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Kiekvienais metais nuo 2014 metų rengiami Naciona-
liniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai yra ypatingi – 
tai proga paminėti ir pagerbti asmenis ir organizacijas 
bei jų darbus lygybės ir įvairovės srityje, padėkoti jiems 
už atsidavimą ir indėlį į geresnės visuomenės kūrimą. 

Mums didelė garbė šiais metais pirmą kartą pristatyti 
pagrindinį Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdova-
nojimų partnerį – Norvegijos Karalystės ambasadą 
Lietuvoje. Norvegija jau daugiau kaip dešimtmetį vyk-
do aktyvią veiklą Lietuvoje, orientuotą į pagrindinių 
žmogaus teisių užtikrinimą, bei savo pavyzdžiu rodo, 
kad žmogaus teisių užtikrinimas yra darnios ir demo-
kratiškos visuomenės pagrindas.

Šiemet kandidatai bus apdovanoti ne tik 9 kategori-
jose: „Lyčių lygybės“, „Vaivorykštės“, „Tautų dialogo“, 
„Geriausias amžius – mano amžius“, „Įveiktos kliū-
ties“, „Religijų įvairovės“, „Metų proveržio“, „Žiniask
laidos balso“, „Gyvenimo nuopelnų“, bet taip pat ir 
Norvegijos Karalystės ambasados Lietuvoje įsteigtu 
specialiu apdovanojimu „Už išskirtinius nuopelnus 
stiprinant pilietinę visuomenę“.

Džiaugiuosi, kad Nacionaliniai lygybės ir įvairovės ap-
dovanojimai kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio na-
cionaliniu ir tarptautiniu mastu, nes mūsų valstybėje 
nusipelniusių žmogaus teisių srityje yra nemažai. Visi 
šie asmenys mums yra labai brangūs ir svarbūs, nes visi 
jie yra nugalėtojai, verti apdovanojimo. Tikiu, kad vie-
ną dieną tai bus vieni svarbiausių apdovanojimų, kuo-
met galėsime visuotinai švęsti, jog gyvename visuome-
nėje, kurioje kiekvienas yra gerbiamas ir vertinamas. 

Nuoširdžiai dėkoju visai Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos komandai, Nacionaliniam lygybės ir 
įvairovės forumui, šių metų partneriui – Norvegijos 
Karalystės ambasadai, ir visiems kitiems, kurie prisi-
dėjo organizuojant Nacionalinius lygybės ir įvairovės 
apdovanojimus.

Since 2014, the annual National Equality and Diversity 
Awards have served as a unique opportunity to 
acknowledge and honor people and organizations for 
their work ensuring equality and diversity, to thank 
them for their dedication and contributions towards 
creating a better society.

We are extremely honored to present, for the first 
time, this year’s main partner of the National Equality 
and Diversity Awards: the Royal Norwegian Embassy 
in Lithuania. For more than a decade Norway has 
taken action in Lithuania to secure fundamental 
human rights and demonstrate that such rights are 
the basis of a harmonious and democratic society.

This year nominees will receive not only the Gender 
Equality, Rainbow Appreciation, The Best Age – My 
Age, Overcoming Obstacles, Religious Diversity, 
Nations Dialogue, Breakthrough of the Year, Media 
Voice and Lifetime Achievement Awards, but also 
a special Award for Outstanding Achievement in 
Strengthening Civil Society, awarded by the Royal 
Norwegian Embassy in Lithuania.

I am pleased that the National Equality and Diversity 
Awards continue to draw increased attention both 
locally and internationally each year. The human rights 
sphere in Lithuania is full of deserving individuals, all of 
whom are dear and important to us. They are winners 
who should be recognized for their work. I believe 
that one day these awards will become one of the 
country’s most illustrious events to celebrate our lives 
in a society where everyone is respected and valued.

I give my sincerest thanks to all of the Office of Equal 
Opportunities Ombudsperson’s staff, the National 
Equality and Diversity Forum, this year’s partner, 
the Royal Norwegian Embassy, and everyone who 
contributed to the organization of the National 
Equality and Diversity Awards.

Agneta Skardžiuvienė
Lygių galimybių kontrolierė 
Equal Opportunities Ombudsperson 



Tapti pagrindiniu Nacionalinių lygybės ir įvairovės ap-
dovanojimų partneriu Norvegijos Karalystės amba-
sadai Lietuvoje yra didelė garbė. Šie apdovanojimai 
atspindi pagrindines Norvegijos vertybes, kurių sie-
kiame tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje: pagarbą, žmo-
gaus orumą ir lygias teises kiekvienam. Ir nors siek-
dami šių uždavinių susiduriame su kliūtimis ir neretai 
išklystame iš kelio, svarbu nepamiršti mūsų galutinio 
tikslo.

Džiugu, kad yra tokių, kurie nenuilstamai siekia šių 
tikslų ir prisideda prie to, kad mūsų visuomenė būtų 
teisingesnė, įvairesnė ir bendruomeniškesnė. Labai 
svarbu, kad jų pastangos būtų pripažintos, nes net 
ir stipriausiems iš mūsų reikia paramos. Yra daugybė 
būdų, kaip galime juos paremti; kiekvienas iš mūsų 
turi nuspręsti, kaip geriausiai gali panaudoti savo lai-
ką, išteklius ir pastangas, kad mūsų bendruomenės 
taptų geresnės.

Pilietinė visuomenė yra būtent ta sritis, kurioje mes 
galime pasidalinti savo vertybėmis, įsitikinimais ir po-
žiūriu. Nuomonių ir interesų gausa yra demokratinės 
visuomenės, kurioje įmanoma tikroji lygybė ir įvai-
rovė, pagrindas. Pilietinė visuomenė taip pat yra vi-
suomenės veidrodis, kuriame atsispindi mūsų klaidos 
ir trūkumai. Ji gali būti kritiška, tačiau tuo pat metu 
pilietinė visuomenė gali efektyviai bendradarbiauti 
su vyriausybiniu ir verslo sektoriais. Tačiau siekda-
ma įgyvendinti savo pagrindines funkcijas, pilieti-
nė visuomenė privalo būti stipri, kompetentinga ir  
motyvuota.

Dag Malmer Halvorsen
J. E. Norvegijos Karalystės ambasadorius 
Lietuvoje
H. E. Ambassador of the Kingdom of 
Norway in Lithuania 

The Embassy of the Kingdom of Norway in Lithuania 
is very proud to participate as the main partner of 
the Equality and Diversity Awards. The spirit of 
these Awards reflects the major values Norway 
strives for at home and abroad – respect, dignity and 
equal rights for all. Although we may face obstacles 
and detours along the path towards this goal, it is 
important to continuously reaffirm the importance 
of the destination. 

There are those that carry the brunt of the burden 
of getting there and serve as the primus motor for 
making our societies more fair and inclusive. It is 
crucial that their efforts are recognized, as even the 
strongest ones need our support. There are many 
ways we can support them; each of us can decide 
how we can best use our time, resources and efforts 
to make our communities better. It is about taking 
responsibility and taking charge of shaping our lives. 

Civil society is the realm where we can share and 
express our values, beliefs and standpoints. It 
is an important channel that contributes to the 
plurality of views and interests that forms the basis 
of a democratic society where true equality and 
diversity are possible. Civil society can also serve as 
a powerful watchdog and a mirror where our flaws 
and shortcomings are on display. At the same time, 
civil society can be a partner to the governmental 
and the business sector that brings unique expertise 
and insights to the table. In order to fulfill its vital 
functions, however, civil society must be strong, 
competent and capable. 



For more than a decade Norway has been a staunch 
supporter of civil society development in Lithuania 
and elsewhere, and we will continue as a dedicated 
partner in the future. This year, the Embassy of 
Norway established a special Award for “Outstanding 
Contribution to Strengthening Civil Society”. We 
believe that those nominated helped make Lithuania 
better by taking responsibility for pressing societal 
problems, motivating everyday people by giving 
them tools to help, or advising and cooperating 
in policymaking. Those are just some of their 
accomplishments and I hope you will all recognize 
and appreciate their valiant efforts and dedication. 
Our deepest appreciation also goes to the Office 
of the Equal Opportunities Ombudsperson and the 
National Equality and Diversity Forum for organizing 
the Awards and all their hard work for equality and 
diversity in Lithuania.

Jau daugiau kaip dešimtmetį Norvegija yra ištikima 
pilietinės visuomenės plėtros Lietuvoje ir kitose šaly-
se šalininkė. Šio tikslo sieksime ir ateityje. Todėl šiais 
metais Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje 
įsteigė specialų apdovanojimą „Už išskirtinius nuopel-
nus stiprinant pilietinę visuomenę“. Esame tikri, kad 
nominuotieji šiam apdovanojimui sustiprino Lietuvą 
prisiimdami atsakomybę už svarbių socialinių proble-
mų sprendimą, motyvuodami ir suteikdami galimybių 
žmonėms prisidėti prie visuomenės gerinimo ar kon-
sultuodami priimant politinius sprendimus. Tai – tik 
keletas šių asmenų, organizacijų ir iniciatyvų pasieki-
mų. Aš tikiuosi, kad jūs visi pripažinsite ir įvertinsite 
jų narsias pastangas ir atsidavimą. Mūsų nuoširdi pa-
dėka taip pat skiriama Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai ir Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui 
už šių apdovanojimų organizavimą ir sunkų darbą sie-
kiant lygybės ir įvairovės Lietuvoje.



The members of the National Equality and Diversity 
Forum are thrilled to see that our initiative to 
acknowledge and honor the most significant events, 
people and projects promoting equality and tolerance 
has become a distinguished event in our society. The 
fourth annual National Equality and Diversity Awards 
demonstrate that the initiatives and individuals 
nominated are the backbone of our civil society.

We are interested in any opportunity to get to know, 
understand and develop empathy for others, as well 
as any personal success which encourages others. 
From careful and persistent longterm projects to 
spontaneous acts that demonstrate individual cou
rage and will – such is the range of the Awards’ 
nominees, and such are the reflections of our so
ciety’s maturity and openness.

The National Equality and Diversity Forum unites 
organizations that represent most vulnerable groups 
in the society and strives to ensure that all people in 
Lithuania – regardless of their age, religion, beliefs, 
race, ethnicity, disability or sexual orientation – are 
equal and have equal opportunities to realize their 
goals. Our differing experiences, our varied ways 
and attempts to live and create are the diversity that 
strengthens and enriches everyone in our society. Our 
forum’s mission is society free from discrimination, 
where every person is equal and able to realize  
his/her potential without barriers, where diversity 
is encouraged and people are free to express their 

Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nariai džiau-
giasi, kad iniciatyva pagerbti ir įvertinti svarbiausius 
metų įvykius, žmones ar projektus, prisidedančius 
prie lygybės ir tolerancijos stiprinimo, tapo svarbiu 
reiškiniu mūsų visuomenės gyvenime. Jau ketvirtą 
kartą organizuojami Nacionaliniai lygybės ir įvairovės 
apdovanojimai įrodė, kad čia atrenkamos iniciatyvos 
bei asmenybės yra mūsų pilietinės bendruomenės 
gyvybingumo pagrindas. 

Mums įdomus ir reikšmingas kiekvienas bandymas įsi-
jausti į kitą, kiekvienas kvietimas susipažinti, suprasti, 
svarbi ir asmeninė sėkmė, kuri įkvėpia ir parodo kelią 
kitiems. Nuo kruopščiai ir nuosekliai vykdomų ilgalai-
kių veiklų iki spontaniškų akcijų ar pavienių žmonių 
drąsos bei valios pavyzdžių – toks yra šių apdovano-
jimų nominantų spektras ir tokie yra mūsų visuome-
nės brandos ir atvirumo atspindžiai.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas jungia orga-
nizacijas, atstovaujančias pažeidžiamiausioms visuo-
menės grupėms ir siekia, kad visi Lietuvos piliečiai, 
nepriklausomai nuo jų amžiaus, tikėjimo, įsitikinimų, 
rasės, etninės kilmės, negalios ar lytinės orientacijos 
būtų lygūs ir turėtų lygias galimybes įgyvendinti savo 
tikslus. Skirtingos mūsų patirtys, įvairūs būdai ir ban-
dymai gyventi ir kurti yra ta įvairovė, kuri stiprina ir 
praturtina visą visuomenę, jei tik ši yra pasirengusi tai 
priimti ir naudotis. Mūsų forumo misija yra nuo dis-
kriminacijos  išsilaisvinusi visuomenė, kur kiekvienas 
asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliudomas realizuoti 
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individuality without fear of violence, where human 
rights are respected, where freedom and equality 
thrives.

The National Equality and Diversity Awards are given 
to people who promote and foster ideas of equality 
and tolerance, openness and diversity. These are the 
people who, starting with themselves, embody the 
plaintosee (but often difficult to realize) principle 
of unconditional respect for their fellow human and 
make it into reality.

Let us congratulate all the nominees and winners for 
their courage to see, hear, listen, live and reveal the 
colors and sounds of diversity, promote openness 
and respect for humankind.

savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės 
yra laisvi reikšti savo individualumą be baimės patirti 
prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja 
laisvė ir lygybė.

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai skirti 
žmonėms, kurie skleidžia ir puoselėja lygybės ir tole-
rancijos, atvirumo ir skirtybių bei įvairovės priėmimo 
idėjas. Tai tie žmonės, kurie, pirmiausia pradėdami 
nuo savęs, užtikrina tą savaime suprantamą, bet ne-
retai sunkiai realizuojamą besąlygiškos pagarbos bet 
kuriam šalia esančiam žmogui idėją ir paverčia ją rea
lybe. 

Pasveikinkime visus nominantus ir laureatus už jų 
drąsą pamatyti, išgirsti, įsiklausyti, išgyventi ir at-
skleisti įvairovės spalvas, garsus ir privalumus, skleisti 
atvirumą ir pagarbą žmogui. 



NACIONALINIAI LYGYBĖS IR ĮVAIROVĖS 
APDOVANOJIMAI

NATIONAL EQUALITY AND DIVERSITY AWARDS

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Na-
cionaliniu lygybės ir įvairovės forumu Nacionalinius 
lygybės ir įvairovės apdovanojimus organizuoja jau 
ketvirtus metus. Jų metu apdovanojami lygybės ir 
įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, 
idėjos ar projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai.

Apdovanojimai tradiciškai skiriami devyniose skirtin-
gose kategorijose:

• Lyčių lygybės apdovanojimas
• Tautų dialogo apdovanojimas
• Vaivorykštės apdovanojimas
• Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“
• Įveiktos kliūties apdovanojimas
• Religijų įvairovės apdovanojimas
• Metų proveržio apdovanojimas
• Žiniasklaidos balso apdovanojimas
• Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas

2017 metais Norvegijos Karalystės ambasados inicia
tyva bus skiriamas ir apdovanojimas „Už išskirtinius 
nuopelnus stiprinant pilietinę visuomenę“.

The Office of Equal Opportunities Ombudsperson 
and the National Equality and Diversity Forum 
present for the fourth time the annual National 
Equality and Diversity Awards. The Awards honor 
persons, organizations, projects and initiatives which 
contributed to the advancement of equality and 
diversity in Lithuania.

Awards are traditionally given in 9 categories:

• Gender Equality Award
• Nations Dialogue Award
• Rainbow Appreciation Award
• The Best Age – My Age Award
• Overcoming Obstacles Award
• Religious Diversity Award
• Breakthrough of the Year Award
• Media Voice Award
• Lifetime Achievement Award

In 2017, under the initiative of the Royal Norwegian 
Embassy in Lithuania, a tenth award will be given 
for “Outstanding Contribution to Strengthening Civil 
Society”.



NOMINANTAI
NOMINEES

LYČIŲ LYGYBĖS APDOVANOJIMAS
GENDER EQUALITY AWARD

„Lyčių lygybės“ apdovanojimas skiriamas už nestereo
tipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą 
visuomenėje.

The Gender Equality Award is presented for the 
advancement of nonstereotypical and progressive 
views towards women and men.

Nijolė Dirsienė – už ilgametį ir aktyvų rūpestį nuo 
smurto nukentėjusiomis moterimis, prevencinių prie-
monių inicijavimą, vadovavimą Vilniaus miesto krizių 
centrui.  

Oksana Liutkevičienė – už aktyvią kovą už lygias tei-
ses bei akcijų, skirtų vyriškosios auditorijos problemų 
viešinimui, organizavimą. Pirmoji Lietuvoje subūrė 
vyrus dalyvauti dabar jau kasmet rengiamoje akcijoje 
„16 dienų be smurto“. Oksana skatina atsiriboti nuo 
lyties kalbant apie smurtą. Ji vadovauja Vyrų krizių 
centrui, vykdo iniciatyvas, teikia pagalbą vyrams, nu-
kentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

Artūras Tereškinas – už vyriškumo studijų ir moksli-
nių tyrimų plėtrą Lietuvoje ir visuomenės nuomonės 
apie šiuolaikinį vyriškumą keitimą.

Nijolė Dirsienė – for long years of active care for wo
men suffering from violence, initiating preventative 
measures and leadership in Vilnius Crisis Center.

Oksana Liutkevičienė – for actively fighting for equal 
rights and organising awarenessraising campaigns 
about men’s issues. Encouraging men to participate 
in the yearly campaign 16 Days against Gender-
based Violence for the first time in Lithuania, Oksana 
promotes discussion of violence without talking 
about gender. She directs the Men’s Crisis Center and 
organizes initiatives to assist men harmed by human 
trafficking.

Artūras Tereškinas – for broadening men’s studies 
and research in Lithuania and challenging current 
social norms about masculinity.



TAUTŲ DIALOGO APDOVANOJIMAS
NATIONS DIALOGUE AWARD

„Tautų dialogo“ apdovanojimas skiriamas už nuo-
pelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, 
ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo 
procesuose.

The Nations Dialogue Award is presented for con
tributions to ethnic cooperation and the dismantling 
of xenophobia, as well as racial and ethnic ste reo
types.

NOMINANTAI
NOMINEES

Marius Ivaškevičius – už 2016 m. rugpjūčio 29 d. Mo-
lėtuose vykusio Atminties maršo inicijavimą. Eitynių 
metu pagerbti prieš 75 metus II Pasaulinio karo metu 
nužudyti Lietuvos žydai. Atminties marše dalyvavo 
apie 2000 asmenų.

Lietuvos žmogaus teisių centras – už į Lietuvą atvež-
tus „Atminimo akmenis“. Iniciatyvos dėka Lietuva 
prisijungė prie didžiausio pasaulyje po atviru dan-
gumi esančio memorialo, skirto Holokausto aukoms 
atminti (idėjos autorius – vokiečių menininkas Gunte-
ris Demnigas). Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose atidengti 
atminimo akmenys nuo Holokausto nukentėjusiems 
žydams, o Panevėžyje – nuo Holokausto nukentėju-
siems romams. 

Natalija Šertvytienė – už aktyvų tautų dialogo puose-
lėjimą Lietuvoje, ukrainiečių tautinio tapatumo išsau-
gojimą bei puoselėjimą, tolerancijos ugdymą. Nuo 
1998 metų Natalija yra Vilniaus ukrainiečių bendrijos 
pirmininkė ir Pasaulio ukrainiečių moterų organizaci-
jų federacijos narė. Teikia pagalbą integracijos proce-
suose, į veiklas įtraukdama įvairių tautybių Lietuvos 
gyventojus.

Marius Ivaškevičius – for organizing the Memory 
March in Molėtai on August 29, 2016. 2000 people 
attended the march honoring Lithuanian Jews who 
were killed 75 years ago during the World War II.

Lithuanian Center for Human Rights – for bringing 
Memorial Stones to Lithuania. The initiative allowed 
Lithuania to join the world’s largest openair memorial 
for Holocaust victims (original author – German artist 
Gunter Demnig). Vilnius, Kaunas and Šiauliai unveiled 
memorial stones for Jews, and Panevėžys – for Roma 
people killed during the Holocaust.

Natalija Šertvytienė – for active fostering of ethnic 
dialogue in Lithuania, safeguarding and fostering 
Ukrainian ethnic identity, and teaching tolerance. 
Since 1998, Natalija has served as a chairperson of the 
Vilnius Ukrainian community and a member of the 
World Federation of Ukrainian Women. She provides 
assistance in integration processes by involving 
people of different nationalities in the organizations’ 
Lithuanian activities.



NOMINANTAI
NOMINEES

VAIVORYKŠTĖS APDOVANOJIMAS
RAINBOW APPRECIATION AWARD

„Vaivorykštės“ apdovanojimas skiriamas už nuopel-
nus LGBT* žmogaus teisių atstovavimo srityje, ma-
žinant homofobijos, bifobijos ir transfobijos daromą 
žalą bei skatinant LGBT* asmenų atvirumą ir didesnę 
integraciją į visuomenę.

The Rainbow Appreciation Award is presented for 
contributions to LGBT* human rights, the fight 
against homophobia, biphobia and transphobia, 
and the promotion of social integration of the local 
LGBT* community.

Romo Zabarausko ir Arcanos Feminos knyga „Lietuva 
atsiskleidžia: 99 LGBT+ istorijos“ – už stereotipų lau-
žymą ir skatinimą mąstyti plačiau. Knygoje pristato-
mos 99 LGBT* bendruomenės narių istorijos, kuriose 
jie papasakojo apie savo kelią link atviro gyvenimo.  

Portalas „išgirst̃ì“ – už atvirumo, įvairovės ir pagarbos 
skatinimą. Portalas – tai asociacijos „In corpore“ ir 
draugų įgyvendinamos iniciatyvos „Jungiantys bal
sai“ dalis. Iniciatyva siekiama plėsti kokybiškos in
formacijos ir emocinės paramos, atitinkančios LGBT* 
jaunų žmonių poreikius, pasiekiamumą bei didinti 
supratimą apie LGBT* žmonėms ir jų artimiesiems 
aktualias problemas Lietuvoje.

Edvino Kroco autobiografinis romanas „Niekados 
neleisk man išeiti“ – už jautrų pasakojimą apie vidi-
nius išgyvenimus, su kuriais susiduria homoseksualūs 
asmenys. 

The book Lithuania Comes Out: 99 LGBT+ stories by 
Romas Zabarauskas and Arcana Femina – for challenging 
stereotypes and promoting openmin dedness and 
empathy. The book includes 99 stories from members 
of LGBT* community, where they explain their paths 
to an open life.

Website išgirstì̃ – for promoting openness, diversity 
and respect. The website is a part of the initiative 
Connecting Voices by the association In Corpore and 
their friends. The initiative aims to broaden access to 
quality information and emotional support for young 
LGBT* people and raise awareness about current 
issues in Lithuania relevant to LGBT* people and their 
relatives.

Autobiographical novel Never let me leave by 
Edvinas Krocas – for a touching personal account of 
the inner turmoil faced by gay individuals.



NOMINANTAI
NOMINEES

APDOVANOJIMAS GERIAUSIAS AMŽIUS – 
MANO AMŽIUS

THE BEST AGE – MY AGE AWARD

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ 
skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo 
potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant 
visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną 
ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus am-
žiaus žmonių kartas.

The Best Age – My Age Award is presented for 
initiatives that promote the realization of people’s 
potential and goals in work, leisure or communal 
work in spite of stereotypes about young or old age, 
and for intergenerational cooperation.

„Sidabrinė linija“ – už artumo ir draugystės ryšio 
mezgimą su vienišais senoliais. „Sidabrinė linija“ – tai 
nemokama draugystės ir bendravimo telefonu pa-
slauga garbaus amžiaus žmonėms, siūlanti galimybę 
turėti telefoninį draugą – savanorį. Ši iniciatyva prisi-
deda sprendžiant vyresnio amžiaus žmonių atskirties, 
vienišumo, bendravimo trūkumo problemas, suteikia 
galimybę senoliams džiaugtis oriu ir prasmingu gyve-
nimu bei puoselėja kartų solidarumą.

Lietuvos dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“ – už 
vyresnių žmonių prasmingą laisvalaikį. Choras „Var-
pas“, vadovaujamas Jurijaus Kalco, yra vienas bran-
džiausių ir pajėgiausių Lietuvoje saviveiklinių kolekty-
vų, įkurtas 1955 metais. Kolektyvo nariai – aukštųjų 
mokyklų absolventai, kurių vidutinis amžius virš 75 
metų. Choro atliekami skirtingų žanrų, šalių ir tautų 
kūriniai skatina kultūros įvairovę, o dainininkams ir jų 
šeimos nariams jis yra tapęs nuolatinio savęs realiza-
vimo, įvairių kartų ir žmonių bendrystės erdve. 

Martynas Karpavičius – už judėjimo džiaugsmo teiki-
mą nepaisant amžiaus. Martynas Karpavičius pirmą 
kartą Lietuvos futbolo istorijoje organizavo mažojo 
futbolo čempionatą „Močiutės už futbolą“. Jis taip 
pat treniruoja mergaičių futbolo komandą, dirba Ke-
turvalakių daugiafunkciame centre ir per metus su-
rengia keliolika futbolo renginių vaikams, jų tėvams 
bei seneliams. 

Silver Line – for establishing close and friendly rela
tionships with lonely elderly people. Silver Line is a 
service providing free friendship and interaction via 
telephone for lonely elderly people, giving them the 
opportunity to make friends with a telephone volunteer. 
The initiative aims to alleviate the issue of isolation, 
loneliness, and lack of communication among the 
elderly, providing them with an opportunity to enjoy a 
dignified and meaningful life, while fostering solidarity 
between generations.

Lithuanian Art Museum’s Men’s Choir Varpas – for 
providing meaningful leisure for the elderly. Choir 
Varpas, led by Jurijus Kalcas, is one of the oldest and 
most established amateur choirs in Lithuania, dating 
back to 1955. The ensemble is made up of high school 
graduates with an average age of over 75 years. The 
choir performs music of different genres, countries and 
peoples, promoting cultural diversity, and has become 
a place for constant selfrealization for singers and their 
families, and communion between people of different 
generations.

Martynas Karpavičius – for promoting the joy of staying 
physically active regardless of age. Martynas Karpavičius 
was the first in Lithuania to organize mini football 
championship Grandmas for Football. He also trains a 
girls’ football team, works in Keturvalakiai mul ti purpose 
center, and organizes many football events each year 
for children, their parents and grandparents.
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ĮVEIKTOS KLIŪTIES APDOVANOJIMAS
OVERCOMING OBSTACLES AWARD

„Įveiktos kliūties“ apdovanojimas skiriamas už fizinės, 
socialinės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) kitokios kliūties 
sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų 
gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

The Overcoming Obstacles Award is presented for 
deconstructing physical, social, cultural and other 
obstacles that people with disabilities face in securing 
dignified lives and integration in society.

Multimedijų agentūros ,,Nanook“ projektas „Ga-
lia nugalėti“ – už pozityvaus parolimpiečių įvaizdžio 
kūrimą. 2016 m. agentūra įgyvendino dokumentinį 
multimedijos projektą ,,Galia nugalėti“, pasakojantį 
apie Lietuvos parolimpiečių kasdienybę bei pasiruo-
šimą Rio de Žaneiro žaidynėms. Projektu buvo siekia-
ma mažinti socialinę nelygybę tarp sveikųjų ir negalią 
turinčių sportininkų, taip pat populiarinti mažai žino-
mas parolimpines sporto šakas bei sportininkus. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos savanoris Albertas – už 
savanorišką darbą įgarsinant knygas regėjimo negalią 
turintiems asmenims. Šis savanoris, anksčiau neturėjęs 
knygų įgarsinimo patirties, jau yra įgarsinęs net 53 
knygas. Jo pavyzdys ne tik įkvepia kitus regos nega-
lią turinčius asmenis nebijoti aktyvios veiklos, bet ir 
skatina žmones prisidėti prie visiems prieinamesnio 
pasaulio kūrimo.  

Pojūčių teatras – už naują meno pažinimo būdą Lie-
tuvos aklųjų bendruomenei. 2016 m. Pojūčių teatras 
visuomenei pristatė du naujus spektaklius, aktyviai 
gastroliavo Lietuvoje bei užsienyje, vykdė edukacines 
programas. Teatro idėjos autorės Karolinos Žernytės 
kuriami pojūčių spektakliai ne tik įtraukia regos ne-
galią turinčius žmones į aktyvesnį kultūrinį gyvenimą, 
bet ir atneša regos negalios temą į teatro pasaulį, 
skatina visuomenės jautrumą šiai temai bei atveria 
dialogą meno erdvėje.

Nanook multimedia agency’s project Will to Win – 
for creating a positive image of paralympians. In 2016, 
the agency completed the multimedia documentary 
project Will to Win, detailing Lithuanian paralym
pians’ everyday lives and preparations for the Rio de 
Janeiro Olympic Games. The project aimed to reduce 
social inequality between nondisabled and disabled   
ath letes, and to popularize littleknown Paralympic 
sports and athletes.

Volunteer Albertas from the Lithuanian Library 
for the Blind – for his volunteer work in recording 
audiobooks for the visually impaired. The volunteer, 
having no prior experience in recording audiobooks, 
has already voiced 53 books. His example not only 
inspires visually impaired people to undertake active 
roles, but also encourages people to contribute to a 
more accessible world for everyone.

Theater of Senses – for providing Lithuania’s blind 
community with a new way to experience the arts. 
In 2016, the Theater of Senses debuted two new 
plays, toured throughout Lithuania and abroad, and 
organized educational events. These sensory plays, 
directed by Karolina Žernytė, the founder of Theater 
of Senses, not only provide visually impaired people 
with opportunities to be more culturally active, but 
also bring the topic of visual impairment into the 
world of theater, promoting empathy to the issue 
and opening up possibilities of dialogue in the art 
community.
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RELIGIJŲ ĮVAIROVĖS APDOVANOJIMAS
RELIGIOUS DIVERSITY AWARD

„Religijų įvairovės“ apdovanojimas skiriamas asme-
niui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo 
prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei 
religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lie-
tuvoje.

The Religious Diversity Award is presented to a 
per son, an organization, an idea or a project that 
contributed to the advancement and strengthening 
of religious freedoms and the promotion of religious 
diversity, awareness and tolerance in Lithuania.

Laida „Anapus čia ir dabar“ (žurnalistas Algirdas 
Acus) – už kritinio požiūrio ir diskusijos apie religijų 
įvairovės reikšmę šiuolaikinėje Lietuvoje sklaidą. Sa-
vaitinėje laidoje nagrinėjamos žmogaus teisėms ak-
tualios temos: religija ir feminizmas, religija ir nega-
lia, religija ir žiniasklaida, religija ir ateizmas bei kt. 
Laida startavo 2016 m.

„Mišri šeima“ – už nuoseklų darbą šviečiant visuo-
menę religijų įvairovės tema. Vienintelė nereliginė 
organizacija, kuri labai nuosekliai pasisako prieš isla-
mofobiją bei kelia į viešumą problemas, su kuriomis 
susiduria religiją pakeitusios lietuvės ir lietuviai, rašo 
religiškai mišrių šeimų vaikų identiteto tema.

Egdūnas Račius – už pastangas įveikti stereotipinį 
visuomenės mąstymą apie šiuolaikinį islamą ir jo iš-
pažinėjus. 2016 m. parengė studiją „Musulmonai ir 
jų islamai“. Viena pagrindinių asmenybių viešai ko-
mentuojanti apie nestereotipinį požiūrį į kitaminčius 
ir kitatikius, aiškinanti islamiškų šalių kultūrines ir po-
litines patirtis.

TV show Beyond here and now by journalist Algir
das Acus – for encouraging critical thinking and 
discussions about the importance of religious diver
sity in modern Lithuania. The weekly show examines 
topics relevant to human rights: religion and fe
minism, religion and disability, religion and media, 
religion and atheism, etc. The show started in 2016.

The organization Mixed family – for persistent work 
in educating society about religious diversity. It is 
the only nonreligious organization that consistently 
speaks up against Islamophobia, raises public awa
reness about issues faced by Lithuanians who con
verted religions, and writes on the topic of identity of 
children from families of mixedreligion.

Egdūnas Račius – for efforts to fight society’s stereo
typical thinking on modern Islam and its worshipers. 
In 2016, he completed the study Muslims and 
their Islams. He also publicly speaks about non
stereotypical views on differentminded and different
faithed people, and examines cultural and political 
realities and backgrounds of Islamic states.



NOMINANTAI
NOMINEES

METŲ PROVERŽIO APDOVANOJIMAS
BREAKTHROUGH OF THE YEAR AWARD

„Metų proveržio“ apdovanojimas skiriamas už plačiai 
nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo 
visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą ar 
kūrinį. 

The Breakthrough of the Year Award is presented for 
widely publicized ideas, initiatives and works that 
promoted diversity and equality in society.

„Baltic Pride“ 2016 eitynės „Už lygybę!“ – už taikias 
eitynes puoselėjant lygybės visiems idėją, nepaisant 
lytinės orientacijos. Kartu su LGBT* bendruomenės 
nariais renginyje dalyvavo Europos Parlamento na-
riai, Lietuvos bei užsienio politikai, tarptautinių or-
ganizacijų atstovai bei Vilniaus miesto gyventojai ir 
svečiai. Renginio organizatorių, nacionalinės LGBT* 
teisių organizacijos LGL skaičiavimu, eitynėse dalyva-
vo daugiau nei 3 000 žmonių.

Justas Džiugelis – už tai, kad judėjimo sutrikimai nėra 
kliūtis tapti Seimo nariu. Judėjimas vėžimėlyje Justui 
Džiugeliui nėra kliūtis aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime – mokytis, kurti verslą bei padėti kitiems. 
2014 m. jis įsteigė VšĮ Baltijos ugdymo centrą, tais 
pačiais metais pradėjo aktyvią veiklą nevyriausybinių 
organizacijų sektoriaus ir visuomeninėje veikloje, o 
2016 m. buvo išrinktas į LR Seimą.

Portalas „išgirs̃tì“ – už atvirumo, įvairovės ir pagarbos 
skatinimą. Portalas – tai asociacijos „In corpore“ ir 
draugų įgyvendinamos iniciatyvos „Jungiantys balsai“ 
dalis. Iniciatyva siekiama plėsti kokybiškos informaci-
jos ir emocinės paramos, atitinkančios LGBT* jaunų 
žmonių poreikius, pasiekiamumą bei didinti suprati-
mą apie LGBT* žmonėms ir jų artimiesiems aktualias 
problemas Lietuvoje.

Baltic Pride 2016 March for Equality – for a peaceful 
march promoting equality for everyone regardless 
of sexual orientation. In addition to members of 
the LGBT* community, the event was attended by 
European Parliament members, Lithuanian and fo
reign politicians, members of international organi za
tions, Vilnius residents and guests. According to the 
organizers, the national LGBT* rights organization 
LGL, the march was attended by more than 3000 
people.

Justas Džiugelis – for showing that physical disability 
is not a barrier for becoming a Parliament member. 
In 2014, Džiugelis, who uses a wheelchair, founded 
Baltic Education Center. The same year he became 
an active participant in nongovernmental sector and 
civil society. In 2016, he was elected to the Lithuanian 
Parliament.

Website išgirs̃tì – for promoting openness, diversity 
and respect. The website is a part of the initiative 
Connecting Voices by the association In corpore and 
their friends. The initiative aims to broaden access to 
quality information and emotional support for young 
LGBT* people and raise awareness about current 
issues in Lithuania relevant to LGBT* people and their 
rela tives.
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ŽINIASKLAIDOS BALSO APDOVANOJIMAS
MEDIA VOICE AWARD

„Žiniasklaidos balso“ apdovanojimas skiriamas žinias-
klaidos atstovams, kurie savo darbu, veiksmu ar inici-
atyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje 
bei gina žmogaus teises.

The Media Voice Award is presented to journalists 
who work to promote equality and diversity in society 
and defend human rights.

Kristina Aksamitaitė, 15min žurnalistė ir redakto-
rė, – už lygybės ir įvairovės idėjų skatinimą rašant ly-
čių lygybės, romų integracijos, smurto prieš moteris 
mažinimo ir kitomis žmogaus teisių temomis.

Beata Tiškevič – už atsidavimą, rūpestį ir jaut ru
mą socialinės nelygybės, ypač moterų teisių, klausi-
mams. Savo socialiniuose tinkluose, radijo laidose, 
televizijoje Beata nuolat garsiai pasisako už visapu-
sišką įvairovę. 2016 m. ji taip pat sukūrė naują radijo 
laidą „Moterys kalba“ Žinių radijuje. 

Daumantė Baranauskaitė – už kokybišką ir faktais 
grįstą informaciją romų integracijos klausimais. Už 
supratingumo ir pagarbos puoselėjimą romų tauty-
bės žmonėms. Daumantė žmogaus teisių klausimais 
aktyviai rašo žmogaus teisių portale manoteises.lt. 

Kristina Aksamitaitė, journalist and editor of  
15min.lt, – for promoting equality and diversity by 
writing about gender equality, Roma integration, 
the fight against violence towards women and other 
human rights issues.

Beata Tiškevič – for devotion, care and sensitivity to 
social inequality, particularly to women’s rights issues. 
Beata uses her social media, radio and television 
shows to openly speak out for diversity. In 2016, she 
also created a new radio show for Žinių radijas called 
Women talk (lith. Moterys kalba).

Daumantė Baranauskaitė – for quality and evidence
based information on Roma integration and for 
fostering understanding and respect for Roma people. 
Daumantė actively writes for human rights website 
manoteises.lt.



GYVENIMO NUOPELNŲ APDOVANOJIMAS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

„Gyvenimo nuopelnų“ apdovanojimas skiriamas už 
gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, asme-
niui, kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo 
prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo 
ir puoselėjimo.

The Lifetime Achievement Award is presented to a 
person for lifetime contributions to human rights and 
advancement of equality, diversity and tolerance.

APDOVANOJIMAS UŽ IŠSKIRTINIUS NUOPELNUS 
STIPRINANT PILIETINĘ VISUOMENĘ

AWARD FOR THE OUTSTANDING CONTRIBUTION
TO STRENGTHENING CIVIL SOCIETY

The special Award for the Outstanding Contribution 
to Strengthening Civil Society, by the Embassy of the 
Kingdom of Norway in Lithuania, aims to highlight 
initiatives that have succeeded in motivating civic 
action, increasing social engagement and contributing 
to constructive solutions for some of the most 
pertinent issues in Lithuania. The nominees have 
transcended personal, institutional and organizational 
boundaries to present a unified position and rally 
public support.

Some of those nominated have years of experience 
and solid professional expertise. Others have ma
naged to capture attention and create venues to 
involve people looking for ways to fulfill their civic 
duty and challenge complex social issues. What the 
nominees have in common is their determination to 
present constructive solutions and advice to policy 
makers and society at large. Each of them is prepared 
to cooperate and share responsibility for the welfare 
of society.

Specialiu Norvegijos Karalystės ambasados Lietuvo-
je įsteigtu apdovanojimu siekiama atkreipti dėmesį į 
iniciatyvas, kuriomis stiprinama pilietinė visuomenė, 
skatinamas pilietinis aktyvumas ir prisidedama prie 
efektyvaus socialinių problemų sprendimo Lietuvoje. 
Nominuotieji šiam apdovanojimui išreiškė vieningą 
poziciją Lietuvai svarbiais klausimais bei sugebėjo už-
sitikrinti visuomenės paramą nepaisydami kliūčių ar 
socialinių bei institucinių apribojimų.  

Kai kurie jų turi ilgametę patirtį ir solidžią profesinę 
kompetenciją. Kitiems pavyko sutelkti dėmesį bei pa-
skatinti aktyvų dalyvavimą reiškiant pilietinę poziciją 
ir sprendžiant sudėtingas socialines problemas. Be 
to, nominantus vienija jų ryžtas pateikti konstrukty-
vius šių problemų sprendimo būdus bei pasiūlymus 
visuomenei ir politikos formuotojams. Kiekvienas jų 
yra pasiruošęs pozityviai ir konstruktyviai bendra-
darbiauti bei dalintis atsakomybe už visuomenės ge
rovę.
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Social campaign Childhood without violence – the 
campaign Childhood without violence launched in 
December 2016, calling for legislative amendments 
defining and banning all forms of violence against 
children and engaging society, specialists and 
politicians in a dialogue on the issue. An active group 
of nongovernmental organizations, activists and 
experts united their efforts towards this goal. The 
Campaign was primarily coordinated by the Children’s 
Support Center – a nongovernmental organization 
that has been providing comprehensive professional 
psychological, social, legal and psychiatric help to 
children and families for more than twenty years. The 
Campaign has strengthened Lithuanian civil society 
by bringing major nongovernmental organizations 
as well as individual activists together to advance 
reform in a key social sector.

Socialinė kampanija „Vaikystė be smurto“ – 2016 m. 
gruodžio mėn. pateikus LR Vaiko teisių pagrindų įsta-
tymo pataisas dėl smurto prieš vaikus apibrėžimų 
įtvirtinimo ir visų rūšių smurto, įskaitant fizines baus-
mes, draudimo, pradėta kampanija su šūkiais „Ap-
ginkime vaikus dabar“ ir „Vaikystė be smurto“. Kam-
panijos tikslas – siekti smurto prieš vaikus draudimo 
įtvirtinimo, šviečiant ir į dialogą įtraukiant visuome-
nę, specialistus ir politikus. Kampanija subūrė nevy-
riausybinių organizacijų, ekspertų ir visuomenininkų 
būrį. Į ją aktyviai įsitraukė ir didžiąją dalį kampanijos 
veiksmų koordinavo Paramos vaikams centras, jau 
daugiau nei 20 metų teikiantis kompleksinę pagalbą 
vaikams ir šeimoms. Ši iniciatyva sustip rino Lietuvos 
pilietinę visuomenę suburdama nevyriausybines or-
ganizacijas ir individualius aktyvistus, siekdama refor-
mų vaiko teisių apsaugos srityje. 

Mental Health 2030 Coalition – nongovernmental 
organizations and expertsʹ coalition Mental Health 
2030 was established in 2014. The mission of the 
Coalition is to entrench principles of openness, trans
parency and human rights in the mental healthcare 
system. The coalition advocates for developing 
communitybased services and reducing biomedical 
and institutional care. Special attention is given 
to vulnerable families, children and adults with 
mental disabilities, as well as suicide and violence 
prevention. The Coalition unites 23 organizations 
working with children, youth, people with mental 
and physical disabilities, and human rights as well 
as leading experts in their disciplines and is chaired 
by the NGO Mental Health Perspectives. By offering 
constructive solutions, the Coalition increases the 
credibility, access and impact of social society actors 
in policymaking and systemic reform.

Koalicija „Psichikos sveikata 2030“ – nevyriausybinių 
organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveika-
ta 2030“ susibūrė 2014 metų pavasarį. Šios koalici-
jos misija – siekti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus 
teisių principų įtvirtinimo psichikos sveikatos siste-
moje. Šiuo metu Koalicija vienija 23 narius ir siekia 
bendruomeninių psichosocialinių paslaugų plėtros, 
šalinant biomedicininį ir institucinės globos domi-
navimą, ir ypatingą dėmesį skiria pažeidžiamoms 
šeimoms, vaikams ir suaugusiems su psichikos ir (ar) 
proto negalia, taip pat savižudybių, smurto preven-
cijai. Koalicijai pirmininkauja nevyriausybinė organi-
zacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“. Siūlydama 
konstruktyvius sprendimus, Koalicija stiprina aktyvų 
visuomeninio sektoriaus dalyvavimą priimant politi-
nius sprendimus ir bendradarbiauja su sveikatos prie-
žiūros institucijomis.

Šiam apdovanojimui nominuotų iniciatyvų ir organi-
zacijų dėka pilietinė visuomenė tapo ryžtingesnė ir 
patikimesnė. Jiems pavyko suteikti matomumo svar-
bioms problemoms ir kelti sudėtingus klausimus, tuo 
pat metu skatinant pilietiškumą ir užtikrinant tvarų 
pilietinio sektoriaus augimą. Šios iniciatyvos parodė, 
kad pilietinė visuomenė atlieka svarbų vaidmenį for-
muojant valstybės politiką ir užtikrinant žmogaus tei-
sių ir gero valdymo principų įgyvendinimą.

The nominated initiatives and organizations have 
contributed to making civil society more ambitious 
and confident. They have succeeded in highlighting 
important issues and raising difficult questions, while 
encouraging participation and facilitating sustainable 
growth of the civil sector. These initiatives have 
demonstrated that civil society has a rightful place in 
shaping policies and reaffirming the values of human 
rights and good governance.



Socialinė kampanija „Pasibelsk“ – iniciatyva „Pasi-
belsk“ ragina pasipriešinti smurtui artimoje aplinkoje 
pasibeldžiant į kaimynų duris. „Girdi pas kaimynus 
triukšmą, aimanas ar verkimą – pasibelsk. Šis veiks-
mas gali sustabdyti emocinį ar fizinį smurtą,“ – sako 
kampanijos iniciatoriai. Didelio populiarumo sulauku-
si socialinė kampanija pabrėžia bendrą atsakomybę 
ir teikia patarimus, kaip kiekvienas gali prisidėti prie 
smurto artimoje aplinkoje problemos sprendimo. 
Iniciatyvos „Pasibelsk“ istorijos apie tai, kas privertė 
žmones veikti, pasiekia daugiau kaip pusę milijono 
„Facebook“ vartotojų. Įkvėpta Bell Bajao (www.bell-
bajao.org) iniciatyvos, socialinę kampaniją inicijavo 
Andželika Rusteikienė, o ją remia ne pelno organiza-
cija „Geri Norai“. Šiuo metu kampanija jau turi 6 tūks-
tančius sekėjų socialiniame tinklapyje „Facebook“.

Social campaign Give a Knock – the initiative “Pa
sibelsk” (en. Give a Knock), launched via social media, 
calls on neighbors to take a stand against domestic 
violence by simply knocking on the door. “If you 
hear a noise, moaning or crying at the neighbors’ – 
knock. This action may help to stop emotional or 
physical violence” – states the campaign. The viral 
campaign highlights our shared responsibility and 
provides simple suggestions for how everyone 
can contribute to addressing the complex issue of 
domestic vio lence. At the moment, the campaign 
has gathered more than 6 thousand followers on 
Facebook, and its posts – such as stories of what 
made people act – have reached more than half a 
million through shares. The campaign was initiated 
by Andželika Rusteikienė and supported by non
profit organization Geri Norai (en. Good Inten-
tions). It was inspired by the initiative of Bell Bajao  
(www.bellbajao.org).
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