dar stinga suvokimo apie neapykantos nusikaltimus. Taip pat 
nėra patogaus bei šių nusikaltimų aukoms priimtino būdo saugiai pranešti 
apie neapykantos nusikaltimus. Dėl nepakankamo teisėsaugos pareigūnų 
pasirengimo, šių nusikaltimų aukos negauna tinkamos paramos bei pagal-
bos, o didelė dalis neapykantos nusikaltimų lieka neišaiškinti arba apskritai 
neišaiškinamas jų motyvas. Pažymėtina, jog Lietuva iki 2015 lapkričio 16 d. 
turės į Lietuvos teisę perkelti Nusikaltimų aukų direktyvos nuostatas bei už-
tikrinti jų įgyvendinimą, tad nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų 
teisių padėties gerinimas yra itin aktualus.

Pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis problema yra itin aktuali. Darytina 
prielaida, jog dėl LGBT* asmenų vengimo kreiptis į teisėsaugos pareigūnus 
ir atsisakymo viešinti neapykantos nusikaltimų atvejus, pastarieji tampa la-
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tentiniu reiškiniu, todėl siekiant nustatyti jo mastą ir jį iki galo suvokti, rei-
kalinga imtis papildomų priemonių.

Nors priimtos tokių nusikaltimų tyrimo rekomendacijos, šiuo metu aki-
vaizdu, jog trūksta vieningos tokių nusikaltimų aiškinimo ir tyrimo siste-
mos. Be to, priimtos metodinės rekomendacijos bei baudžiamieji įsta-
tymai visiškai neapima lytinės tapatybės pagrindo, kas iš esmės palieka 
šiuos žmones be tiesioginės teisinės apsaugos nuo neapykanta motyvuo-
to smurto.

Remiantis statistiniais duomenimis, šiuo metu didžiausią neapykantos nu-
sikaltimų dalį sudaro neapykantos kalba arba neapykantos kurstymas, ku-
rie dažniausiai yra pastebimi internetinėje erdvėje. Pastaraisiais metais už-
fiksuoti ir atskirų Lietuvos politikų viešai skleidžiamos neapykantos kalbos 
atvejai, kurie, deja, vis dar išlieka nebaudžiami.

STRATeGINIAI TIkSLAI

Didinti policijos pareigūnų ir darbuotojų jautrumą bei suvo-1. 
kimą apie LGBT* asmenų patiriamas problemas ir poreikius 
neapykantos nusikaltimų kontekste

Skatinti bendradarbiavimą ir pasitikėjimą tarp policijos ir 2. 
LGBT* bendruomenės

Gerinti pranešimo apie neapykantos nusikaltimus sistemą 3. 
bei tokių nusikaltimų tyrimo metodiką

Didinti LGBT* bendruomenės saugumą, įskaitant individualų 4. 
saugumą, renginių saugumą ir socialinio gyvenimo saugumą

PRIemONėS

Parengti ir priimti įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimus, reika-• 
lingus tinkamai įgyvendinti Nusikaltimų aukų direktyvos perkėli-
mą ir nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Užtikrinti, kad profesiniuose mokymuose teisėsaugos institucijų • 
pareigūnams būtų informuojama apie dėl homofobinių ir transfo-
binių motyvų padarytų neapykantos nusikaltimų tyrimą.

Užtikrinti, jog profesiniuose bei teisėjų, advokatų ir prokurorų kvalifi-• 
kacijos kėlimo mokymuose būtų informuojama apie dėl homofobinių 
ir transfobinių motyvų padarytų neapykantos nusikaltimų tyrimą.

Užtikrinti, kad profesinio mokymo programos įkalinimo įstai-• 
gų darbuotojams perteiktų informaciją dėl pagarbaus elgesio su 
LGBT* asmenimis įkalinimo įstaigose.

Policijos įstaigose priimti policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų tar-• 
pusavio elgesio taisykles, garantuojančias LGBT* draugišką darbo 
aplinką, kurioje nepriimtinos patyčios ir neapykantos kalba pažei-
džiamų grupių, įskaitant LGBT* asmenis, atžvilgiu.

Parengti ir patvirtinti rekomendacijas teisėsaugos pareigūnams • 
dėl pagarbaus ir nediskriminacinio elgesio su LGBT* asmenimis, 
užtikrinant saugios aplinkos sukūrimą, įgalinantį nukentėjusius ir 
liudininkus nesibaiminti pranešti apie padarytus neapykantos nu-
sikaltimus.  

Įsteigti ir tinkamai parengti darbui specialų policijos padalinį arba • 
apmokyti pareigūnus, atsakingus už neapykantos nusikaltimų si-
tuacijos ir prevencijos priežiūrą, informacijos teikimą bei tokių nu-
sikaltimų tyrimą.

Tobulinti neapykantos nusikaltimų statistikos rinkimą, apimant ir • 
informaciją apie neapykantos nusikaltimus lytinės tapatybės pa-
grindu. 
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Įsteigti ir tinkamai parengti darbui prieglaudos (globos) įstaigą nuo • 
smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems LGBT* asmenims.

Įkurti ir tinkamai parengti darbui specializuotą pagalbos ir infor-• 
macijos teikimo liniją nukentėjusiems nuo neapykantos nusikal-
timų asmenims, įskaitant LGBT* asmenis, remti tokios pagalbos 
linijos veiklą.

Bendradarbiauti su LGBT* bendruomenės organizacijomis bei ki-• 
tomis žmogaus teisių organizacijomis – remti ir kartu įgyvendinti 
veiklas neapykantos nusikaltimų prevencijos srityje.

Parengti nesudėtingą leidinį apie neapykantos nusikaltimus, įskai-• 
tant nusikaltimus seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pa-
grindu, bei užtikrinti plačią šio leidinio sklaidą visuomenėje bei pa-
žeidžiamose visuomenės grupėse.

Įgyvendinti jaunimui skirtas švietėjiškas kampanijas, bendradar-• 
biauti su mokyklomis, moksleiviais, jaunimo centrais, jaunimo or-
ganizacijomis, didinti suvokimą ir žinias apie priekabiavimo, paty-
čių, neapykantos kalbos ir nusikaltimų daromą žalą.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos, Generalinė prokuratūra, Teisingumo minis-
terija, savivaldybės

6 . 

UŽImTUmAS

Vengdami galimos diskriminacijos ir jausdami homofobiškas visuomenės 
nuostatas dauguma homoseksualių ir biseksualių asmenų slepia savo seksu-
alinę orientaciją, todėl sudėtinga įvertinti diskriminacijos paplitimo užimtu-
mo srityje mastą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir nacionaliniams 
teismams yra pateikiamas itin nedidelis skaičius skundų dėl diskriminacijos 
seksualinės orientacijos pagrindu darbo santykių srityje – skundai dėl diskri-
minacijos seksualinės orientacijos pagrindu sudaro vos kelis procentus visų 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gaunamų skundų. 

Nors Lygių galimybių įstatymas ir draudžia diskriminaciją dėl seksualinės 
orientacijos, tačiau šis įstatymas neapima lytinės tapatybės pagrindo. Įsta-
tyme numatytas draudimas diskriminuoti dėl asmens lyties, tačiau nėra 
aišku, ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir nacionaliniai teismai šią 
įstatymo sąvoką aiškintų plečiamai, t. y. apimant ir lytinę tapatybę. Diskri-
minacijos draudimas dėl seksualinės orientacijos darbo santykių srityje yra 
įtvirtintas ir Darbo kodekso normose, tačiau taip pat neapima lytinės tapa-
tybės pagrindo. Taigi translyčiai asmenys užimtumo srityje įstatymais nėra 
tiesiogiai saugomi nuo diskriminavimo. Nėra žinoma ir apie jokias viešosios 
politikos priemones, siekiant užtikrinti nediskriminavimą translyčių asme-
nų atžvilgiu užimtumo srityje.

Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo įgyvendinimą darbo rinkoje, 
būtina aktyviai bendradarbiauti su Lietuvoje veikiančiomis darbuotojų pro-
fesinėmis sąjungomis, darbdavių asociacijomis bei pavieniais darbdaviais, 
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kurie galėtų rodyti gerąjį pavyzdį visuomenei. Svarbus ir bendradarbiavi-
mas su įdarbinimo tarnybomis, jaunimo organizacijomis bei nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, bendrų švietėjiškų kampanijų su socialiniais partne-
riais įgyvendinimas.

Nediskriminavimo principas turi būti užtikrinamas valstybės institucijo-
se bei įstaigose, įskaitant ir tas sritis, kur LGBT* kolegos gali būti priimti 
jautriau. Pavyzdžiui, Karių etikos kodeksas, draudžiantis diskriminaciją 
Lietuvos karinėse pajėgose, neapima seksualinės orientacijos ar lytinės ta-
patybės pagrindų. Panašiai ir Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas, 
kuriame tarp pagrindų, dėl kurių policijos pareigūnai negali varžyti vieni kitų 
teisių ar teikti privilegijų, nėra numatyti seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindai. Pažymėtina, jog 2011 metais Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba po to, kai buvo gautas skundas dėl Karių etikos kodekse 
nenumatomo draudimo diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu, 
nenustatė Lygių galimybių įstatymo pažeidimo, bet rekomendavo šį pa-
grindą į kodeksą įtraukti.  

STRATeGINIAI TIkSLAI

Didinti apsaugą nuo diskriminacijos užimtumo srityje, įskai-1. 
tant translyčių asmenų teisių apsaugą

Didinti darbuotojų ir darbdavių suvokimą apie lygias galimy-2. 
bes ir nediskriminavimo principą, įskaitant nediskriminavimą 
LGBT* asmenų atžvilgiu, bei įvairovės teikiamą naudą

Skatinti bendradarbiavimą ir gerąją nediskriminavimo prak-3. 
tiką

PRIemONėS

Priimti atitinkamus Lygių galimybių įstatymo bei Darbo kodekso • 
pakeitimus, kurie užtikrintų translyčių asmenų apsaugą nuo diskri-
minacijos užimtumo srityje.225

Pakeisti Karių etikos kodeksą• 226, papildant 13 punkto nuostatą, jog 
diskriminacija draudžiama, inter alia, dėl seksualinės orientacijos 
ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksą• 227, papildant 6 
straipsnį nuostata, jog policijos pareigūnai negali varžyti vieni kitų 
teisių ar teikti privilegijų, inter alia, dėl seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės. 

Vykdyti suvokimo didinimo, informavimo ir švietimo kampani-• 
jas apie nediskriminavimo principą užimtumo srityje, skirtas tiek 
darbdaviams, tiek darbuotojams, tiek plačiajai visuomenei.

Skatinti darbdavius darbo vietose priimti lygybės ir įvairovės pro-• 
gramas (strategijas) ar darbo etikos kodeksus, apimančius nedis-
kriminavimo klausimus, įskaitant seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindais.

Viešai apdovanoti ar kitaip paskatinti gerąją praktiką nediskrimi-• 
navimo srityje taikančius darbdavius.

Atlikti diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-• 
bės užimtumo srityje tyrimus ir padėties analizę.

225 Įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose reikalinga įtraukti lytinės tapatybės nediskrimi-
navimo pagrindą (kartu su seksualinės orientacijos nediskriminavimo pagrindu) aptaria-
mi ankstesniame skyriuje i. „LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga“, taip pat skyriuje ii. 
„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsauga“.

226 Karių etikos kodeksas (patvirtintas Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-561, 2005-
05-09). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256186>.

227 Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas (patvirtintas Lietuvos policijos genera-
linio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347). <http://www.policija.lt/index.
php?id=3516>.
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Didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir jos veiklos ma-• 
tomumą diskriminacijai pažeidžiamose grupėse, įskaitant LGBT* 
bendruomenę, taip prisidedant prie pasitikėjimo šia institucija di-
dinimo.

Skatinti bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, darbuotojų • 
profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų, įdarbinimo tarnybų, jau-
nimo organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba  

7 . 

SVeIkATOS APSAUGA* 

Šiuo metu nėra žinoma, kad būtų patvirtintos kokios nors priemonės dėl 
specialių LGBT* bendruomenės poreikių užtikrinimo teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas. Trūksta informacijos ir apie LGBT* bendruomenei tei-
kiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, nėra atlikta jokių tyrimų, ku-
riais būtų siekiama išsiaiškinti šių asmenų situaciją ir specifinius poreikius. 
Mokymo programos medicinos studentams taip pat neapima su seksualine 
orientacija ir lytine tapatybe susijusių temų. 

Dėl plačiai paplitusios homofobijos, bifobijos ir transfobijos, LGBT* asme-
nys patiria daugiau neigiamų emocijų, streso, kurį neretai, kaip ir daugelis 
žmonių, sprendžia sveikatai žalingomis priemonėmis – rūkymu, alkoholio 
vartojimu ir pan. Dėl priešiškos aplinkos LGBT* asmenys taip pat patiria di-
desnę riziką susirgti depresija bei kitais emocinės būklės sutrikimais. Todėl 
itin svarbu dėti pastangas kuriant visuomenės priežiūros sveikatos sistemą, 
kurioje būtų atsižvelgiama ir į specifinius LGBT* asmenų poreikius.

Pažymėtina, jog sveikatos apsaugos sistemoje pasitaiko ir diskriminacijos 
apraiškų. Pavyzdžiui, 2011 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 
gavo homoseksualaus vyro skundą dėl draudimo tapti kraujo donoru sek-
sualinės orientacijos pagrindu. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nu-
statė, jog tokia praktika prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir pasiūlė 
Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti reikalavimus dėl kraujo donorys-
tės. Nepaisant to, šie reikalavimai kraujo donorams išlieka.

UŽImTUmAS SVeIkATOS APSAUGA
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STRATeGINIAI TIkSLAI

Didinti LGBT* asmenų prieigą prie sveikatos priežiūros pas-1. 
laugų bei skatinti rūpinimąsi sveikata

Kelti sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijas bei di-2. 
dinti jautrumą LGBT* asmenų poreikiams sveikatos priežiū-
ros srityje

Didinti LGBT* bendruomenės pasitikėjimą sveikatos priežiū-3. 
ros įstaigomis

PRIemONėS

Organizuoti sveikatingumo skatinimo kampanijas, specialias akci-• 
jas ir renginius, siekiant paskatinti LGBT* asmenis labiau rūpintis 
savo sveikata bei pasitikėti sveikatos priežiūros specialistais.

Atlikti tyrimą apie LGBT* asmenų sveikatos poreikius ir rizikas tiek • 
fizinės, tiek psichinės sveikatos srityje.

Plėtoti bendradarbiavimą tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, • 
sveikatos priežiūros institucijų ir įstaigų, medicinos profesionalus 
rengiančių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų.

Užtikrinti, kad profesiniai mokymai sveikatos apsaugos ir prie-• 
žiūros srities darbuotojams perteiktų informaciją LGBT* asmenų 
sveikatos klausimais, įgalinančiais profesionalus suteikti aukščiau-
sio lygio paslaugas pagarbiu ir objektyviu būdu.  

Pakeisti kraujo donorystės sąlygas, panaikinant diskriminacinio • 
pobūdžio klausimus (Nr. 8 ir 9), kuriuose klausiama apie homo-
seksualius santykius tarp vyrų ir tuo pagrindu atsisakoma priimti 
donorų kraują. 228

228 Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketa, Kraujo ir kraujo sudėtinių 
dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvar-

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės

kos aprašo priedas, Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 ,,Dėl Kraujo donorų 
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodi-
klių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ pakeitimo” (2014 m. kovo 27 d. Nr. 
V-411). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468387&p_tr2=2>.

SVeIkATOS APSAUGA SVeIkATOS APSAUGA
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8 . 

SPORTAS

Kūno kultūra ir sportas, kaip vienas iš sveikatą stiprinančių veiksnių, yra ska-
tintinas visuomenėje, įskaitant ir LGBT* bendruomenę, o pastaruoju metu 
Europos Sąjungoje vis labiau pabrėžiama ir socialinė sporto svarba. 2009 
m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuri numato, jog Europos 
Sąjunga savo veiksmais sieks plėtoti europinę dimensiją sporto srityje, ska-
tinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose bei už sportą atsakingų 
organizacijų bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač jauniau-
siųjų, fizinį ir moralinį integralumą, sportas oficialiai pateko į Europos Są-
jungos kompetencijos sritį.

Todėl itin svarbu užtikrinti lygiavertišką visų asmenų dalyvavimą kūno kul-
tūros ir sporto srityje, apsaugant nuo patyčių ir diskriminacijos dėl, be kita 
ko, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Taip pat svarbus yra įvairių 
LGBT* sporto grupių kūrimosi ir veiklos rėmimas, LGBT* sportininkų palai-
kymas bei LGBT* bendruomenės sporto renginių skatinimas, įskaitant tiek 
politinę, tiek finansinę paramą.229

Visgi Lietuvos kūno kultūros ir sporto srityje nėra skiriamas joks kryptin-
gas dėmesys diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-
bės mažinti, ar siekiant skatinti LGBT* asmenų dalyvavimą kūno kultūros 

229 Kaip tokios politinės paramos pavyzdys paminėtinas JAV prezidento Barako Oba-
mos sveikinimas 2014 m. rugpjūčio 9 d. devintojo tarptautinio LGBT* sporto renginio 
„Gay Games“ atidarymo proga. <https://www.youtube.com/watch?v=wrmLN7fr-8-
c&feature=player_embedded#t=0>.

ir sporto srityje. Atsakingos valstybės institucijos nėra patvirtinusios jokių 
priemonių, kuriomis būtų siekiama sumažinti galimą atskirties dėl seksuali-
nės orientacijos ar lytinės tapatybės riziką sporte. Nėra žinoma ir apie spor-
to klubuose ir sporto organizacijose priimtas ar platinamas elgesio taisykles 
dėl pagarbaus elgesio bei nediskriminavimo seksualinės orientacijos ir lyti-
nės tapatybės pagrindais, ar apie kitas priimtas apsaugos nuo diskriminavi-
mo ar patyčių šioje srityje priemones. 

STRATeGINIAI TIkSLAI

Skatinti lygių galimybių ir nediskriminavimo principo užtikri-1. 
nimą LGBT* asmenų atžvilgiu kūno kultūros ir sporto srityje

Didinti kūno kultūros ir sporto srities darbuotojų suvokimą 2. 
apie LGBT* asmenų situaciją ir specifinius poreikius

Skatinti sportą ir aktyvų gyvenimo būdą tarp LGBT* ben-3. 
druomenės narių

PRIemONėS

Atlikti tyrimus, siekiant nustatyti LGBT* asmenų diskriminavimo • 
paplitimą bei poreikius kūno kultūros ir sporto srityje.

Sporto klubuose ir organizacijose priimti bei išplatinti elgesio tai-• 
sykles ir kodeksus, kuriuose būtų išsamiai aptarti klausimai dėl ne-
leistino diskriminacinio pobūdžio elgesio bei patyčių seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais.

Skatinti dialogą tarp Kūno kultūros ir sporto departamento, LGBT* • 
bendruomenės organizacijų, neformalių LGBT* sporto grupių bei 
kitų sporto organizacijų.

SPORTAS SPORTAS
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Didinti kūno kultūros ir sporto darbuotojų suvokimą apie LGBT* • 
asmenų situaciją ir specifinius poreikius – parengti specialius leidi-
nius, organizuoti susitikimus bei švietėjiškus renginius.

Remti LGBT* bendruomenės sporto grupes bei kitą aktyvų da-• 
lyvavimą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, įskaitant politinę ir 
finansinę paramą. 

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerija, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės  

9 . 

LGBT* TURIzmAS

Dėl sudėtingos LGBT* asmenų situacijos, Lietuva kol kas nėra labai patrau-
kli užsienio LGBT* turistams. Priešingai, praeityje Lietuva pateko net į kelis 
šalių, kuriose LGBT* turistams nerekomenduojama lankytis, o lankantis 
būtina imtis atsargumo priemonių, sąrašus užsienio spaudoje. Lietuvos 
tarptautiniam įvaizdžiui ypač kenkia tarptautinėje erdvėje plačiai nuskam-
bantys diskriminacijos atvejai, pavyzdžiui, homofobiškos Seimo teisėkūros 
iniciatyvos, siekis uždrausti Baltic Pride eitynes ar vieša Lietuvos politikų 
neapykantos kalba LGBT* asmenų atžvilgiu. Natūralu, kad turistai yra ma-
žiau linkę lankytis šalyse, kuriose pažeidžiamos žmogaus teisės, ypač jei jie 
priklauso asmenų grupėms, kurių atžvilgiu tos teisės yra pažeidžiamos. 

Tuo tarpu Lietuvos valdžios institucijos nededa pakankamai pastangų, kad 
kurtų patrauklesnį Lietuvos įvaizdį ir tokiu būdu pritrauktų ne tik LGBT* as-
menis, bet ir žmogaus teisių padėčiai neabejingus asmenis iš viso pasaulio. 
Nors LGBT* asmenys, kaip ir visi kiti turistai, lankosi Lietuvoje, tačiau ofi-
cialioje Lietuvos turizmo informacijoje dėmesys jiems nėra skiriamas. Atsi-
žvelgiant į užsienio valstybių praktiką, turizmo informacijoje įprasta pateik-
ti LGBT* lankytinų ir draugiškų vietų žemėlapius, trumpai pristatyti LGBT* 
teisių judėjimo istoriją. Vis dėlto, Lietuvoje tokių žemėlapių sudarymu kol 
kas užsiima tik privatūs iniciatoriai.

Taip pat svarbu didinti pasiūlą LGBT* (ir ne tik) turistams – reikalinga remti 
LGBT* kultūrinius renginius, meno projektus, kino festivalius, didinti pana-
šios veiklos matomumą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

SPORTAS LGBT* TURIzmAS
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STRATeGINIAI TIkSLAI

Gerinti Lietuvos, kaip saugios turistinės šalies, kurioje gerbia-• 
mos žmogaus, įskaitant LGBT* asmenis, teisės, įvaizdį

Didinti turizmo srityje dirbančių specialistų gebėjimus atliep-• 
ti LGBT* turistų poreikius

Skatinti Lietuvos, kaip LGBT* turistams patrauklios šalies, • 
įskaitant vietos ir užsienio turistus, vaizdinį

PRIemONėS

Atlikti turizmo srities tyrimus, siekiant nustatyti vietos ir užsienio • 
LGBT* turistų poreikius.

Didinti žinias bei suvokimą apie LGBT* turizmo rinką ir ištirti naci-• 
onalines galimybes šioje srityje.

Atnaujinti nacionalinę turizmo plėtros programą 2014 – 2020 me-• 
tams, įtraukiant LGBT* asmenų turizmą skatinančias priemones.

Sudaryti LGBT* lankytinų ir draugiškų vietų Lietuvoje žemėlapį • 
bei platinti jį oficialiuose turizmo informaciniuose centruose ir in-
ternetinėse svetainėse.

Remti informacijos apie LGBT* renginius, meno projektus, kino • 
festivalius bei panašias iniciatyvas sklaidą ir matomumą tiek už-
sienio, tiek Lietuvos vartotojams.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Kultū-
ros ministerija, savivaldybės

10 . 

PRIeGLOBSčIO TeIkImAS

2013 metais atlikto tyrimo dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendi-
nimo metu nustatyta, jog, nors seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-
bės pagrindas ir nėra tiesiogiai įtvirtintas kaip vienas iš teisėtų pagrindų 
siekiant prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, Migracijos departamentas gali 
priimti sprendimą suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą dėl 
pagrįstos baimės, ar kitų realių su seksualine orientacija ir lytine tapatybe 
susijusių pavojų, jei kyla grėsmė prieglobsčio prašytojo gyvybei ar laisvei 
kilmės šalyje.

Šiuo metu nėra informacijos, jog valstybės institucijos būtų priėmusios 
kokias nors priemones, skirtas apsaugoti prieglobsčio prašytojus nuo dis-
kriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Už prašymų 
dėl prieglobsčio suteikimo vertinimą atsakingiems darbuotojams taip pat 
nėra organizuojami atitinkami profesiniai mokymai, kurie atkreiptų dėmesį 
į specifines LGBT* bendruomenės problemas. 

STRATeGINIAI TIkSLAI

Užtikrinti prieglobsčio teikimą seksualinės orientacijos ir lyti-• 
nės tapatybės pagrindu

Užtikrinti, kad LGBT* asmenys nepatirtų diskriminacijos • 
prieglobsčio suteikimo proceso metu

LGBT* TURIzmAS PRIeGLOBSčIO TeIkImAS
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Didinti migracijos srities darbuotojų suvokimą apie LGBT* • 
nediskriminavimą bei situaciją

PRIemONėS

Pakeisti „Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, • 
sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašą“230, papildant 
66.1 punktą nuostata, pagal kurią persekiojimas arba persekioji-
mo grėsmė, kurie turi būti pripažinti pagrindu suteikti pabėgėlio 
statusą Lietuvos Respublikoje, turi būti susiję su prieglobsčio pra-
šytojo, inter alia, seksualine orientacija ir lytine tapatybe.

Užtikrinti, jog Migracijos departamento pareigūnams, atsakin-• 
giems už pabėgėlio statuso prašymų nagrinėjimą, būtų organi-
zuojami mokymai dėl specifinių problemų, su kuriomis susiduria 
LGBT* pabėgėlio statuso prašytojai.

Užtikrinti, kad sulaikymo įstaigų administracijos darbuotojams, • 
policijos pareigūnams, medicinos darbuotojams ir nevyriausybi-
nėms organizacijoms, dirbančioms su prieglobsčio prašytojais, 
būtų organizuojami mokymai bei suteikiama informacija apie sek-
sualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimus.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vi-
daus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba

230 Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų 
vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361). <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=TAR.ACEA7CF7DEAC>.

11 . 

LGBT* NeDISkRImINAVImO POLITIkA 
TARPTAUTINIU LYGmeNIU

Demokratiškumo, teisinės valstybės bei žmogaus teisių apsaugos principai 
įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuva yra pagrindinių tarp-
tautinių bei regioninių organizacijų (tokių kaip Jungtinių Tautų Organizacija, 
Europos Sąjunga, Europos Taryba, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija ir kt.), kurios skatina žmogaus teisių, įskaitant LGBT* teises, 
apsaugą, narė. 

Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautinės bendruomenės politiniame gyveni-
me, todėl gali daryti poveikį atitinkamų tarptautinių ir regioninių institucijų 
formuojamai politikai, teikti savo pasiūlymus ar išreikšti palaikymą atski-
roms žmogaus teises remiančioms ir skatinančioms iniciatyvoms. 

Europos Sąjunga kaip vieną iš savo užsienio politikos tikslų taip pat numato 
diskriminacijos draudimą, įskaitant ir diskriminacijos prieš lesbietes, gėjus, 
biseksualius, translyčius ir interseksualius (LGBTI) asmenis draudimą. ES 
siekia šalinti diskriminacinio pobūdžio įstatymus ir politiką, skatina homo-
seksualumo dekriminalizavimą, mirties bausmės už tos pačios lyties asme-
nų santykius panaikinimą, skatina lygybę ir nediskriminavimą užimtumo, 
sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, kovoja su prieš LGBTI asmenis nu-
kreiptu valstybiniu ar individualiu smurtu, remia ir siekia užtikrinti žmogaus 
teisių gynėjų saugumą.231

231 Informacija apie Europos Sąjungos užsienio politiką adresu internete: <http://eeas.eu-
ropa.eu/human_rights/lgbt/index_en.htm>.

PRIeGLOBSčIO TeIkImAS LGBT* NeDISkRImINAVImO POLITIkA TARPTAUTINIU LYGmeNIU
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Pažymėtina, jog 2013 m. birželio 24 d. buvo priimtos itin svarbios ES gairės 
dėl prioritetinių veiklos sričių skatinant ir saugant LGBTI asmenų teises (angl. 
Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by LGBTI 
persons)232. Šios gairės yra skirtos ES darbuotojų ir ES valstybių narių amba-
sadų visame pasaulyje darbui žmogaus teisių srityje. Gairės pateikia veiks-
mų, siekiant LGBTI asmenų žmogaus teisių apsaugos, sąrašą, taip pat aiškiai 
apibrėžia translyčių ir interseksualių asmenų žmogaus teisių apsaugą. 

STRATeGINIAI TIkSLAI

Remti tarptautiniu lygmeniu priimtus žmogaus teisių ap-• 
saugos standartus bei nediskriminavimo politiką, įskaitant 
LGBT* asmenų nediskriminavimo politiką

Gerinti Lietuvos, kaip demokratiškos ir visų žmonių teises bei • 
laisves gerbiančios valstybės, įvaizdį

PRIemONėS

Laikytis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių apsaugos srity-• 
je, teikti žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitas.

Skatinti tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų tobulini-• 
mą ir laikymąsi tarptautiniu lygmeniu. 

Tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti nuoseklią palaikymo politiką • 
dėl LGBT* asmenų žmogaus teisių padėties gerinimo.

Remti tarptautinių dokumentų, gerinančių LGBT* teisių apsaugą, • 
priėmimą.

232 ES gairės dėl prioritetinių veiklos sričių skatinant ir saugant LGBTI asmenų teises (Liuk-
semburgas, 2013 birželio 24 d.). <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf>.

Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio • 
valstybėmis dalinantis gerąja praktika, informacija bei patirtimi 
lygių galimybių, nediskriminavimo ir LGBT* žmogaus teisių ap-
saugos srityje.

Per diplomatines tarnybas užsienio valstybėse puoselėti bendra-• 
darbiavimą su užsienio lietuvių LGBT* bendruomenėmis.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba 

LGBT* NeDISkRImINAVImO POLITIkA TARPTAUTINIU LYGmeNIU LGBT* NeDISkRImINAVImO POLITIkA TARPTAUTINIU LYGmeNIU
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APIe NACIONALINĘ LGBT* TeISIų 
ORGANIzACIJĄ LGL 

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų teisių 
gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės intere-
sams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pra-
dėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir 
stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis 
asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių 
politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* bendruomenės 
įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuose-
klaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt 
veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir ben-
druomenės stiprinimo srityse.

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF, www.
nlif.lt) bei Žmogaus teisių koalicijos narė. LGL taip pat priklauso tokioms 
tarptautinėms organizacijoms kaip ILGA (The International Lesbian and 
Gay Association), IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The European Pri-
de Organisers Association), TGEU (The European Transgender Network) ir 
ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). 
LGL savo tikslus suvokia ir jų siekia matydama LGBT* teisių klausimą pla-
tesniame žmogaus teisių diskurse, todėl aktyviai remia įvairias iniciatyvas 
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, organizuoja žmogaus tei-
sių skatinimo informacines kampanijas, imasi kitokių komunikacijos bei 
advokacijos priemonių.

Daugiau informacijos apie asociaciją LGL, įgyvendinamus 
projektus bei veiklas:

www .LGL .LT  
www .fACeBOOk .COm/LGL .LT 

APIe NACIONALINĘ LGBT* TeISIų ORGANIzACIJĄ LGL APIe NACIONALINĘ LGBT* TeISIų ORGANIzACIJĄ LGL
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1.●	  Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)5 
valstybėms narėms dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos ar lyties tapatybės priemonių 

Priedas Nr. 2.●	  Nediskriminavimo skatinimo 2015 - 2020 metų 
tarpinstitucinis veiklos planas

Priedas Nr. 3●	 . LGL pasiūlymai dėl Nediskriminavimo skatinimo 
2015 - 2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano

Priedas Nr. 4.●	  LGL atlikta valstybės institucijų apklausa: gauti 
atsakymai

Priedas Nr●	 . 5. ES gairės dėl prioritetinių veiklos sričių skatinant ir 
saugant LGBTI asmenų teises (anglų k.)

PRIeDAS NR . 1 . 

mINISTRų kOmITeTO RekOmeNDACIJA NR . Cm/ReC(2010)5 VALSTYBėmS 
NARėmS DėL kOVOS SU DISkRImINACIJA DėL SekSUALINėS ORIeNTACIJOS 

AR LYTIeS TAPATYBėS PRIemONIų
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Ministrų Komiteto 
rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)5 

valstybėms narėms 
dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės priemonių 

(priimta 2010 m. kovo 31 d. Ministrų Komiteto ministrų pavaduotojų 1081 susirinkime) 

Ministrų Komitetas, vadovaudamasis Europos Tarybos Statuto 15 straipsnio b punktu,  

atsižvelgdamas į tai, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės ir kad šį 
tikslą galima pasiekti visų pirma imantis bendrų veiksmų žmogaus teisių srityje;  

prisimindamas, kad žmogaus teisės yra visuotinės ir taikomos visiems asmenims, ir dėl tos 
priežasties pabrėždamas savo įsipareigojimą užtikrinti, kad būtų vienodai gerbiamas visų žmonių 
orumas ir kad visi žmonės galėtų naudotis savo teisėmis bei laisvėmis be jokios diskriminacijos dėl 
lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės 
kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitokios padėties, remiantis 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (ETS Nr. 5) (toliau - Konvencija) ir jos 
protokolais;  

pripažindamas, kad nediskriminuojantis valstybinių subjektų elgesys bei, jei reikia, valstybės 
pozityvios apsaugos nuo diskriminuojančio elgesio priemonės, įskaitant priemones, kurių imasi 
nevalstybiniai subjektai, yra tarptautinės žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos sistemos 
esminės sudedamosios dalys;  

pripažindamas, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys ilgus amžius susidurdavo 
ir vis dar susiduria su homofobija, transfobija ir kitomis nepakantumo bei diskriminacijos formomis 
netgi savo šeimoje – įskaitant kriminalizaciją, marginalizaciją, socialinę atskirtį ir smurtą – 
seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindu ir kad reikia imtis specialių veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad šie asmenys galėtų veiksmingai naudotis žmogaus teisėmis;  

atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau - Teismas) ir kitų tarptautinių teismų 
praktiką, pagal kurią seksualinė orientacija laikoma draudžiamu diskriminacijos pagrindu ir kuri 
prisidėjo prie transseksualių asmenų teisių apsaugos stiprinimo;  

prisimindamas, kad pagal Teismo praktiką bet koks skirtingas elgesys nelaikomas 
diskriminuojančiu tik esant objektyviam ir pagrįstam pateisinimui, tai yra, kai siekiama teisėto 
tikslo bei pasitelkiamos siekiamam tikslui pagrįstai proporcingos priemonės;  

atsižvelgdamas į principą, kad neapykantą kurstančios kalbos ar bet kokios kitos diskriminacijos 
formos, įskaitant seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindu, negalima pateisinti remiantis 
nei kultūrinėmis, tradicinėmis ar religinėmis vertybėmis, nei „dominuojančios kultūros“ 
taisyklėmis;  

atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. priimtą Ministrų Komiteto pareiškimą koordinaciniams bei 
kitiems komitetams, užtikrinantiems Europos Taryboje tarpvyriausybinį bendradarbiavimą visų 
žmonių, įskaitant lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius asmenis, lygių teisių ir orumo 
klausimais, ir atitinkamas jo rekomendacijas;  

atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nuo 1981 m. priimtas rekomendacijas 
dėl diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės bei Europos Tarybos Vietos ir 
regionų valdžių kongreso rekomendaciją Nr. 211 (2007) dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
transseksualių asmenų susirinkimų ir saviraiškos laisvių;  

vertindamas Žmogaus teisių komisaro vaidmenį stebint lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių 
asmenų padėtį valstybėse narėse dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės 
pagrindais;  

atkreipdamas dėmesį į 2008 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 66 
valstybių padarytą bendrą pranešimą, kuriame buvo pasmerkti žmogaus teisių pažeidimai dėl 
seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės, tokie kaip žudymas, kankinimas, savavališkas areštas ir 
„ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių, įskaitant teisę į sveikatą, atėmimas“;  

pabrėždamas, kad diskriminaciją ir socialinę atskirtį dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės 
būtų lengviausia įveikti imantis priemonių, skirtų tiek tiems, kurie patiria tokią diskriminaciją ar 
atskirtį, tiek visai visuomenei,  

rekomenduoja valstybėms narėms:  

1. išnagrinėti esamas įstatymines ir kitas priemones, nuolat jas peržiūrėti ir rinkti bei analizuoti 
atitinkamus duomenis siekiant stebėti ir atitaisyti bet kokią tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją 
dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės;  

2. užtikrinti, kad būtų priimtos ir veiksmingai įgyvendintos įstatyminės ir kitos priemonės, skirtos 
kovai su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės bei užtikrinti pagarbą 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų žmogaus teisėms ir skatinti toleranciją jų 
atžvilgiu;  

3. užtikrinti, kad diskriminacijos aukos žinotų ir galėtų pasinaudoti veiksmingomis savo teisių 
gynimo priemonėmis nacionalinėse institucijose ir kad kovos su diskriminacija priemonės apimtų, 
jei reikia, sankcijų už pažeidimus taikymą bei tinkamą kompensaciją diskriminacijos aukoms;  

4. priimant teisės aktus, numatant politiką ir įgyvendinant praktiką vadovautis šios rekomendacijos 
priede pateikiamais principais ir priemonėmis;  

5. užtikrinti, imantis atitinkamų priemonių ir veiksmų, kad ši rekomendacija ir jos priedas būtų 
išversti ir kuo plačiau išplatinti.  

 

 

Priedas prie rekomendacijos Nr. CM/Rec(2010)5  

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto  

A. „Nusikaltimai iš neapykantos“ (angl. Hate crimes) ir kiti neapykantos sukelti incidentai  

PRIeDAS NR . 1 PRIeDAS NR . 1
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1. Valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą, greitą ir nešališką tiriamų nusikaltimų bei kitų 
incidentų tyrimą, kai yra pagrindo įtarti, kad pažeidėjo motyvas buvo aukos seksualinė orientacija 
ar lyties tapatybė; jos taip pat turėtų užtikrinti, kad ypatingai kruopščiai būtų tiriami tokie 
nusikaltimai bei incidentai, kuriuos galimai įvykdė teisėsaugos pareigūnai ar kiti oficialias pareigas 
einantys asmenys, ir kad už tokius nusikaltimus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn bei, 
jei būtina, nubausti siekiant išvengti nebaudžiamumo.  

2. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad skiriant sankcijas su seksualine orientacija ar lyties tapatybe 
susijusį šališką motyvą būtų galima laikyti sunkinančia aplinkybe.  

3. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti, kad su seksualine 
orientacija ar lyties tapatybe susijusių „nusikaltimų iš neapykantos“ ir kitų neapykantos sukeltų 
incidentų aukos ir liudytojai būtų skatinami pranešti apie tokius nusikaltimus ir incidentus; 
siekdamos šio tikslo valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad teisėsaugos 
institucijos, įskaitant teismus, turėtų žinių ir įgūdžių, reikalingų nustatant tokius nusikaltimus ir 
incidentus bei suteikiant atitinkamą pagalbą ir paramą aukoms bei liudytojams.  

4. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti visų įkalinimo įstaigose 
esančių asmenų ar asmenų, kurių laisvė apribota kitu būdu, įskaitant lesbietes, gėjus, biseksualius ir 
transseksualius asmenis, saugumą ir pagarbą jų orumui, o visų pirma imtis apsauginių priemonių 
prieš fizinį smurtą, išžaginimą ir kitas seksualinės prievartos formas nepriklausomai nuo to, ar šiuos 
nusikaltimus vykdytų kiti kalinamieji ar įstaigų darbuotojai; taip pat reikia imtis priemonių tinkamai 
apsaugoti transseksualių asmenų lyties tapatybę ir užtikrinti pagarbą tokiai tapatybei.  

5. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų renkami ir analizuojami atitinkami duomenys apie 
diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės ir nepakantumo tokiai orientacijai ar 
tapatybei paplitimą bei pobūdį, o ypač duomenys apie su seksualine orientacija ar lyties tapatybe 
susijusius „nusikaltimus iš neapykantos“ ir neapykantos sukeltus incidentus.  

B. „Neapykantą kurstančios kalbos“ (angl. Hate speech)  

6. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių kovai su visomis saviraiškos formomis, taip 
pat ir žiniasklaidoje bei internete, kurias pagrįstai būtų galima laikyti galinčiomis kurstyti, skleisti ar 
skatinti neapykantą lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir transseksualiems asmenims ar kitokią jų 
diskriminaciją. Tokios „neapykantą kurstančios kalbos“ turėtų būti draudžiamos, o pasitaikius tokio 
kurstymo atvejams jo turi būti viešai atsisakoma. Visos priemonės turi būti įgyvendinamos 
vadovaujantis Konvencijos 10 straipsnyje numatyta pagrindine teise į saviraiškos laisvę ir laikantis 
Teismo praktikos.  

7. Valstybės narės turėtų didinti visų lygių valdžios institucijų ir viešųjų įstaigų informuotumą 
skatindamos jas susilaikyti nuo pareiškimų, ypač žiniasklaidai, kuriuos būtų galima pagrįstai laikyti 
įteisinančiais tokią neapykantą ar diskriminaciją.  

8. Valstybės pareigūnai ir kiti valstybės atstovai turėtų būti raginami skatinti toleranciją ir pagarbą 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų žmogaus teisėms, užmezgant dialogą su 
svarbiais pilietinės visuomenės, įskaitant žiniasklaidą ir sporto organizacijas, politines organizacijas 
bei religines bendruomenes, atstovais.  

II. Asociacijos laisvė  

9. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti, kad vadovaujantis 
Konvencijos 11 straipsniu asociacijos laisve būtų galima veiksmingai naudotis be diskriminacijos 
dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; visų pirma reikia užkirsti kelią diskriminuojančių 
administracinių procedūrų nustatymui arba panaikinti egzistuojančias procedūras, įskaitant perdėtus 
formalumus, susijusius su asociacijų registravimu ar praktiniu funkcionavimu; taip pat reikia imtis 
priemonių, užkertančių kelią piktnaudžiavimui teisinėmis ir administracinėmis nuostatomis, pvz., 
apribojimams dėl visuomenės sveikatos, viešosios moralės ir viešosios tvarkos.  

10. Galimybės pasinaudoti nevyriausybinėms organizacijoms skirtu viešuoju finansavimu turėtų 
būti sudarytos nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.  

11. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių veiksmingai apsaugoti lesbiečių, 
gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų žmogaus teisių ginėjus nuo priešiškumo ir agresijos, 
kurie gali būti į juos nukreipti, įskaitant iš valstybės pareigūnų pusės, kad žmogaus teisių gynėjai 
galėtų laisvai veikti vadovaudamiesi Ministrų Komiteto deklaracija dėl Europos Tarybos veiklos  
žmogaus teisių gynėjų apsaugos pagerinimui ir jų veiklos paskatinimui.  

12. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl priemonių, kurios gali daryti įtaką lesbiečių, gėjų, 
biseksualių ir transseksualių asmenų žmogaus teisėms, priėmimo ir įgyvendinimo būtų atitinkamai 
tariamasi su šių asmenų žmogaus teises ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvės  

13. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti, kad vadovaujantis 
Konvencijos 10 straipsniu saviraiškos laisve būtų galima veiksmingai naudotis be diskriminacijos 
dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, įskaitant laisvę gauti ir suteikti informaciją apie 
asmenų seksualinę orientaciją ar lyties tapatybę.  

14. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, 
padedančių užtikrinti, kad vadovaujantis Konvencijos 11 straipsniu taikių susirinkimų laisve būtų 
galima veiksmingai naudotis be diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.  

15. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos imtųsi atitinkamų priemonių, 
padedančių apsaugoti taikių demonstracijų, palaikančių lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių 
asmenų žmogaus teises, dalyvius nuo bet kokių pastangų neteisėtai sužlugdyti ar sutrukdyti jiems 
naudotis saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvėmis.  

16. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti, kad nebūtų taikomi 
apribojimai naudotis saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvėmis, susiję su piktnaudžiavimu 
teisinėmis ar administracinėmis nuostatomis, pvz., visuomenės sveikatos, viešosios moralės ar 
viešosios tvarkos pagrindais.  

17. Reikėtų skatinti visų lygių valdžios institucijas viešai pasmerkti, ypač žiniasklaidoje, bet kokį 
neteisėtą trukdymą asmenims ir asmenų grupėms naudotis saviraiškos ir taikių susirinkimų 
laisvėmis, ypač kai tai susiję su lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų žmogaus 
teisėmis.  

IV. Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą  
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18. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų panaikinti bet kokie diskriminuojantys teisės aktai, 
kriminalizuojantys lytinį aktą tarp tos pačios lyties su tuo sutinkančių suaugusiųjų, įskaitant bet 
kokius skirtumus dėl amžiaus, nuo kurio leidžiami lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties asmenų ir 
heteroseksualūs santykiai; jos taip pat turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti, kad 
baudžiamosios teisės nuostatos, kurios dėl savo formuluotės gali būti taikomos kaip 
diskriminuojančios, būtų panaikintos, pakeistos arba taikomos taip, kad tai atitiktų 
nediskriminavimo principą.  

19. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmens seksualinę orientaciją ar lyties tapatybę nurodantys 
asmens duomenys nebūtų renkami, kaupiami ar kitaip naudojami viešosiose institucijose, ypač 
teisėsaugos sistemoje, išskyrus kai tai yra būtina siekiant specialių, teisėtų ir legitimių tikslų; jau 
sukauptus duomenis, kurie neatitinka šių principų, reikia sunaikinti.  

20. Anksčiau nustatytus reikalavimus, įskaitant fizinės prigimties pokyčius, reikalingus siekiant 
įteisinti lyties keitimą, reikia nuolat peržiūrėti, siekiant panaikinti piktnaudžiavimo reikalavimus.  

21. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, padedančių užtikrinti asmens lyties keitimo 
visišką įteisinimą visose gyvenimo srityse, ypač sudarant galimybę vardą ir pavardę bei lytį 
oficialiuose dokumentuose pasikeisti greitai, skaidriai ir kad toks pakeitimas būtų lengvai 
prieinamas; valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, jei reikia, kad ir nevalstybiniai subjektai 
pakeistų atitinkamus svarbius dokumentus, tokius kaip švietimo įstaigų ar darbo pažymėjimai.  

22. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų priemonių, padedančių užtikrinti, kad užbaigus 
lyties keitimą ir jį įteisinus kaip numatyta 20 ir 21 punktuose pirmiau, būtų veiksmingai garantuota 
transseksualių asmenų teisė tuoktis su jų naujai lyčiai priešingos lyties asmeniu.  

23. Jeigu nacionaliniuose teisės aktuose yra numatytos nesusituokusių porų teisės ir pareigos, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad minėtos nuostatos nediskriminuotų nei porų, kurias sudaro tos 
pačios lyties asmenys, nei porų, kurias sudaro skirtingų lyčių asmenys, taip pat ir mokant maitintojo 
netekimo pensiją bei sprendžiant su teisėmis į nekilnojamąjį turtą susijusius klausimus.  

24. Jeigu nacionaliniai teisės aktai pripažįsta registruotas tos pačios lyties asmenų partnerystes, 
valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad minėtų partnerysčių teisinis statusas, teisės ir pareigos 
būtų tolygios heteroseksualių porų teisiniam statusui, teisėms ir pareigoms atitinkamoje situacijoje.  

25. Jeigu nacionaliniai teisės aktai nenumato nesusituokusių porų teisių ir pareigų bei nepripažįsta 
registruotų partnerysčių, valstybės narės raginamos apsvarstyti galimybę suteikti tos pačios lyties 
asmenų poroms – nieko nediskriminuojant, įskaitant ir skirtingos lyties asmenų porų – teisines ar 
kitokias priemones, kurios padėtų išspręsti praktines socialines problemas, susijusias su šių porų 
gyvenimo realybe.  

26. Įvertindamos tai, kad priimant sprendimus dėl tėvų atsakomybės už vaiką ar vaiko globos visų 
pirma reikia atsižvelgti į vaiko interesus, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų 
priimami nediskriminuojant asmenų dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.  

27. Įvertindamos tai, kad priimant sprendimus dėl įvaikinimo visų pirma reikia atsižvelgti į vaiko 
interesus, valstybės narės, kurių nacionaliniai teisės aktai leidžia įsivaikinti nesusituokusiems 
asmenims, turėtų užtikrinti, kad teisės aktai būtų taikomi nediskriminuojant asmenų dėl seksualinės 
orientacijos ar lyties tapatybės.  

28. Jeigu nacionaliniai teisės aktai leidžia taikyti pagalbinio apvaisinimo procedūras netekėjusioms 
moterims, valstybės narės turėtų siekti užtikrinti galimybę pasinaudoti šiomis procedūromis 
nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos.  

V. Užimtumas  

29. Valstybės narės turėtų numatyti ir įgyvendinti atitinkamas priemones, kurios veiksmingai 
apsaugotų nuo diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės užimtumo ir darbo 
srityse tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Šios priemonės turėtų apimti įsidarbinimo, 
paaukštinimo, atleidimo iš darbo, darbo užmokesčio ir kitas darbo sąlygas, įskaitant priekabiavimo 
ir kitų persekiojimo formų prevenciją, kovą su jomis ir bausmes už jas.  

30. Ypatingai svarbu veiksmingai apsaugoti transseksualių asmenų teisę į privatumą užimtumo 
srityje, ypač kreipiantis dėl priėmimo į darbą, kad jų lyties istorija ar ankstesnis vardas ir pavardė 
nebūtų be reikalo atskleisti darbdaviui ir kitiems darbuotojams.  

VI. Švietimas  

31. Atsižvelgiant į tai, kad pirmiausia reikia turėti omenyje vaiko interesus, valstybės narės turėtų 
imtis tinkamų įstatyminių ir kitų priemonių, skirtų švietimo srities darbuotojams bei moksleiviams, 
siekiant užtikrinti, kad teise į švietimą būtų galima veiksmingai naudotis nepatiriant diskriminacijos 
dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; tai reiškia, kad visų pirma reikia užtikrinti, jog 
vaikai ir jaunimas turėtų teisę į švietimą saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų smurto, bauginimo, 
socialinės atskirties ar kitokio diskriminuojančio ir žeminančio elgesio, susijusio su seksualine 
orientacija ar lyties tapatybe.  

32. Atsižvelgiant į tai, kad pirmiausia reikia turėti omenyje vaiko interesus, reikėtų visuose lygiuose 
imtis atitinkamų priemonių skatinant savitarpio toleranciją ir pagarbą mokyklose nepriklausomai 
nuo seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės. Tai reiškia, kad reikia suteikti objektyvią 
informaciją apie seksualinę orientaciją ir lyties tapatybę, pvz., mokymo programoje ir švietimo 
medžiagoje, bei suteikti moksleiviams ir studentams reikalingą informaciją, apsaugą ir paramą, kad 
jie galėtų gyventi pagal savo seksualinę orientaciją ir lyties tapatybę. Be to, valstybės narės gali 
formuoti ir įgyvendinti mokymo įstaigų lygių teisių ir saugumo politiką bei veiksmų planus ir 
užtikrinti prieigą prie atitinkamų nediskriminacinių mokymo ir pagalbos priemonių. Imantis šių 
priemonių reikia atsižvelgti į su vaikų švietimu susijusias tėvų teises.  

VII. Sveikata  

33. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų įstatyminių ir kitų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
būtų galima naudotis įmanomai aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis nepatiriant 
diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės; ypač reikia atsižvelgti į specifinius 
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų poreikius rengiant nacionalinius sveikatos 
planus, apimančius savižudybių prevencijos priemones, sveikatos apklausas, medicinos studijų 
programas, mokymo kursus ir medžiagą bei stebint ir įvertinant sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę.  

34. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos standartais, reikia imtis atitinkamų priemonių 
siekiant išvengti, kad homoseksualumas nebūtų klasifikuojamas kaip liga.  
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35. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad transseksualūs 
asmenys galėtų veiksmingai pasidaudoti atitinkamomis lyties keitimo paslaugomis, įskaitant 
transseksualių asmenų sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų – psichologų, 
endokrinologų ir chirurgų – paslaugas, ir kad šiems asmenims nebūtų taikomi nepagrįsti 
reikalavimai; niekam lyties keitimo procedūros neturėtų būti taikomos be sutikimo.  

36. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų įstatyminių ir kitų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
visi sprendimai, kuriais sumažinamas lyties keitimo procedūrų apmokėjimas iš sveikatos draudimo 
lėšų, būtų teisėti, objektyvūs ir proporcingi.  

VIII. Būstas  

37. Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad visi asmenys turėtų lygias teises į tinkamą būstą, 
jų nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; ypač svarbu, kad tokios 
priemonės užtikrintų apsaugą nuo diskriminacinio iškeldinimo ir lygias teises įsigyti žemę ir kitą 
turtą bei tokias nuosavybės teises išlaikyti.  

38. Reikėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys 
rizikuoja tapti benamiais; tokia rizika gresia ir jauniems žmonėms bei vaikams, kuriems gali 
ypatingai grėsti socialinė atskirtis, įskaitant atskirtį savo pačių šeimose; šiuo atžvilgiu, turėtų būti 
teikiamos atitinkamos socialinės paslaugos remiantis kiekvieno asmens poreikių objektyviu 
įvertinimu ir jo nediskriminuojant.  

IX. Sportas  

39. Kaip rasizmas ir kitos diskriminacijos formos, homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl 
seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės sporte yra nepriimtinos ir su jomis turi būti kovojama.  

40. Sportinė veikla ir sporto infrastruktūra turi būti prieinamos visiems, jų nediskriminuojant dėl 
seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; ypač svarbu, kad būtų imamasi veiksmingų priemonių 
siekiant užkirsti kelią diskriminaciniams įžeidimams dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės 
sporto renginių metu ar ryšium su jais, tokiems įžeidimams pasipriešinti ir už juos bausti.  

41. Valstybės narės turėtų skatinti dialogą su sporto asociacijomis ir sirgalių klubais bei juos remti 
vystant informavimo kampanijas dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų 
diskriminacijos sporte ir pasmerkiant netolerancijos šių asmenų atžvilgiu apraiškas.  

X. Teisė prašyti prieglobsčio  

42. Tais atvejais, kai valstybės narės turi atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų, jos turėtų 
pripažinti, kad pagrįsta persekiojimo dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės baimė gali būti 
svarus pagrindas vadovaujantis nacionaline teise suteikti pabėgėlio statusą ir prieglobstį.  

43. Ypač svarbu, kad valstybės narės užtikrintų, jog prieglobsčio prašytojai nebūtų išsiųsti į 
valstybę, kur dėl jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės kiltų grėsmė jų gyvybei ar laisvei 
arba jiems grėstų kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys ar bausmė.  

44. Prieglobsčio prašytojus reikėtų apsaugoti nuo bet kokios diskriminacinės politikos ar praktikos 
dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; ypač svarbu imtis atitinkamų priemonių užkertant 
kelią, kad laisvės netekusiems prieglobsčio prašytojams negrėstų fizinis smurtas, įskaitant 

seksualinę prievartą, žodinė agresija ar kitoks priekabiavimas, ir užtikrinant, kad jiems būtų 
prieinama jų konkrečioje situacijoje aktuali informacija.  

XI. Nacionalinės žmogaus teisių apsaugos institucijos  

45. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinės žmogaus teisių apsaugos institucijos turėtų 
aiškius įgaliojimus spręsti klausimus, susijusius su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar 
lyties tapatybės; ypač svarbu, kad tokios institucijos galėtų pateikti rekomendacijas dėl teisės aktų ir 
politikos, didintų plačiosios visuomenės informuotumą bei – kiek tai numatyta nacionaliniuose 
teisės aktuose – nagrinėtų individualius skundus tiek dėl privataus, tiek dėl viešojo sektoriaus, taip 
pat inicijuotų teisminį skundų nagrinėjimą arba tokiuose teismo procesuose dalyvautų.  

XII. Diskriminacija dėl kelių pagrindų  

46. Valstybės narės yra skatinamos imtis priemonių užtikrinant, kad nacionalinės teisės nuostatos, 
draudžiančios diskriminaciją ar užkertančios jai kelią, taip pat apsaugotų nuo diskriminacijos dėl 
kelių pagrindų, įskaitant diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės; nacionalinės 
žmogaus teisių apsaugos institucijos turėtų turėti plačius įgaliojimus, kurie joms leistų spręsti 
klausimus, susijusius su diskriminacija dėl kelių pagrindų.  

 

 

PRIeDAS NR . 1 PRIeDAS NR . 1



152 153

PRIeDAS NR . 2 . 

NeDISkRImINAVImO SkATINImO 2015 - 2020 meTų TARPINSTITUCINIS 
VeIkLOS PLANAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBė

NUTaRImaS

DėL NEDISKRImINaVImO SKaTINImO TaRPINSTITUCINIO 
VEIKLOS PLaNO PaTVIRTINImO 

2015. sausio 28 d. Nr. 46 
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų pro-
gramos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių 
priemonių patvirtinimo“, skyriaus „Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės programą, rengiami arba įgyvendinami planavimo dokumentai“ 
poskyrio „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ 7 punktą, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti pridedamą Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį vei-
klos planą (toliau – Planas).

2. Pasiūlyti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai dalyvauti įgyvendi-
nant Planą.

Ministras Pirmininkas                                                                   Algirdas Butkevičius

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                        Algimanta Pabedinskienė
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46

NEDISKRImINaVImO SKaTINImO TaRPINSTITUCINIS VEIKLOS 
PLaNaS

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTaTOS

1. Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – 
Planas) tikslas – mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimy-
bių įstatyme (toliau – Lygių galimybių įstatymas) nustatytais pagrindais, 
didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui.

2. Planas įgyvendinamas 2015–2020 metais.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti Lietuvos Respublikos teisės 
aktai iš esmės atitinka Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respubli-
kos tarptautinių sutarčių nuostatas dėl nediskriminavimo. Nors sudarytos 
teisinės lygybės ir apsaugos nuo nelygybės ir diskriminacijos sąlygos, nere-
tai dėl informacijos stokos visuomenė nesuvokia, kad tam tikras elgesys ar 
veiksmai yra diskriminaciniai.

Lietuvoje skundus dėl diskriminacijos nagrinėja Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba. 2013 metais nagrinėtas 281 diskriminacijos atvejis, 2012 
metais – 203 atvejai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba savo metinėse 
ataskaitose teikia Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijoms 
pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių galimybių politikos įgyven-
dinimo. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos 2013 metų ataskai-
toje teigiama, kad atokesnių nuo Vilniaus miestų ir miestelių gyventojai vis 
dar mažai susipažinę su lygiomis galimybėmis ir nediskriminavimo politika; 
2013 metais daugiausia skundų (50 procentų) pateikė Vilniaus gyventojai, 12 
procentų – Kauno gyventojai, 13 procentų – Panevėžio gyventojai. Nedaug 
regionų gyventojų skundų nereiškia, kad žmonės nesusiduria su diskrimi-

nacija. Rajonų, mažų miestelių gyventojai linkę nutylėti savo problemas ir 
nesikreipti į kompetentingas institucijas. Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nyba 6 procentus visų nagrinėtų skundų nagrinėjo savo iniciatyva. Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos 2014 metų lapkritį surengta apklau-
sa atskleidė, kad apie žmogaus teisių gynėjus geriausiai žino didžiųjų mies-
tų gyventojai (54 procentai), blogiausiai – kaimo gyventojai (11 procentų).

Europos Komisijos 2012 metais paskelbtais „Eurobarometro“ apklau-
sos „Diskriminacija ES 2012 m.“ duomenimis, Lietuvoje labiausiai paplitusi 
diskriminacija dėl amžiaus ir negalios (atitinkamai 59 ir 45 procentai). Tik 
13 procentų Lietuvos respondentų mano, kad šalyje padaryta pakankamai 
kovojant su diskriminacijos apraiškomis visuomenėje. Lygių galimybių kon-
trolierius 2013 metais nagrinėjo 24 skundus dėl diskriminacijos amžiaus pa-
grindu. Diskriminacija dėl amžiaus ypač paplitusi darbo santykių srityje. Su 
neigiamu darbdavių požiūriu į vyresnius asmenis susiduria sulaukę 50 metų 
ir vyresni gyventojai. Pailginus išėjimo į pensiją amžių, žmonės susiduria su 
problemomis įsidarbindami ir dirbdami. Siekdamos mažinti diskriminaciją 
amžiaus pagrindu, institucijos, atsakingos už užimtumo politikos įgyven-
dinimą, turėtų nuolat aktyviai konsultuotis su darbdaviais, nevyriausybinių 
organizacijų, viešojo sektoriaus atstovais, ekspertais, politikais dėl priemo-
nių, skatinančių vyresnio amžiaus asmenų įdarbinimą ir užtikrinančių lygias 
galimybes.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ 
2013 metais atlikto tyrimo „Lietuvos gyventojų nuomonės dėl diskrimina-
cijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu“ duomenimis, turintieji psichikos 
negalią – viena labiausiai diskriminuojamų visuomenės grupių. Net 46 pro-
centai respondentų mano, kad tokie asmenys turėtų gyventi specialiai tam 
pritaikytuose namuose, 12 procentų yra tos nuomonės, kad psichikos ne-
galią turintys asmenys turėtų gyventi visuomenėje, 10 procentų mano, kad 
jiems geriausia gyventi toliau nuo miesto, kur būtų užtikrintas jų saugumas. 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2013 metais atliko 33 diskriminacijos 
negalios pagrindu tyrimus. Tai sudarė daugiau nei 18 procentų visų atliktų 
tyrimų. Įgyvendinant Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos 
planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nu-
tarimu Nr. 1244 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos 
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plano patvirtinimo“, 2014 metais atliktas visuomenės nuostatų kitimo ir 
diskriminacijos priežasčių tyrimas (Eglė Šumskienė, Margarita Jankauskai-
tė, Karilė Levickaitė, 2014 metais), kuris irgi parodė, kad labiausiai paplitusi 
diskriminacija dėl negalios. Siekiant užtikrinti, kad neįgalieji visapusiškai 
ir lygiai su visais naudotųsi visomis žmogaus teisėmis, o visuomenė būtų 
skatinama gerbti šiuos asmenis, taip pat tinkamai įgyvendinamos Jungti-
nių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, ratifi-
kuoto 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XI-854 dėl 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo 
ratifikavimo, nuostatos, rekomenduojama plėtoti ir stiprinti nevalstybinių 
organizacijų gebėjimus, visuomenės pilietiškumą ir prižiūrėti neįgaliųjų tei-
ses, rinkti ir skleisti informaciją apie jų teisių pažeidimo ir diskriminacijos 
atvejus. 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 2013 metais paskelbė Eu-
ropos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų apklausos 
rezultatus. Beveik du trečdaliai (61 procentas) Lietuvoje apklaustų lesbie-
čių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teigia patiriantys diskrimi-
naciją ar priekabiavimą dėl jų lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba 2013 metais negavo nė vieno skundo dėl 
diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu, tačiau tai galėjo lemti tas 
faktas, kad šie asmenys stokoja teisinio sąmoningumo, nežino, kur kreiptis 
dėl galimos diskriminacijos, bijo neigiamos visuomenės nuomonės.

Lietuva 2013 m. gegužės 6 d. Ženevoje Jungtinių Tautų ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių komitete gynėsi antrąją periodinę 1966 metų 
Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendini-
mo ataskaitą. Atsižvelgiant į šio komiteto baigiamąsias Lietuvos antrosios 
periodinės ataskaitos išvadas ir rekomendacijas, paskelbtas 2014 m. birže-
lio 24 d., Lietuvoje vis dar susiduriama su tautinę neapykantą kurstančiais 
teiginiais, nukreiptais prieš tautines mažumas. Jungtinių Tautų ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių komitetas rekomenduoja Lietuvai skirti daugiau 
iniciatyvų tautinių mažumų teisėms ir lygioms galimybėms užtikrinti, glau-
džiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl tam tikrų 
diskriminacijos draudimo aspektų. 

Sociologinio tyrimo „Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės 
tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas“, 2012 metais atlik-
to Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, vykdant Europos Komisijos už-
imtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS finansuojamą pro-
jektą „C.A.F.E: keisk požiūrį – siek lygybės“ (Nr. JUST/2011/PROG/AG/1927), 
duomenimis, šalies gyventojai labiausiai nenorėtų gyventi šalia romų (59 
procentai apklaustųjų) ir asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę (57 pro-
centai apklaustųjų). Darbo rinkoje visuomenė labiausiai toleruoja asmenų, 
nemokančių lietuvių kalbos, ir asmenų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, 
diskriminaciją: daugiau ar mažiau diskriminaciją pateisina atitinkamai 66 
procentai ir 61 procentas gyventojų. Antroje vietoje – neįgalūs ir vyresnio 
amžiaus asmenys (atitinkamai 45 procentai ir 41 procentas). Tyrimo duo-
menimis, 67 procentai Lietuvos gyventojų apie diskriminaciją sužino per 
televiziją, 44 procentai – skaitė laikraštyje, išgirdo iš artimiausios aplinkos, 
12 procentų – patyrė patys, 24 procentai – apie diskriminaciją negirdėjo ir 
jos nepatyrė. 

Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimą 2014 
metais atlikę ir jo rezultatus išnagrinėję ekspertai atkreipia dėmesį, kad dar-
bo rinka – vis dar jautri sritis, kurioje asmenys susiduria su diskriminacija, to-
dėl būtina ypač daug dėmesio skirti darbdavių mokymui nediskriminavimo, 
žmogaus teisių ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais. Prie nepalankaus 
jautrių grupių įvaizdžio formavimo nemažai prisideda ir žiniasklaida, todėl 
minėtą tyrimą atlikę ekspertai rekomenduoja ir toliau didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo skatinimo, lygių galimybių ir pagarbos 
žmogui klausimais, nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės 
vaidmenį, stebėti visuomenės nuostatų kaitą – atlikti tyrimus ir situacijos 
vertinimo analizę.

Labiausiai diskriminacinių nuostatų formavimąsi skatina informacijos ir 
žinių stoka (31 procentas apklaustųjų), prietarai ir išankstinės nuostatos (30 
procentų apklaustųjų), žiniasklaidos priemonių formuojančios nuomonės 
(28 procentai apklaustųjų). Savo žinias apie diskriminaciją gyventojai ver-
tina vis dar vidutiniškai (apie diskriminaciją ir jos formas 31–49 procentai jų 
išmano mažai ar neišmano nieko). 
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Taigi Lietuvos visuomenės sąmoningumas vis dar per menkas, tik nedi-
delė dalis gyventojų žino, kur kreiptis diskriminacijos atveju. Trūksta švietė-
jiškų nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių įtvirtinimo priemonių, 
mažinančių diskriminaciją visuomenėje. Stokojama tyrimų, padedančių at-
skleisti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį, taip pat 
nustatyti, kokių priemonių reikia imtis norint pakeisti esamą diskriminacijos 
situaciją. Per mažai bendradarbiauja institucijos ir organizacijos, dirbančios 
lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje. 

4. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lygių galimybių įstatyme vartoja-
mas sąvokas.

5. Rengiant Planą atsižvelgta į:

5.1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos 2013 metų 
ataskaitą;

5.2. 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyven-
dinančią vienodo požiūrio principą asmenims, nepriklausomai nuo 
jų rasės arba etninės priklausomybės (OL 2004 m. specialusis leidi-
mas, 20 skyrius, 1 tomas, p. 23);

5.3. 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nusta-
tančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruo-
sius pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, 
p. 79);

5.4. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty-
vą 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau nau-
dotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL 2014 L 128, p. 8);

5.5. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos mo-
terims panaikinimo, ratifikuotą Lietuvos Respublikos Seimo 1995 
m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. I-1035 „Dėl Jungtinių Tautų konven-
cijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo ratifi-
kavimo“;

5.6. Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo, ratifikuotą 1998 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respu-

blikos 1965 metų Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės 
diskriminacijos panaikinimo ratifikavimo įstatymu Nr. 108-2954;

5.7. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų 
protokolą, ratifikuotą 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos 
įstatymu Nr. XI-854 dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenci-
jos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo;

5.8. Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių ko-
miteto 2014 m. birželio 24 d. išvadas ir rekomendacijas.

6. Planas užtikrina lyčių lygybės ir nediskriminavimo horizontaliojo prin-
cipo, nustatyto 2013 m. gruodžio 17 d. priimtame Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvinin-
kystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Eu-
ropos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvi-
ninkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), įgyvendinimą. 
Tai reiškia, kad valstybės narės ir Europos Komisija turi užtikrinti, kad 
rengiant ir įgyvendinant programas, įskaitant stebėseną, atsiskaitymą 
ir vertinimą, būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė, atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. 

7. Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete 
atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už Plano priemonių 
įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų. 

8. Už Plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą atsa-
kinga Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Plano 
įgyvendinimo priemones vykdo Plano II skyriuje nurodytos valstybės insti-
tucijos ir įstaigos.

9. Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, per 25 kalendorines 
dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos stebėsenos informacinėje siste-
moje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingos institucijos – raštu 
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia infor-
maciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdamos į patvir-
tintus Plano uždavinius, priemones ir jiems vykdyti Plano II skyriuje numa-
tytus asignavimus, taip pat Plano III skyriuje nustatytus vertinimo kriterijus 
ir jų reikšmes.

II SKYRIUS

PLaNO 2015–2017 mETŲ TIKSLaS, UŽDaVINIaI, PRIEmONėS, 
aSIGNaVImaI IR ĮGYVENDINaNČIOSIOS INSTITUCIJOS

Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

Tikslas – 
mažinti 
diskriminaciją 
Lygių galimybių 
įstatyme 
nustatytais 
pagrindais, 
didinant 
visuomenės 
sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą 
žmogui

192 375 192 375 0 0 652 422 652 422 0 0 654 739 654 739 0 0

1. Uždavinys – 
didinti 
visuomenės 
sąmoningumą 
nediskrimi-
navimo 
skatinimo ir 
lygių galimybių 
klausimais

192 375 192 375 0 0 634 466 634 466 0 0 637 408 637 408 0 0

1.1. Priemonė – 
rengti metinius 
nacionalinius 
lygybės ir 
įvairovės 
apdovano-jimus

6 196 6 196 0 0 10 136 10 136 0 0 10 136 10 136 0 0 Lygių galimybių 
kontro-lieriaus 
tarnyba,

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija 
(toliau – 
Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija)

Priemonės veiklos: kasmet rengiama iškilminga ceremonija, skirta žmogaus teisių gynėjams, – teikiami Metų dialogo, Metų verslo įmonės, Metų 
pilietiškumo, Metų žurnalisto, Metų žmogaus teisių advokato, Metų fotografijos, Metų muzikos grupės, Metų pergalės apdovanojimai, taip pat 
apdovanojimai už visą gyvenimą puoselėtą pagarbą žmogaus teisėms 
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Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

1.2. Priemonė – 
įgyvendinti 
priemones, 
skirtas tautinių 
mažumų ir 
migruojančių 
šeimų vaikų 
švietimui gerinti

139 018 139 018 139 018 139 018 139 018 139 018 Lietuvos 
Respublikos 
švietimo 
ir mokslo 
ministerija 
(toliau – 
Švietimo 
ir mokslo 
ministerija)

Priemonės veiklos: organizuojamas nacionalinis konkursas „Būkime kartu“, skirtas mokyklų skirtingomis dėstomosiomis kalbomis bendradarbiavimo 
projektams, skatinantiems pažinti kitas kultūras, finansuoti; finansuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai; organizuojama ir finansuojama 
konferencija tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimo klausimais

1.3. Priemonė – 
informuoti 
visuomenę 
lygių galimybių 
ir nediskrimi-
navimo 
klausimais

0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 Lygių galimybių 
kontrolieriaus 
tarnyba

0 0 0 0 14 481 14 481 0 0 7 240 7 240 0 0 Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija,

Lietuvos 
Respublikos 
teisingumo 
ministerija 
(toliau – 
Teisingumo 
ministerija),

Lietuvos 
Respublikos 
kultūros 
ministerija 
(toliau – 
Kultūros 
ministerija),

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija

Priemonės veiklos: rengiami straipsniai lygių galimybių, nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui temomis, teikiama aktuali informacija 
apie lygių galimybių srities teisės aktus, leidžiami ir platinami leidiniai, lankstinukai, plakatai, skirti ugdyti pagarbą žmogui ir mažinti diskriminaciją, 
rengiamos televizijos ir radijo laidos, reklaminės kampanijos (vaizdo klipai, trumpametražiai filmai), susitikimai su nevyriausybinių organizacijų 
atstovais, kuriuose svarstomi tam tikri diskriminacijos draudimo aspektai, dėl kurių rekomendacijas yra pateikusios tarptautinės žmogaus teisių 
apsaugos institucijos

1.4. Priemonė – 
organizuoti 
seminarą 
neveiksnių ir 
ribotai veiksnių 
asmenų lygių 
galimybių 
užtikrinimo 
problemoms 
spręsti

0 0 0 0 1 448 1 448 0 0 0 0 0 0 Teisingumo 
ministerija

Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

Priemonės veiklos: organizuojamas seminaras, skirtas informuoti visuomenę neįgaliųjų padėties klausimais, užtikrinant, kad būtų tinkamai 
įgyvendinamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatos, kurios reikalauja neįgaliuosius visais atvejais 
laikyti teisės subjektais (kokių veiksmų turi būti imtasi, kad pagal tarptautinę žmogaus teisę būtų užkirstas kelias diskriminacijai ir piktnaudžiavimui)

1.5. Priemonė – 
mokyti jaunimą 
nediskrimi-
navimo 
skatinimo 
ir pagarbos 
žmogui ugdymo 
klausimais, 
nepažeidžiant 
tėvų teisės 
auklėti vaikus 
pagal savo 
įsitikinimus

5 792 5 792 0 0 5 792 5 792 0 0 5 792 5 792 0 0 Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija, 
Jaunimo reikalų 
departamentas 
prie Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerijos

Priemonės veiklos: regionuose organizuojamas neformalus jaunimo mokymas, kurio tikslas – padėti jauniems žmonėms įvaldyti ir lavinti 
nediskriminacinio ir pagarbaus bendravimo būdus, ugdyti geranorišką elgesį, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinės nuostatos, išmokti pasirinkti 
tinkamas bendravimo frazes, atpažinti patyčių priežastis, išmokti kovoti su jų padariniais savo gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje; šiuose 
renginiuose pateikiama teorinė medžiaga ir interaktyviai mokoma praktinių įgūdžių 

1.6. Priemonė – 
rengti 
darbdaviams 
mokymo ir 
švietėjiškus 
renginius lygių 
galimybių ir 
nediskrimi-
navimo 
skatinimo 
darbo rinkoje 
klausimais

0 0 0 0 5 792 5 792 0 0 5 792 5 792 0 0 Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija,

Lietuvos 
darbo birža 
prie Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerijos

Priemonės veiklos: organizuojami mokymo renginiai, kuriuose darbdaviai informuojami apie labiausiai diskriminuojamų grupių padėties skirtumus 
darbo santykių srityje

1.7. Priemonė – 
organizuoti 
renginius, 
skirtus skatinti 
nediskrimi-
navimą 
tautybės, 
rasės ir kalbos 
pagrindu

2 850 2 850 0 0 2 850 2 850 0 0 0 0 0 0 Kultūros 
ministerija

Priemonės veiklos: organizuojami seminarai, edukacinės stovyklos, mokymo renginiai, skirti skatinti pagarbą žmogui, nesvarbu, kokia jo rasė, tautybė 
ar kalba, tautinį pakantumą, plėtoti tarpkultūrinį dialogą

1.8. Priemonė – 
vykdyti 
švietėjiškas 
veiklas, 
naudojant 
novatoriškas 
priemones ir 
metodus

0 0 0 0 362 025 362 025 0 0 362 025 362 025 0 0 Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija,

Lygių galimybių 
kontrolieriaus 
tarnyba

PRIeDAS NR . 2 PRIeDAS NR . 2
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Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

Priemonės veiklos: įvairios švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos (priemonės, renginiai) diskriminacijos Lygių galimybių įstatyme 
numatytais pagrindais prevencijos ir pagarbos žmogui srityje: laidos ar laidų ciklai apie žmogaus teises, įvairovę ir pagarbą žmogui ir konkrečioms 
asmenų grupėms, patiriančioms ar rizikuojančioms patirti diskriminaciją; veiklos skiriamos tiek plačiajai visuomenei, tiek specialistų grupėms 
(socialiniams darbuotojams, medikams, teisėsaugos darbuotojams ir kitiems); remiamas nevyriausybinių organizacijų, jų bendradarbiavimo 
stiprinimas informuojant jų narius apie Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus lygių galimybių srityje, tinkamų sąlygų sudarymą; 
gerosios praktikos atvejų ir įvairovės darbe įgyvendinimo metodų sklaida (paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, informacinės medžiagos pateikimas ir 
kita); remiamos priemonės, skirtos informuoti plačiąją visuomenę ir konkrečias visuomenės grupes (moksleivius, jaunimą, vyresnio amžiaus asmenis, 
užsieniečius, neįgaliuosius ir kitus) apie lygių galimybių užtikrinimą visuomenės gyvenime, lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos, sveikatos 
priežiūros, kultūros, socialinės apsaugos, švietimo, sporto ir kitose srityse, apie diskriminacijos atvejų atpažinimą, vertybinį ir teisinį jų vertinimą, 
teisines galimybes skųstis dėl diskriminacijos, pagarbą žmogui ir jo šeimai, šios priemonės vykdomos novatoriškais metodais (meninė raiška, 
agitaciniai, kultūrinio ar mokslinio pobūdžio renginiai, mugės, klubai, atviros pamokos, susitikimai su žymiais žmonėmis, išvažiuojamieji renginiai 
susitikti su bendruomenėmis, diskusijos ir kita)

1.9. Priemonė – 
skatinti 
nevyriausybinių 
organizacijų, 
dirbančių lygių 
galimybių ir 
nediskrimi-
navimo 
skatinimo 
srityje, veiklą

38 519 38 519 0 0 57 924 57 924 0 0 72 405 72 405 0 0 Socialinės 
apsaugos 
ir darbo 
ministerija

Priemonės veiklos: organizuojamas konkursas, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo 
srityje; atrinkus prioritetus labiausiai atitinkančius projektus, kuriuos įgyvendinant siekiama ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškų 
ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje, iš dalies finansuojama jų veikla (organizuojami seminarai, apskritojo stalo diskusijos, konferencijos ir kiti 
renginiai, skiriama reikiamų priemonių; organizuojamos informacinės kampanijos; rengiami ir leidžiami spaudos darbai (lankstinukai, brošiūros, 
knygos, plakatai ir kita), rūpinamasi kita prevencine veikla; dalyvaujama įgyvendinant projektus, taip pat ir tarptautinius, padedama išsinuomoti 
patalpas, kuriose vykdoma projekto veikla; kompensuojamos ryšių, transporto degalų ir komunalinių paslaugų išlaidos, darbo užmokestis)

1.10. Priemonė – 
dalyvauti 
tarptautinių 
organizacijų 
veikloje, 
skatinant lygių 
galimybių ir 
nediskrimi-
navimo principo 
įgyvendinimą

0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 Lietuvos 
Respublikos 
užsienio reikalų 
ministerija 
(toliau – 
Užsienio reikalų 
ministerija)

Priemonės veiklos: Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, Lietuvos atstovybių prie tarptautinių ir regioninių organizacijų darbuotojų veikla rengiant 
ir teikiant rekomendacijas ir vertinimus tarptautinėms ir regioninėms organizacijoms dėl kitų valstybių lygių galimybių ir nediskriminavimo principo 
įgyvendinimo; dalyvavimas Jungtinių Tautų Trečiojo Komiteto, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos, Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos veikloje skatinant lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą

2. Uždavinys – 
įvertinti asmenų 
grupių, kurioms 
reikia teisinės 
apsaugos, 
padėtį

0 0 0 0 17 956 17 956 0 0 17 331 17 331 0 0

Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

2.1. Priemonė – 
atlikti Lietuvoje 
gyvenančių 
transseksualių 
asmenų 
padėties 
visuomenėje 
ir privataus 
gyvenimo 
apsaugos 
srityje tyrimą 
ir rezultatų 
analizę

0 0 0 0 0 0 0 0 14 481 14 481 0 0 Lygių galimybių 
kontrolieriaus 
tarnyba

Priemonės veiklos: atliekamas tyrimas, skirtas įvertinti Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėtį visuomenėje ir privataus gyvenimo 
apsaugos srityje, pateikiama rezultatų analizė, siūlymai ir rekomendacijos, kaip gerinti šių asmenų padėtį visuomenėje

2.2. Priemonė – 
atlikti Lietuvoje 
gyvenančių 
tautinių 
mažumų 
padėties tyrimą 
ir rezultatų 
analizę

0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 2 850 0 0 Kultūros 
ministerija

Priemonės veiklos: renkami duomenys apie tautines mažumas Lietuvoje, atliekamas tyrimas, skirtas įvertinti Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų 
padėtį, pateikiama rezultatų analizė, siūlymai ir rekomendacijos, kaip mažinti šių asmenų diskriminaciją

2.3. Priemonė – 
atlikti kartu 
gyvenančių 
nesusituokusių 
asmenų ir 
susituokusių 
asmenų šeimos 
gyvenimo 
apsaugos 
skirtumų ir jų 
pagrindimo 
analizę

0 0 0 0 8 978 8 978 0 0 0 0 0 0 Lietuvos teisės 
institutas

Priemonės veiklos: atliekama analizė, skirta įvertinti kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų ir susituokusių asmenų šeimos gyvenimo apsaugos 
skirtumus, pateikiami analizės rezultatai, siūlymai, kaip gerinti šeimos gyvenimo padėtį

2.4. Priemonė – 
atlikti nuteistųjų 
padėties 
visuomenėje 
ir privataus 
gyvenimo 
apsaugos 
srityje tyrimą 
ir rezultatų 
analizę

0 0 0 0 8 978 8 978 0 0 0 0 0 0 Lietuvos teisės 
institutas

Priemonės veiklos: atliekamas tyrimas, skirtas įvertinti nuteistųjų padėtį visuomenėje ir privataus gyvenimo apsaugos srityje, galimą jų diskriminaciją, 
pateikiama rezultatų analizė, siūlymai ir rekomendacijos, kaip mažinti šių asmenų diskriminaciją

3. Iš viso Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
biudžeto lėšos, 
iš jų:

192 375 192 375 0 0 290 397 290 397 0 0 292 714 292 714 0 0

PRIeDAS NR . 2 PRIeDAS NR . 2



166 167

III SKYRIUS

PLaNO VERTINImO KRITERIJaI

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas

Tikslo, uždavinio, vertinimo 
kriterijaus pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
Įgyvendinančioji institucija

2015 metų 2016 metų 2017 metų

Tikslas – mažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui

R-1 Diskriminavimo dėl amžiaus 
paplitimas (2012 metais – 59 
procentai)

57 53 50 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

R-2 Diskriminavimo dėl negalios 
paplitimas (2012 metais – 45 
procentai)

43 40 35 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

R-3 Gyventojų sąmoningumo 
nediskriminavimo ir lygių 
galimybių užtikrinimo 
klausimais lygis, procentais

54 58 62 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

R-4 Regionų gyventojų aktyvumo 
kreipiantis į Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą dėl 
diskriminacijos atvejų lygis, 
procentais

12 15 20 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

Tikslo 1 uždavinys – didinti 
visuomenės sąmoningumą 
nediskriminavimo skatinimo ir 
lygių galimybių klausimais

P-1-1-1 Nacionaliniuose lygybės 
apdovanojimų renginiuose 
dalyvavusių institucijų ir 
organizacijų skaičius, vienetais

50 60 70 Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba

P-1-1-2 Įgyvendinant švietimo ir 
informavimo priemones 
dalyvavusių asmenų skaičius, 
vienetais

140 20 000 50 000 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

P-1-1-3 Pagrįstų skundų, pateiktų 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai, skaičius

290 320 350 Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba

P-1-1-4 Naudą įgyvendinant 
nevyriausybinių organizacijų, 
dirbančių žmogaus teisių 
srityje, projektus gavusių 
asmenų skaičius

7 000 12 000 16 000 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

P-1-1-5 Mokytojų, patobulinusių 
kompetenciją tautinių 
mažumų ir migruojančių 
šeimų vaikų švietimo 
klausimais, skaičius

50 50 50 Švietimo ir mokslo 
ministerija

Tikslo 2 uždavinys – ištirti 
ir įvertinti asmenų grupių, 
kurioms reikia teisinės 
apsaugos, padėtį

P-1-2-1 Atliktų nediskriminavimo 
srities mokslinių tyrimų 
skaičius, vienetais

0 2 2 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija

––––––––––––––––––––

Eil. 
Nr.

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais 2016 metų asignavimai, eurais 2017 metų asignavimai, eurais

Įgyvendi-
nančioji 
institucijaiš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigyti

išlaidoms

turtui 
įsigytiiš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui

3.1. Bendrojo 
finansavimo 
lėšos

3.2. Europos 
Sąjungos 
ir kitos 
tarptautinės 
finansinės 
paramos lėšos

0 0 0 0 362 025 362 025 0 0 362 025 362 025 0 0

3.3. Tikslinės 
paskirties 
lėšos ir pajamų 
įmokos

4. Kiti šaltiniai 
(Europos 
Sąjungos 
finansinė 
parama 
projektams 
įgyvendinti ir 
kitos teisėtai 
gautos lėšos)
Iš viso Planui 
finansuoti (3+4)

192 375 192 375 0 0 652 422 652 422 0 0 654 739 654 739 0 0
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PRIeDAS NR . 3 . 

LGL PASIūLYmAI DėL NeDISkRImINAVImO SkATINImO 2015 - 2017 meTų 
TARPINSTITUCINIO VeIkLOS PLANO

PRIeDAS NR . 3
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PRIeDAS NR . 4 . 

LGL ATLIkTA VALSTYBėS INSTITUCIJų APkLAUSA: 
GAUTI ATSAkYmAI

PRIeDAS NR . 3
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176 177PRIeDAS NR . 4 PRIeDAS NR . 4
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PRIeDAS NR . 5 . 

eS GAIRėS DėL PRIORITeTINIų VeIkLOS SRIčIų SkATINANT IR SAUGANT 
LGBTI ASmeNų TeISeS (anglų k.)
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Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) 
asmenų organizacija


