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Ši ataskaita buvo rengiama siekiant išvengti bet kokių netikslumų, tačiau ateityje 
galimi metodologijos ir ataskaitos teksto papildymai ar korekcijos. Savo komenta-
rus ir pasiūlymus siųskite elektroniniu adresu: office@gay.lt. 

Nors leidinyje pateikiama su lygių galimybių užtikrinimu Lietuvos Respublikoje 
susijusi teisinio pobūdžio informacija, prieš imantis teisinių veiksmų konkrečiu 
atveju, rekomenduojama pasikonsultuoti su teisės srities ekspertais.     

Nuomonės, išreikštos šiame leidinyje, nebūtinai sutampa su oficialia rėmėjų pozi-
cija.

Šiame leidinyje remiamasi Europos Komisijos (EK) Teisingumo generalinio direk-
torato atstovaujama nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimo į viešosios 
politikos procesus paradigma. Išsamią šios paradigmos analizę galima rasti ge-
neralinio direktorato parengtame leidinyje Compendium of practice on Non-Dis-
crimination/Equality Mainstreaming (2011). Šiame leidinyje taip pat remiamasi 
NLĮF advokacijos planu 2018 metams (2017), kuriame analizuojami Forumo vei-
kloje dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų prioritetai advokacijos srityje.  

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), stiprindamas savo, kaip konsul-
tacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją bei įgyvendindamas su efektyviu nedis-
kriminavimo ir lygybės aspektų integravimu į viešosios politikos procesus susi-
jusias advokacijos veiklas nacionaliniame lygmenyje, vadovaujasi aukščiausiais 
šios srities standartais. 
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APŽVALGA

Viešojoje erdvėje dažnai girdimos nuomonės, esą diskriminaci-
jos atžvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių integracijai užtikrinti 
pakanka nacionaliniuose, regioniniuose ir (ar) tarptautiniuose tei-
sės aktuose įtvirtinti teisės normas, draudžiančias diskriminaciją 
šių grupių atžvilgiu. Įstatymais užtikrinus formalią asmenų lygybę, 
įvairioms socialinėms grupėms esą suteikiamos lygios galimybės 
pilnavertiškai dalyvauti ekonominiame, socialiniame ir kultūrinia-
me šalies gyvenime. Kita vertus, nepageidaujamas ir visuomenei 
žalingas diskriminacijos reiškinys asmenų tarpusavio santykiuose 
pasireiškia itin subtiliomis formomis, kurios dažnai lieka nemato-
mos formaliai asmenų lygybei užtikrinti skirtų teisės normų kon-
tekste. Būtent dėl šios priežasties būtina imtis platesnio poveikio 
priemonių, padėsiančių sukurti diskriminacijos apraiškoms nepa-
lankią socialinę aplinką bei užtikrinsiančių efektyvų valstybės ins-
titucijų vaidmenį, įgyvendinant nuoseklią politiką šioje srityje. Toks 
proaktyvus valstybės institucijų vaidmuo yra vadinamas nedis-
kriminavimo ir lygių galimybių aspektų integravimu į viešosios 
politikos procesus.  

Nediskriminavimo ir lygių galimybių aspektų integravimas gali 
būti įvardijamas ne tik kaip viena efektyviausių kovos su diskri-
minacija priemonių, bet ir kaip nuoseklios valstybės politikos, pri-
pažįstant visuomenėje egzistuojančią įvairovę ir skatinant realią 
įvairių socialinių grupių lygybę, požymis. Įvairių socialinių grupių 
diskriminacijos draudimą įtvirtinantys teisės aktai neabejotinai yra 
vienas iš pagrindinių integracijos proceso elementų, tačiau vien 
tik teisinėmis priemonėmis neįmanoma užtikrinti tinkamų lygių 
galimybių politika pageidaujamų pasiekti rezultatų. Kitais žodžiais 
tariant, būtina įgyvendinti platesnį lygių galimybių ir nediskrimina-
vimo priemonių spektrą, kuris laiduotų kultūrinius bei institucinius 
elgsenos pokyčius aptariamoje srityje. Tik taikant kompleksines 
poveikio priemones galima sukurti tokias socialines sąlygas, kai 
kiekvienas individas pilnai pasinaudoja savo potencialu, prisidė-
damas prie ekonominės ir visuomeninės šalies gerovės kūrimo. 
Būtent dėl šios priežasties lygių galimybių ir nediskriminavimo 
aspektų integravimas turėtų būti laikomas vienu iš viešosios poli-
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tikos prioritetų šiandieninių Lietuvos visuomenei būdingų demo-
grafinių ir ekonominių iššūkių kontekste.

Vertinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jai pavaldžių ins-
titucijų nacionaliniu mastu įgyvendinimas su nediskriminavimo 
ir lygių galimybių politika susijusias priemones, jų efektyvumas 
apibūdintinas kaip nepakankamas, o poveikis – kaip perdėm fra-
gmentiškas. Tokį vertinimą sąlygoja ne tik tarptautinių ir regioninių 
žmogaus teisių apsaugos instrumentų, pavyzdžiui, Jungtinių Tau-
tų Organizacijos (JTO) Žmogaus teisių tarybos vykdomo Visuoti-
nės periodinės peržiūros mechanizmo,1 kontekste formuluojamos 
rekomendacijos bei pasiūlymai, bet ir su įvairių socialinių grupių 
diskriminacija ir socialine atskirtimi susiję statistiniai duomenys. 
2012 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) at-
liktos reprezentatyvios gyventojų nuomonės apklausos duome-
nimis, šalies gyventojai labiausiai (t. y. 59 proc.) nenorėtų gyventi 
šalia romų tautybės asmenų.2 2013 metais Europos Sąjungos (ES) 
Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atliktos lesbiečių, gėjų, bisek-
sualių ir translyčių (LGBT*) asmenų apklausos duomenimis, Lietu-
voje beveik du trečdaliai (t. y. 61 proc.) LGBT* respondentų teigia 
patiriantys diskriminaciją seksualinės orientacijos arba lytinės ta-
patybės pagrindu.3 2015 metais Europos Komisijos (EK) paskelbto 
„Eurobarometro“ duomenimis, diskriminaciją amžiaus ir negalios 
pagrindu kaip plačiai paplitusią Lietuvoje nurodė atitinkamai 50 
proc. ir 44 proc. respondentų.4 Taip pat pažymėtina, jog 2017 me-
tais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

1 Paskutiniąją ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje Visuotinės periodinės peržiūros 
mechanizmo kontekste galima rasti čia: „Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaita. 
Lietuva“, Žmogaus teisių taryba, 34-a sesija, Darbotvarkės klausimas Nr. 6, Nr. A/HRC/34/9, 2016 
m. gruodžio 27 d., www.tm.lt/dok/UPR%20ataskaita%20d%C4%97l%20Lietuvos%20(vertimas%20
%C4%AF%20liet_%20k_).pdf. Visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respubli-
kai pateiktų rekomendacijų, kurioms buvo pritarta, paskirstymą institucijoms pagal kompetenciją 
galima rasti čia: http://www.tm.lt/dok/UPR%20rekomendacij%C5%B3%20paskirstymas.pdf. Vi-
suotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių 
sąrašą galima rasti čia: https://docs.google.com/document/d/1y4bdVgPClyy0n6HyDf09yDbo-
d17iaudNzGzY2L_85M8/edit?usp=sharing.   

2 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT), „Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuo-
menės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas“, Vilnius, 2012.

3 Disagreguotus tyrimo duomenis galima rasti čia: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php. 
Pažymėtina, jog tyrime dalyvavo 821 LGBT* respondentų iš Lietuvos. Tyrimo techninę ataskai-
tą, kurioje aptariami ir tyrimo reprezentatyvumo bei imties klausimai, galima rasti čia: https://
fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf.

4 Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2015, Factsheets (National Langu-
age), Lithuania, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/
download/DocumentKy/68081. 

http://www.tm.lt/dok/UPR%20ataskaita%20d%C4%97l%20Lietuvos%20(vertimas%20%C4%AF%20liet_%20k_).pdf.
http://www.tm.lt/dok/UPR%20ataskaita%20d%C4%97l%20Lietuvos%20(vertimas%20%C4%AF%20liet_%20k_).pdf.
http://www.tm.lt/dok/UPR%20rekomendacij%C5%B3%20paskirstymas.pdf.
https://docs.google.com/document/d/1y4bdVgPClyy0n6HyDf09yDbod17iaudNzGzY2L_85M8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y4bdVgPClyy0n6HyDf09yDbod17iaudNzGzY2L_85M8/edit?usp=sharing
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68081
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68081
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įsakymu Nr. A1-250 patvirtintame Nediskriminavimo skatinimo 
2017–2019 metų veiksmų plane5 apskritai nėra numatoma atlikti 
šiame plane numatytų poveikio priemonių efektyvumo vertinimo 
analizės. Iš esmės tai reiškia, jog priimant ir įgyvendinant strate-
ginės reikšmės dokumentus lygių galimybių ir nediskriminavimo 
srityse nacionaliniu mastu nėra laikomasi kertinio nediskriminavi-
mo ir lygių galimybių aspektų integravimo principo, t. y. būtinybės 
į šiuos aspektus atsižvelgti visų be išimties viešosios politikos pro-
cesų – nuo planavimo ir įgyvendinimo iki stebėsenos ir vertinimo 
– kontekste. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu galio-
jantis Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planas 
yra patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 
o ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (palyginimui, 
žiūrėti Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinį 
veiklos planą6 ir Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos 
planą 2015-2020 metų laikotarpiui7). Nediskriminavimo priemonių 
planą patvirtinus ministro įsakymu, o ne Vyriausybės nutarimu, 
buvo prarastas šio strateginio dokumento nacionalinis ir tarpinsti-
tucinis pobūdis – iš esmės nėra atsakoma į klausimą, kaip nepri-
klausomos ir savarankiškos institucijos (pavyzdžiui, ministerijos ar 
kontrolierių įstaigos) atskiru ministro, kurioms jos nėra pavaldžios, 
įsakymu gali būti paskirtos Nediskriminavimo plane numatytų 
priemonių vykdytojomis. 

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – nacionalinis 
bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizaci-
jas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamoms gy-
ventojų grupėms, siekiant bendrų tikslų kovoje su diskriminaci-
ja lyties, (ne)galios, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, 
amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ir etninės kilmės pagrindais, 
2017 metų rugsėjo-gruodžio mėnesiais įgyvendino Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Nevy-
riausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprini-

5 2017 m. gegužės 15 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-250 „Dėl 
Nediskriminavimo skatinimo 2017 –2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, https://www.e-tar.
lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363.

6 2011 m. spalio 28 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 
metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Nr. 11-0968-02-W,  http://www.lrv.lt/Posed_
medz/2011/111102/07.pdf. 

7 2015 m. sausio 8 d. LR Vyriausybės nutarimas, „Dėl nediskriminavimo skatinimo tarpinsti-
tucinio veiklos plano“, Nr. 14-1066-03-N, http://www.lrv.lt/Posed_medz/2015/150128/30.pdf. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363
http://www.lrv.lt/Posed_medz/2011/111102/07.pdf
http://www.lrv.lt/Posed_medz/2011/111102/07.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/023/92/PDF/G1502392.pdf?OpenElement
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mas“.8 Projekto metu atlikta poreikių ir prioritetų analizė9 atskleidė, 
kad absoliuti dauguma Forumo veikloje dalyvaujančių nevyriau-
sybinių organizacijų Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų 
veiksmų planą vertina kaip menkai veiksmingą ir stokojantį realių 
rezultatų. Nevyriausybinių organizacijų teigimu, Lietuvoje stinga 
politinio strateginio dokumento, būtent – Vyriausybės lygmeniu 
tvirtinamo nacionalinio nediskriminavimo priemonių plano, kuris 
užtikrintų tarpinstitucinį koordinavimą lygių galimybių ir nediskri-
minavimo srityse. Dėl šios priežasties NLĮF veikloje dalyvaujan-
čios nevyriausybinės organizacijos veiksmingo Nediskriminavimo 
skatinimo 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimą identifika-
vo kaip pagrindinį NLĮF veiklos prioritetą advokacijos srityje 2018 
metų laikotarpiu.

Forumo veikloje dalyvaujančios organizacijos dar 2015 metais at-
liko tuometinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pa-
tvirtinto Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano10 
2015-2020 metų laikotarpiui įgyvendinimo analizę bei pateikė ati-
tinkamas rekomendacijas dėl tolesnio lygybės ir nediskrimina-
vimo aspektų integravimo į viešosios politikos procesus.11 Deja, 
konstatuotina, jog, rengiant bei Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro įsakymu tvirtinant Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 
metų veiksmų planą, nebuvo suformuluota aiški atsakingų val-
džios institucijų pozicija dėl minimų rekomendacijų pritaikomumo 
ir aktualumo. Tikimasi, jog dabartinio laikotarpio nediskriminavi-
mo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė paskatins 
platesnę sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, įgyvendintojų, 
nevyriausybinių organizacijų ir plačiosios visuomenės atstovų dis-
kusiją dėl efektyvaus nediskriminavimo ir lygių galimybių principų 
integravimo į viešosios politikos procesus. Tokiu būdu būtų sukur-
tas papildomas impulsas imtis kompleksinio poveikio priemonių 
mažinant diskriminaciją Lietuvos Respublikos Lygių galimybių 

8 Daugiau informacijos apie projekto rezultatus galite rasti čia: http://nlif.lt/projektai/nlif-ins-
titucinio-stiprinimo-projektas-2017-09-01-2017-12-31.

9 „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) narių poreikiais pagrįsta mokymų metodo-
logija“, 2017, http://nlif.lt/wp-content/uploads/2014/01/Metodologija-NLIF.pdf, p. 3.

10 2015 m. sausio 28 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 46 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8026f-
f0a7c611e4a82d9548fb36f682.

11 Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF), „Nediskriminavimo ir lygybės aspektų inte-
gravimas: gerosios ES valstybių praktikos apžvalga ir nacionalinės politikos gairės“, lgl.lt, 2015, 
http://www.lgl.lt/assets/Nediskriminavimo-integravimas-NLIF-internetui-08-05.pdf, p. 85-108.

http://nlif.lt/projektai/nlif-institucinio-stiprinimo-projektas-2017-09-01-2017-12-31
http://nlif.lt/projektai/nlif-institucinio-stiprinimo-projektas-2017-09-01-2017-12-31
http://nlif.lt/wp-content/uploads/2014/01/Metodologija-NLIF.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8026ff0a7c611e4a82d9548fb36f682
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8026ff0a7c611e4a82d9548fb36f682
http://www.lgl.lt/assets/Nediskriminavimo-integravimas-NLIF-internetui-08-05.pdf
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įstatyme numatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmonin-
gumą bei ugdant pagarbą žmogui. Parengta nediskriminavimo 
priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė taps pagrindu 
rengiant kreipimąsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl 
būtinybės parengti Vyriausybės lygmeniu tvirtinamą nediskrimi-
navimo strategiją arba priemonių planą, užtikrinant tarpinstitucinį 
koordinavimą lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse. 

Pirmojoje šios ataskaitos dalyje aptariamos efektyvios nediskri-
minavimo ir lygių galimybių politikos gairės bei pateikiama na-
cionalinės politikos vertinimo metodologija, pagrindžianti pla-
tesnio pobūdžio diskusijos dėl kompleksinio poveikio priemonių 
taikymo būtinybę. Platesnis šių klausimų aptarimas yra reikalin-
gas, siekiant suteikti papildomų teorinių ir praktinių žinių apie su 
lygiomis galimybėmis ir nediskriminavimu susijusių aspektų inte-
gravimą į nacionalinės politikos procesus Lietuvoje.  

Antrojoje šios ataskaitos dalyje aptariama nediskriminavimo prie-
monių plano įgyvendinimo stebėsenos analizė, siekiant įvertinti 
taikomų priemonių efektyvumą nacionalinės nediskriminavimo ir 
lygių galimybių politikos kontekste. Sprendimų priėmėjams, po-
litikos formuotojams bei įgyvendintojams (visų pirmiausia – So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijai) pateikiami pasiūlymai ir 
rekomendacijos yra paremti 2017 m. gegužės 15 d. LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-250 patvirtinto Nedis-
kriminavimo skatinimo 2017 –2019 metų veiksmų plano analize bei 
diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių interesams 
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bei suinteresuotų ins-
titucijų Plano projekto derinimo etape pateiktais siūlymais.

Šia ataskaita yra siekiama dviejų pagrindinių tikslų. Visų pirma, 
Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgy-
vendinimo stebėsenos analizė yra skirta stiprinti NLĮF, kaip kon-
sultacinio organo, įgūdžius ir kompetencijas įgyvendinti su efek-
tyviu nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimu į viešosios 
politikos procesus susijusias advokacijos veiklas nacionaliniu 
lygmeniu. Manoma, jog pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai 
prisidės prie nuoseklaus nacionalinės lygių galimybių politikos 
įgyvendinimo ilguoju laikotarpiu. Pažymėtina, jog konstruktyvi 
suinteresuotų institucijų pozicija dėl šių pasiūlymų ir rekomen-
dacijų pritaikomumo ir aktualumo turės reikšmingos įtakos for-
muojant Forumo poziciją ir prioritetus advokacijos srityje, siekiant 
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veiksmingo Nediskriminavimo skatinimo 2020-2022 metų veiksmų 
plano patvirtinimo. Visų antra, šia įgyvendinimo stebėsenos ana-
lize bei nacionalinės politikos nediskriminavimo ir lygių galimybių 
srityse vertinimo metodologija  yra siekiama suteikti papildomų 
impulsų mažinant įvairių visuomenės grupių socialinę atskirtį 
Lietuvoje. Instrumentinis formalios lygybės principų įgyvendini-
mas jokiu būdu neužtikrina efektyvios socialinės integracijos. Dėl 
šios priežasties būtina didinti su lygių galimybių politika susijusios 
problematikos žinomumą visuomenėje, plėtoti diskriminacijos at-
žvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių interesams atstovaujančių 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimus viešosios politikos srityje 
bei kovoti su giliai įsišaknijusia nepakantumo kultūra. Nors ateityje 
mūsų laukia didelis darbas siekiant visų be išimties Lietuvos Res-
publikos piliečių teisinės lygybės bei įvairių visuomenės grupių 
socialinės integracijos, proaktyvius žingsnius formuojant nedis-
kriminavimo ir lygybės aspektų integravimu paremtą nacionalinę 
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EFFEKTYVI 
NEDISKRIMINAVIMO 
IR LYGIŲ GALIMYBIŲ 
POLITIKA 

lygių galimybių politiką privalome žengti jau dabar.

Efektyvią nediskriminavimo ir lygių galimybių politiką apibūdina 
sistemingas su nediskriminavimu ir lygiomis galimybėmis susiju-
sių aspektų įtraukimas į viešosios politikos procesus. Į šiuos as-
pektus būtina atsižvelgti rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
su visais be išimties viešosios politikos procesais susijusias sritis, 
teisės aktus ir programas. Europos Sąjungos teisėje nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių aspektų integravimo teisinis pagrindas nu-
statytas Europos Sąjungos sutarties suvestinės redakcijos 10-aja-
me straipsnyje.12 Šiuo straipsniu suteikiamos galimybės vykdyti 
nediskriminavimo ir lygių galimybių politiką Sąjungos lygmeniu. 
Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas13 
įtvirtina platesnį baigtinį draudžiamos diskriminacijos pagrindų 
sąrašą – įvairios diskriminacijos formos nacionalinėje teisėje yra 
draudžiamos lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, ly-
tinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pa-
grindu.14 Dėl šios priežasties nediskriminavimo ir lygių galimybių 

12 C-326, „Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė 
redakcija“, 55 tomas, 2012 m. spalio 26 d., 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=LT. 

13 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas, Nr. IX-1826, 2013 m. liepos 2 d., galio-
janti suvestinė redakcija nuo 2017 m. liepos 25 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH.  

14 Draudžiami diskriminacijos pagrindai, kurie papildo ES teisės aktuose įtvirtintą baigtinį dis-
kriminacijos pagrindų sąrašą nacionaliniame lygmenyje, išskirti tamsesne spalva (tautybės, 
pilietybės, kalbos, socialinės padėties bei įsitikinimų ar pažiūrų pagrindai). Pažymėtina, jog nei 
nacionaliniai, nei ES teisės aktai tiesiogiai nedraudžia diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) 
lyties raiškos pagrindais. Plačiau apie tai skaitykite: Tomas Vytautas Raskevičius, „Apsauga nuo 
diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos teisinėje sistemoje: gali-
mybių studija“, Nacionalinė LGBT* teisių gynimo asociacija LGL, 2015, http://www.lgl.lt/assets/
Apsauga-nuo-diskriminacijos-internet.pdf. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Lygių galimybių 
įstatymo pataisomis, kuriomis įtvirtinamas draudimas diskriminuoti pilietybės pagrindu, buvo 
pakeista įstatyme naudojama „šeimos nario“ sąvoka, neapimant asmenų, su kuriais užsienyje 
buvo sudaryta registruota partnerystė. Tokiu būdu į nacionalinę teisę Direktyva 2014/54/ES 
buvo perkelta neteisingai, nes joje numatyta, kad sąvoka „šeimos nariai“ turi būti suprantama 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH
http://www.lgl.lt/assets/Apsauga-nuo-diskriminacijos-internet.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Apsauga-nuo-diskriminacijos-internet.pdf


11

politika nacionaliniu lygmeniu interpretuotina kaip apimanti pla-
tesnį baigtinį draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą. Kita 
vertus, įgyvendinant šią politiką nacionaliniu lygmeniu, būna lai-
kytis aukščiausių Europos Sąjungos lygmeniu suformuluotų stan-
dartų, nes tik tokiu būdu bus įmanoma išvengti apsaugos nuo 
diskriminacijos skirtingais pagrindais „hierarchijos“ susiformavimo 
tendencijų.

Nediskriminavimo ir lygių galimybių politika turėtų būti parem-
ta proporcingumo principu. Nors nediskriminavimo ir lygių 
galimybių principais yra siekiama užtikrinti, jog į šiuos klausimus 
būtų atsižvelgiama visuose viešosios politikos proceso etapuo-
se, nediskriminavimas ir lygios galimybės turėtų papildyti, o ne 
papildomai komplikuoti jau ir taip sudėtingus viešosios politikos 
procesus. Dėl šios priežasties nediskriminavimo ir lygių galimy-
bių politikos priemonės turėtų būti kaip įmanoma paprastesnės ir 
universalesnės. Vis dėlto būtina laikytis pagrindinio principo, bū-
tent – įgyvendinus šias priemones, būtų kuriamos prielaidos ska-
tinti realią lygybę ir nuosekliai mažinti diskriminaciją bei socialinę 
atskirtį visuomenėje. Iš esmės tai reiškia, jog nediskriminavimo ir 
lygių galimybių politikos priemonės turėtų būti vystomos taip, kad 
jas būtų įmanoma kuo lengviau ir kuo mažesniais kaštais įdiegti į 
viešosios politikos procesų ciklą.

Siekiant efektyvaus nacionalinės nediskriminavimo ir lygių ga-
limybių politikos įgyvendinimo, yra reikalinga atitinkama infras-
truktūra, potencialiai apimanti procesų koordinavimą tarpinstituci-
niu lygmeniu, mokymus valstybės pareigūnams, dalinimąsi gerąja 
praktika su užsienio partneriais, nevyriausybinių organizacijų da-
lyvavimą, „tvarkingą“ įstatyminę bazę bei nuosekliai renkamus ir 
analizuojamus statistinius duomenis. Akivaizdu, jog išplėtotai inf-
rastruktūrai sukurti yra reikalingos nuolatinės investicijos iš vals-
tybės biudžeto. Kita vertus, net pati efektyviausia infrastruktūra 
negalėtų sklandžiai veikti be atitinkamos politinės valios. Po-
litinis įsipareigojimas esminiams demokratijos, įvairovės ir lygia-
teisiškumo principams yra būtina efektyvios nediskriminavimo ir 
lygių galimybių politikos sąlyga.   

taip, kaip šis terminas yra apibrėžtas Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Plačiau skaitykite: „LGL prašo 
Prezidentę vetuoti Seimo priimtą Lygių galimybių įstatymo pataisą“, lgl.lt, 2017 m. liepos 12 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-praso-prezidente-vetuoti-seimo-priimta-lygiu-galimybiu-is-
tatymo-pataisa.   

http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-praso-prezidente-vetuoti-seimo-priimta-lygiu-galimybiu-istatymo-pata
http://www.lgl.lt/naujienos/lgl-praso-prezidente-vetuoti-seimo-priimta-lygiu-galimybiu-istatymo-pata
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Nacionalinės politikos vertinimo  
metodologija

Europos Sąjungos sutarties suvestinės redakcijos 10-ame straips-
nyje suformuluotas kovos su bet kokia diskriminacija imperatyvas 
yra taikomas tik toms viešosios politikos sritims, kurios priklauso 
išimtinei arba dalinei Sąjungos kompetencijai. Kitais žodžiais ta-
riant, valstybės narės neprivalo laikytis įpareigojimo integruoti 
nediskriminavimo ir lygybės aspektus į tas sritis, kuriose joms pa-
liekama veiksmų nuožiūros laisvė. Paradoksalu, tačiau kritinėmis 
nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo at-
žvilgiu laikytinos socialinės apsaugos bei švietimo sritys priklau-
so išskirtinės šalių narių kompetencijos kategorijai. Analogiškas 
principas taikomas ir Pagrindinių teisių chartijos, pripažįstančios 
ES piliečių ir gyventojų asmenines, pilietines, politines, ekonomi-
nes ir socialines teises, atžvilgiu.15 Kita vertus, Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausančiose srityse išplėtoti nediskriminavimo 
ir lygybių galimybių politikos standartai gali būti laikomi gerąja 
praktika, leidžiančia valstybėms narėms imtis kompleksinių po-
veikio priemonių formuojant, įgyvendinant ir vertinant nacionalinę 
lygių galimybių politiką. Kitais žodžiais tariant, nacionalinė nedis-
kriminavimo ir lygių galimybių politika potencialiai gali būti įgy-
vendinama remiantis Europos Sąjungos institucijų išplėtotais 
standartais.

Europos Sąjungos standartai nediskriminavimo ir lygybių galimy-
bių politikos srityje apibūdintini kaip rekomendacinio pobūdžio 
gairės, kurias šalys narės pasirinktinai perkelia į nacionalinę lygių 
galimybių politiką. Šie standartai yra privalomi tik Europos Sąjun-
gos institucijoms, o valstybės narės, besivadovaudamos subsidia-
rumo principu, laisvai renkasi, kuriuos iš šių standartų įgyvendinti, 
o kurių – ne. Kita vertus, bendro pobūdžio teisinis imperatyvas, 
numatantis nediskriminavimo ir lygių galimybių aspektų integra-
vimą į viešosios politikos procesus, aptinkamas ir kai kurių šalių 
narių nacionaliniuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, Lietuvos Respu-
blikos Lygių galimybių įstatymo 5-asis straipsnis nurodo, jog „[v]
alstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją 
privalo [...] rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms 

15 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 2010/C 83/02, 2010 m. kovo 30 d., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:LT:PDF.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:LT:PDF
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galimybėms užtikrinti.“ Iš esmės tai reiškia, jog įstatymų leidėjas, 
priimdamas tokį teisinį reguliavimą, įpareigojo vykdomosios val-
džios institucijas imtis pozityvių priemonių (t. y. ne tik nekliudyti, 
bet ir papildomai skatinti), skirtų nediskriminavimo ir lygybės as-
pektų integravimui. Iš esmės tai reiškia, jog Europos Sąjungos ly-
gmeniu suformuluoti standartai nediskriminavimo ir lygių galimy-
bių politikos srityje Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios 
institucijoms yra ne grynai rekomendacinio, o veikiau prie nacio-
nalinės teisės reikalavimų įgyvendinimo prisidedančių priemonių 
pobūdžio.  

ES standartų taikymas praktikoje

Siekiant nuosekliai apžvelgti Europos Sąjungos institucijų išplė-
totus standartus nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos sri-
tyje, pateikiamas kontrolinis sąrašas, kuris padės įvertinti, ar naci-
onalinė nediskriminavimo ir lygių galimybių politika apima šioje 
srityje taikomus gerosios praktikos pavyzdžius. Kontrolinis sąra-
šas, savo ruožtu, struktūruojamas penkiais pagrindiniais pjūviais, 
būtent – palaikanti organizacinė kultūra, sąmoningumo lygių ga-
limybių srityje didinimas, integravimui tinkamų priemonių indentifi-
kavimas, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis 
ir integravimo sistemiškumas. Pažymėtina, jog pateikiami kriterijai 
neužkerta kelio įstatymų leidėjams apsispręsti nacionaliniu mastu 
įtvirtinti papildomas, t. y. šiame sąraše neminimas, nediskrimina-
vimo ir lygybės aspektų integravimo priemones. Kita vertus, tuo 
atveju, kai nacionalinė nediskriminavimo ir lygių galimybių politika 
neapima didžiosios dalies šiame sąraše identifikuotų priemonių, 
darytina išvada, jog nacionalinė politika turėtų būti tobulinama.

Nediskriminavimo ir
lygių galimybių politika

PALAIKANTI ORGANIZACINĖ KULTŪRA

SĄMONINGUMO LYGIŲ GALIMYBIŲ SRITYJE DIDINIMAS

INTEGRAVIMUI TINKAMŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS

AR VERTINAMA LYGIŲ 
GALIMYBIŲ POLITIKA 
APIMA ŠĮ KRITERIJŲ?

TAIP NE

Visų lygių valstybės institucijų darbuotojams skirti mokymai 
nediskriminavimo ir lygių galimybių srityje

Priemonės, skirtos pabrėžti su nediskriminavimu ir lygiomis 
galimybėmis susijusių aspektų svarbą kasdieninės veiklos kontekste

Darbuotojų kompetencijų ugdymo periodiškumas ir sistemiškumas 
(pavyzdžiui, dalyvavimas konferencijose)

Mokomojo pobūdžio medžiaga, skirta suteikti teorinės ir praktinės 
informacijos apie nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimą 
atliekamų viešojo administravimo funkcijų kontekste

Statistinių duomenų apie diskriminacijos ir socialinės atskirties 
atžvilgiu pažeidžiamas visuomenės grupes prieinamumas

Pilietinių ir politinių teisių, kuriomis dėl diskriminacijos ir socialinės 
atskirties negali pasinaudoti tam tikros visuomenės grupės, 
identifikavimas ir įsisąmoninimas (t. y. formali lygybė)

Galimybių, kuriomis dėl diskriminacijos ar socialinės atskirties 
negali pasinaudoti tam tikros visuomenės grupės, identifikavimas ir 
įsisąmoninimas (t. y. substantyvi lygybė)

Diskriminacijos ir socialinės atskirties atžvilgiu pažeidžiamų 
visuomenės grupių atstovų įtraukimas į jų interesus liečiančius 
viešosios politikos procesus

Specifinių diskriminacijos ir socialinės atskirties atžvilgiu 
pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių identifikavimas ir 
įsisąmoninimas

Viešosios politikos sričių, kuriose įvairios socialinės grupės susiduria 
su diskriminacija ar socialine atskirtimi (pavyzdžiui, nėra     
pakankamai proporcingai atstovaujamos ar fiksuojami su pagrind-
inėmis žmogaus teisėmis susiję pažeidimai), išankstinio identifikavi-
mo strategija

Mechanizmo, kuriuo siekiama įvertinti, kokį poveikį planuojama 
viešosios politikos priemonė turės konkrečios socialinės grupės 
atžvilgiu, egzistavimas ir efektyvus taikymas

BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

INTEGRAVIMO SISTEMIŠKUMAS

Užtikrinamas diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės 
grupių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimas viešosios politikos procesų kontekste

Užtikrinamas diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės 
grupių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
finansavimas bei kita institucinio pobūdžio parama

Integravimu pageidaujamų pasiekti tikslų identifikavimas ir 
atitinkamų veiksmų planų priėmimas

Periodiškai atnaujinami veiksmų planai nediskriminavimo ir lygių 
galimybių srityje

Politinio elito konsensuso dėl nediskriminavimo ir lygybės aspektų 
integravimo svarbos skatinimas

Priemonės, skirtos didinti visuomenės sąmoningumą apie 
tolerancijos, lygių galimybių ir nediskriminavimo svarbą
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Nediskriminavimo ir
lygių galimybių politika
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INTEGRAVIMUI TINKAMŲ PRIEMONIŲ IDENTIFIKAVIMAS

AR VERTINAMA LYGIŲ 
GALIMYBIŲ POLITIKA 
APIMA ŠĮ KRITERIJŲ?

TAIP NE

Visų lygių valstybės institucijų darbuotojams skirti mokymai 
nediskriminavimo ir lygių galimybių srityje

Priemonės, skirtos pabrėžti su nediskriminavimu ir lygiomis 
galimybėmis susijusių aspektų svarbą kasdieninės veiklos kontekste

Darbuotojų kompetencijų ugdymo periodiškumas ir sistemiškumas 
(pavyzdžiui, dalyvavimas konferencijose)

Mokomojo pobūdžio medžiaga, skirta suteikti teorinės ir praktinės 
informacijos apie nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimą 
atliekamų viešojo administravimo funkcijų kontekste

Statistinių duomenų apie diskriminacijos ir socialinės atskirties 
atžvilgiu pažeidžiamas visuomenės grupes prieinamumas

Pilietinių ir politinių teisių, kuriomis dėl diskriminacijos ir socialinės 
atskirties negali pasinaudoti tam tikros visuomenės grupės, 
identifikavimas ir įsisąmoninimas (t. y. formali lygybė)

Galimybių, kuriomis dėl diskriminacijos ar socialinės atskirties 
negali pasinaudoti tam tikros visuomenės grupės, identifikavimas ir 
įsisąmoninimas (t. y. substantyvi lygybė)

Diskriminacijos ir socialinės atskirties atžvilgiu pažeidžiamų 
visuomenės grupių atstovų įtraukimas į jų interesus liečiančius 
viešosios politikos procesus

Specifinių diskriminacijos ir socialinės atskirties atžvilgiu 
pažeidžiamų visuomenės grupių poreikių identifikavimas ir 
įsisąmoninimas

Viešosios politikos sričių, kuriose įvairios socialinės grupės susiduria 
su diskriminacija ar socialine atskirtimi (pavyzdžiui, nėra     
pakankamai proporcingai atstovaujamos ar fiksuojami su pagrind-
inėmis žmogaus teisėmis susiję pažeidimai), išankstinio identifikavi-
mo strategija

Mechanizmo, kuriuo siekiama įvertinti, kokį poveikį planuojama 
viešosios politikos priemonė turės konkrečios socialinės grupės 
atžvilgiu, egzistavimas ir efektyvus taikymas

BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

INTEGRAVIMO SISTEMIŠKUMAS

Užtikrinamas diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės 
grupių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimas viešosios politikos procesų kontekste

Užtikrinamas diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės 
grupių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
finansavimas bei kita institucinio pobūdžio parama

Integravimu pageidaujamų pasiekti tikslų identifikavimas ir 
atitinkamų veiksmų planų priėmimas

Periodiškai atnaujinami veiksmų planai nediskriminavimo ir lygių 
galimybių srityje

Politinio elito konsensuso dėl nediskriminavimo ir lygybės aspektų 
integravimo svarbos skatinimas

Priemonės, skirtos didinti visuomenės sąmoningumą apie 
tolerancijos, lygių galimybių ir nediskriminavimo svarbą

Efektyvi nediskriminavimo ir lygių galimybių politika reikalauja 
atitinkamų organizacinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Vienu 
iš nacionalinės nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos pri-
oritetų turėtų būti laikomas politinės, administracinės ir visuome-
ninės paramos lygybės ir įvairovės idėjoms skatinimas. Dėl šios 
priežasties būtina nuolatos pabrėžti nediskriminavimo ir lygių ga-
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limybių principų teikiamą naudą. Šiame kontekste svarbios ir vie-
šųjų ryšių bei komunikacijos priemonės, užtikrinančios nacionali-
nės nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos gairių, metodų 
bei poveikio priemonių žinomumą ne tik tarp plačiosios visuome-
nės atstovų, bet ir tarp viešąją politiką įgyvendinančių subjektų. 
Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus, darytina išvada, jog nediskri-
minavimo ir lygių galimybių aspektai į viešosios politikos procesus 
gali būti efektyviai integruojami tik tuo atveju, jei užtikrinamas šių 
procesų skaidrumas ir universalus žinomumas.  
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NEDISKRIMINAVIMO 
PRIEMONIŲ PLANO 
ĮGYVENDINIMO 
STEBĖSENA

Siekiant nagrinėti nacionalinę nediskriminavimo ir lygių galimybių 
politiką, tikslinga įvertinti nacionalinės politikos rėmuose taikomas 
poveikio priemones amžiaus, lyties, rasės ir etninės kilmės, (ne)
galios, religijos ir įsitikinimų bei seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindais. Amžiaus pagrindo srityje įgyvendinama 
Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa16, 
kuria siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę 
jaunimo politiką Lietuvoje. Vyresnio amžiaus asmenų socialinės 
integracijos kontekste minėtina Nacionalinė vyresnio amžiaus 
žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo programa17, kuria siekiama 
padėti sukurti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo kultūrą, re-
miantis įvairaus amžiaus visuomene. Remiantis LR moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymo nuostatomis, įgyvendinama Valstybinė 
moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programa18, kuria 
siekiama skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir 
darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo prii-
mant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir 
vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių 
aspekto integravimą bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptau-
tinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje. Rasės ir etni-
nės kilmės aspekto integravimo pavyzdžiu galima laikyti Tautinių 
mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategiją19, kuria siekiama 

16 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros 
programos patvirtinimo“, Nr. 1715, 2010 m. gruodžio 1 d., galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015 
m. sausio 1 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971/BBMONneZWg.   

17 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, „Dėl Nacionalinės 2012-ųjų Europos 
vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos patvirtinimo“, Nr. A1-
156, 2012 m. kovo 15 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420535. 

18 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų 
programos patvirtinimo“, Nr. 112, 2015 m. vasario 4 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0.  

19 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 metų strategijos aptvirti-
nimo“, Nr. 1132, 2007 m. spalio 17 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B31702E8070.   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971/BBMONneZWg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420535
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B31702E8070
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Lietuvoje gyvenančių asmenų, priklausančių tautinėms mažu-
moms, integracijos į Lietuvos visuomenę, t. y. sudaryti tinkamas 
sąlygas gyventi, dirbti ir mokytis Lietuvoje, taip pat išsaugoti jų 
tapatumą ir užtikrinti tautinių santykių darną. Negalios pagrindo 
srityje yra įgyvendinama Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integra-
cijos 2013-2019 metų programa20, kuria siekiama sukurti palankią 
aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam žmonių su negalia gyveni-
mui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir žmonių su negalia gy-
venimo kokybę. Pažymėtina, jog absoliuti dauguma šių programų 
bei strategijų yra patvirtintos vyriausybiniu lygmeniu, tokiu būdu 
laiduojant tarpinstitucinį taikomų poveikio priemonių koordinavi-
mą. Iš esmės darytina išvada, jog vyriausybiniu lygmeniu bando-
ma nuosekliai integruoti su specifiniais diskriminacijos ir (ar) soci-
alinės atskirties tendencijų atžvilgiu pažeidžiamų socialinių grupių 
poreikiais susijusius aspektus į viešosios politikos procesus. Kita 
vertus, pažymėtina, jog nacionaliniu mastu nėra priimta jokių pro-
gramų ar strategijų, kuriomis būtų siekiama integruoti religijos ir 
įsitikinimų ar seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės aspektus 
į viešosios politikos procesus. Todėl siekis padengti visus Europos 
Sąjungomis teisės aktuose įtvirtintus draudžiamos diskriminacijos 
pagrindus specifiniais veiksmų planais nėra iki galo išbaigtas ir iš-
samus.

Šalia kryptingai plėtojamų viešosios politikos priemonių konkre-
čiais pagrindais, Lietuvoje yra taikomas ir bendras visiems pagrin-
dams Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų pla-
nas. Pažymėtina, jog Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų 
veiksmų planas pakeitė iki tol galiojusį Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinį veiklos planą 2015-2020 metų laikotarpiui.21 Priimant 
šį strateginės reikšmės dokumentą, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos lygmeniu nebuvo aiškiai komunikuojama, kodėl yra 
reikalinga Vyriausybės nutarimu penkerių metų laikotarpiui patvir-
tintą tarpinstitucinį veiklos planą pakeisti nauju trumpesnės tru-
kmės veiksmų planu, pastarąjį tvirtinant jau tik ministro įsakymu. 

20 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 
metų programos patvirtinimo“, Nr. 1408, 2012 m. lapkričio 21 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/TAIS.437985.  

21 Pažymėtina, jog Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano priėmimo 
laikotarpis sutampa su Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje 2014-2020 
metų laikotarpio pradžia. Europos Komisijos tvirtinamoje Lietuvos Respublikos Partnerystės 
sutartyje nurodoma, kad „įgyvendinant Partnerystės sutartį bus užtikrinama lygybė tarp vyrų 
ir moterų ir integruotas lyčių lygybės bei nediskriminavimo principas.“ Plačiau žiūrėti: http://
www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1.   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1
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Tuo atveju, jei Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų 
planas interpretuotinas kaip buvusiame tarpinstituciniame veiklos 
plane iškeltus tikslus, uždavinius ir jiems pasiekti numatytas prie-
mones tikslinantis strateginės reikšmės dokumentas, šiuos abu 
nacionalinės nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos gaires 
nustatančius planus yra tikslinga nagrinėti neatsiejamai vienas 
nuo kito. Pažymėtina, jog tarptautinių žmogaus teisių priežiūros 
mechanizmų (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Organizacijos) konteks-
te Lietuvos Respublikos Vyriausybė dažnai pateikia nuorodą į ne-
diskriminavimo skatinimo veiksmų planą kaip į universaliąją prie-
monę nacionalinės nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos 
tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.22 Turint omenyje, jog šis planas 
iš tiesų yra vienintelės viešosios politikos gairės kai kurių diskri-
minacijos pagrindų atžvilgiu, plane įtvirtintų poveikio priemonių 
analizė pateiktų tam tikrų naudingų įžvalgų dėl nacionalinės ne-
diskriminavimo ir lygių galimybių politikos.

Nediskriminavimo skatinimo veiksmų 
planas 2017-2019

Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plano paskir-
tis – „ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių ne-
diskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, 
didinti visuomenės teisinį sąmoningumą, toleranciją [...], informuo-
ti visuomenę apie vykdomas lygių galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo priemones, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.“ Plano įgy-
vendinimo laikotarpis – 2017-2019 metai. Aptariamo dokumento 
bendrųjų nuostatų dalyje įvardijamos pagrindinės plano veiklos 
sritys, būtent: (a) teisinio reguliavimo tobulinimas, (b) visuomenės 
informavimas ir švietimas, (c) nediskriminavimo skatinimo tyrimai 
ir apžvalgos bei (d) tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas. 
Antrajame plano skyriuje pateikiama aplinkos ir vidaus veiksnių 
analizė, kuri apsiriboja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos23 
(LGKT) funkcijų vertinimu (6-8 pastraipos) per gautų ir išnagrinėtų 

22 Pavyzdžiui: Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas, „Concluding observations on the 
third periodic report of Lithuania. Addendum. Information received from Lithuania on fo-
llow-up to the concluding observations“, Nr. CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1, 2015 m. vasario 12 
d., http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=C-
CPR%2fC%2fLTU%2fCO%2f3%2fAdd.1&Lang=en.

23 Daugiau informacijos apie tarnybą galima rasti čia: http://www.lygybe.lt. 

mailto:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx%3Fsymbolno%3DCCPR%252fC%252fLTU%252fCO%252f3%252fAdd.1%26Lang%3Den?subject=
mailto:http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx%3Fsymbolno%3DCCPR%252fC%252fLTU%252fCO%252f3%252fAdd.1%26Lang%3Den?subject=
http://www.lygybe.lt
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skundų dėl diskriminacijos konkrečiais draudžiamos diskrimina-
cijos pagrindais skaičiumi bei glausta Jungtinių Tautų Organizaci-
jos žmogaus teisių priežiūros mechanizmų Lietuvos Respublikai 
suformuluotų rekomendacijų apžvalga (11-14 pastraipose). Šioje 
analizėje apskritai neminimi įvairių sociologinių tyrimų bei apklau-
sų rezultatai, kuriais siekiama identifikuoti diskriminacinio pobū-
džio nuostatų paplitimą tam tikrų socialinių grupių atžvilgiu Lie-
tuvos visuomenėje. Pažymėtina, jog 9-10 pastraipose trumpai 
aptariami keli nacionalinės reikšmės tyrimai, kuriose vertinamas 
homofobinių patyčių paplitimo mastas šalies bendrojo lavinimo 
mokyklose. Kita vertus, atnaujintame nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų plane apskritai nėra minimi 2015 metais publikuoto spe-
cialiojo diskriminacijos temai skirto „Eurobarometro“ rezultatai, ku-
rie padėtų kur kas kompleksiškiau įvertinti diskriminacinių nuosta-
tų įvairiais pagrindais paplitimo mastą šalyje. Remiantis šia ribota 
aplinkos ir vidaus veiksnių analize, prieinama prie išvados, jog: 

„Lietuvoje vis dar trūksta švietėjiškų nediskriminavimo ska-
tinimo ir lygių galimybių įtvirtinimo priemonių, mažinančių 
diskriminaciją visuomenėje. Stokojama tyrimų, padedančių 
atskleisti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, 
padėtį, taip pat nustatyti, kokių priemonių reikia imtis norint 
pakeisti esamą padėtį.“

Galima konstatuoti, jog būtent toks esamos padėties vertinimas at-
skleidžia ribotą už nacionalinės nediskriminavimo ir lygių galimybių 
politikos formavimą bei įgyvendinimą atsakingų valstybės institucijų 
požiūrį į su nepageidaujamu diskriminacijos reiškiniu susijusias ten-
dencijas. Konstatuojama, jog neigiamas tendencijas visų pirmiausia 
sąlygoja švietėjiškų priemonių trūkumas, nors tuo pačiu pripažįs-
tama, jog nėra žinoma, kokių priemonių konkrečiai reikia imtis, no-
rint pakeisti esamą padėtį. Kita vertus, veiksmų planas numato visą 
eilę poveikio priemonių, kuriomis siekiama plane numatytų tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo. Toliau pateikiami nediskriminavimo skati-
nimo veiksmų plane išskirti nacionalinės nediskriminavimo ir lygių 
galimybių politikos tikslai, uždaviniai bei jiems pasiekti taikomos 
poveikio priemonės. Taip pat nurodomi ir priemonių įgyvendinimui 
skirti biudžetiniai asignavimai. Siekiant vertinti nacionalinės nedis-
kriminavimo ir lygių galimybių politikos tęstinumą, šalia pateikia-
mas ir Nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniame veiklos plane 
2015-2020 metų laikotarpiui numatytų priemonių sąrašas.
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Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui.

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais

Priemonė A – rengti metinius 
nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus

Priemonė A – įgyvendinti 
tautinių mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų švietimą 
stiprinančias priemones

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių
klausimais

1‘514‘536
EUR

Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui

1‘615‘000
EUR

1‘479‘249
EUR

1‘495‘000
EUR

26‘468
EUR1 1 417‘000

EUR

Priemonė B – įgyvendinti 
priemones, skirtas tautinių 
mažumų ir migruojančių
šeimų vaikų švietimui gerinti

Priemonė B – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

417‘054
EUR2 2 100‘000

EUR

Priemonė C – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

Priemonė C – didinti 
visuomenės sąmoningumą 
lygių galimybių ir nediskrimi-
navimo klausimais

61‘721
EUR3 3 27‘000

EUR

Priemonė D – organizuoti 
seminarą neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų lygių galimy-
bių užtikrinimo problemoms 
spręsti

Priemonė D – vykdyti veiklas, 
skirtas diskriminacijai LGĮ 
numatytais pagrindais mažinti 
ir diskriminacijos prevencijai
darbo rinkoje užtikrinti

1‘448
EUR4 4 630‘000

EUR

Priemonė F – rengti 
darbdaviams mokymus ir 
švietėjiškus renginius lygių 
galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo darbo rinkoje 
klausimais

Priemonė F – rengti informac-
ines kampanijas užsieniečių 
integracijos, įvairovės suprati-
mo ir tarpkultūrinio dialogo 
skatinimo iniciatyvų klausimais

11‘584
EUR6 6 282‘000

EUR

Priemonė E – mokyti jaunimą
nediskriminavimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui ugdymo 
klausimais nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus pagal savo
įsitikinimus

Priemonė E – vykdyti veiklas,
skatinančias tarpkultūrinį 
pažinimą ir įprasminančias 
tautinių mažumų ir imigrantų 
kultūrinį paveldą

17‘376
EUR5 5 30‘000

EUR

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 
apsauga, padėtį

Priemonė G – organizuoti 
renginius, skirtus skatinti 
nediskriminavimą tautybės, 
rasės ir kalbos pagrindu

Priemonė G – pristatyti 
visuomenei Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto 
rekomendacijas Lietuvai,
įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

35‘287
EUR

0
EUR

5‘700
EUR7 7

0
EUR

Priemonė H – įgyvendinti 
švietėjiškas veiklas, vykdomas 
panaudojant novatoriškas 
priemones ir metodus

Priemonė H – suorganizuoti 
viešą apskritojo stalo diskusiją 
lygių galimybių tema

724‘050
EUR

8 8 0
EUR

Priemonė I – skatinti nevyriaus-
ybinių organizacijų, dirbančių 
lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo 
srityje, veiklą.

Priemonė I – organizuoti 
seminarus, susitikimus, 
dalyvauti mokymuose politi-
kams asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, žmogaus 
teisių apsaugos klausimais

168‘848
EUR9 9

0
EUR

Priemonė J – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

Priemonė J – organizuoti 
viešus renginius, skatinančius 
toleranciją, sąmoningumą ir 
domėjimąsi Afrikos kilmės 
žmonių kultūra, istorija ir 
paveldu

17‘376
EUR

1010 9‘000
EUR

Priemonė L – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
padėties tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė L – parengti teisės 
aktų pakeitimų projektus dėl 
Kontrolieriaus funkcijų 
išplėtimo, įgyvendinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protokolo 
koordinavimo ir stebėsenos 
mechanizmą

2‘850
EUR

1212 0
EUR

Priemonė K – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių transseksualių 
asmenų padėties visuomenėje 
ir privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė K – parengti 
pasiūlymus dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapusiško 
dalyvavimo politiniame 
gyvenime lygiai su kitais 
asmenimis, įskaitant neįgaliųjų
teisę ir galimybę balsuoti, 
užtikrinimo

14‘481
EUR

1111 0
EUR

Priemonė M – atlikti kartu 
gyvenančių nesusituokusių 
asmenų diskriminacijos
susituokusių asmenų atžvilgiu 
tyrimą ir rezultatų analizę

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kuriomsreikia teisinės 
apsaugos, padėtį

0
EUR

Uždavinys 4 – organizuoti 
mokymus nediskriminavimo 
skatinimo ir tolerancijos temomis

120‘000
EUR

8‘978
EUR13.

Priemonė N – įatlikti nuteistųjų 
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

8‘978
EUR14

Priemonė M – atlikti Lietuvoje
gyvenančių LGBT 
bendruomenės asmenų
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

13 0
EUR

Priemonė O – rengti 
darbdaviams ir jų atstovams 
mokymus ir švietėjiškus 
renginius lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo 
darbo rinkoje klausimais

15 18‘000
EUR

Priemonė N – mokyti jaunimą 
ir su jaunimu dirbančius 
asmenis nediskriminavimo 
skatinimo ir pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų teisės 
auklėti vaikus pagal savo 
įsitikinimus

14 18‘000
EUR

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 
veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis
nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

0
EUR

Priemonė P – rengti darbuoto-
jams, dirbantiems užsieniečių, 
gavusių prieglobstį Lietuvoje, 
integracijos srityje, mokymus, 
švietėjiškus renginius jų 
integracijos į visuomenę ir lygių
galimybių užtikrinimo bei 
radikalizacijos klausimais

16 84‘000
EUR

Priemonė R – organizuoti 
mokymus policijos 
pareigūnams apie neapykantos
nusikaltimus LGBT 
bendruomenės asmenims

17 0
EUR

Priemonė S – organizuoti 
mokymus teisėsaugos 
pareigūnams apie neapykantos 
nusikaltimų tyrimą

18 0
EUR

Priemonė U – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

20 0
EUR

Priemonė V – organizuoti 
susitikimą su nevyriausybinių 
organizacijų atstovais dėl 
Jungtinių Tautų Rasinės
diskriminacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) baigiamųjų 
pastabų dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo periodinių 
pranešimų, įgyvendinant 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminaci-
jos panaikinimo

21 0
EUR

Priemonė T – organizuoti 
pasitarimus- diskusijas su 
neįgaliųjų teisėms atstovau-
jančiomis organizacijomis, 
siekiant tobulinti negalios 
nustatymo procedūras

19 0
EUR

Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinis 

veiklos planas 2015-2020 metų 
laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų 
veiksmų planas
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Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui.

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais

Priemonė A – rengti metinius 
nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus

Priemonė A – įgyvendinti 
tautinių mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų švietimą 
stiprinančias priemones

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių
klausimais

1‘514‘536
EUR

Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui

1‘615‘000
EUR

1‘479‘249
EUR

1‘495‘000
EUR

26‘468
EUR1 1 417‘000

EUR

Priemonė B – įgyvendinti 
priemones, skirtas tautinių 
mažumų ir migruojančių
šeimų vaikų švietimui gerinti

Priemonė B – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

417‘054
EUR2 2 100‘000

EUR

Priemonė C – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

Priemonė C – didinti 
visuomenės sąmoningumą 
lygių galimybių ir nediskrimi-
navimo klausimais

61‘721
EUR3 3 27‘000

EUR

Priemonė D – organizuoti 
seminarą neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų lygių galimy-
bių užtikrinimo problemoms 
spręsti

Priemonė D – vykdyti veiklas, 
skirtas diskriminacijai LGĮ 
numatytais pagrindais mažinti 
ir diskriminacijos prevencijai
darbo rinkoje užtikrinti

1‘448
EUR4 4 630‘000

EUR

Priemonė F – rengti 
darbdaviams mokymus ir 
švietėjiškus renginius lygių 
galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo darbo rinkoje 
klausimais

Priemonė F – rengti informac-
ines kampanijas užsieniečių 
integracijos, įvairovės suprati-
mo ir tarpkultūrinio dialogo 
skatinimo iniciatyvų klausimais

11‘584
EUR6 6 282‘000

EUR

Priemonė E – mokyti jaunimą
nediskriminavimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui ugdymo 
klausimais nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus pagal savo
įsitikinimus

Priemonė E – vykdyti veiklas,
skatinančias tarpkultūrinį 
pažinimą ir įprasminančias 
tautinių mažumų ir imigrantų 
kultūrinį paveldą

17‘376
EUR5 5 30‘000

EUR

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 
apsauga, padėtį

Priemonė G – organizuoti 
renginius, skirtus skatinti 
nediskriminavimą tautybės, 
rasės ir kalbos pagrindu

Priemonė G – pristatyti 
visuomenei Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto 
rekomendacijas Lietuvai,
įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

35‘287
EUR

0
EUR

5‘700
EUR7 7

0
EUR

Priemonė H – įgyvendinti 
švietėjiškas veiklas, vykdomas 
panaudojant novatoriškas 
priemones ir metodus

Priemonė H – suorganizuoti 
viešą apskritojo stalo diskusiją 
lygių galimybių tema

724‘050
EUR

8 8 0
EUR

Priemonė I – skatinti nevyriaus-
ybinių organizacijų, dirbančių 
lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo 
srityje, veiklą.

Priemonė I – organizuoti 
seminarus, susitikimus, 
dalyvauti mokymuose politi-
kams asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, žmogaus 
teisių apsaugos klausimais

168‘848
EUR9 9

0
EUR

Priemonė J – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

Priemonė J – organizuoti 
viešus renginius, skatinančius 
toleranciją, sąmoningumą ir 
domėjimąsi Afrikos kilmės 
žmonių kultūra, istorija ir 
paveldu

17‘376
EUR

1010 9‘000
EUR

Priemonė L – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
padėties tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė L – parengti teisės 
aktų pakeitimų projektus dėl 
Kontrolieriaus funkcijų 
išplėtimo, įgyvendinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protokolo 
koordinavimo ir stebėsenos 
mechanizmą

2‘850
EUR

1212 0
EUR

Priemonė K – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių transseksualių 
asmenų padėties visuomenėje 
ir privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė K – parengti 
pasiūlymus dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapusiško 
dalyvavimo politiniame 
gyvenime lygiai su kitais 
asmenimis, įskaitant neįgaliųjų
teisę ir galimybę balsuoti, 
užtikrinimo

14‘481
EUR

1111 0
EUR

Priemonė M – atlikti kartu 
gyvenančių nesusituokusių 
asmenų diskriminacijos
susituokusių asmenų atžvilgiu 
tyrimą ir rezultatų analizę

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kuriomsreikia teisinės 
apsaugos, padėtį

0
EUR

Uždavinys 4 – organizuoti 
mokymus nediskriminavimo 
skatinimo ir tolerancijos temomis

120‘000
EUR

8‘978
EUR13.

Priemonė N – įatlikti nuteistųjų 
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

8‘978
EUR14

Priemonė M – atlikti Lietuvoje
gyvenančių LGBT 
bendruomenės asmenų
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

13 0
EUR

Priemonė O – rengti 
darbdaviams ir jų atstovams 
mokymus ir švietėjiškus 
renginius lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo 
darbo rinkoje klausimais

15 18‘000
EUR

Priemonė N – mokyti jaunimą 
ir su jaunimu dirbančius 
asmenis nediskriminavimo 
skatinimo ir pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų teisės 
auklėti vaikus pagal savo 
įsitikinimus

14 18‘000
EUR

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 
veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis
nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

0
EUR

Priemonė P – rengti darbuoto-
jams, dirbantiems užsieniečių, 
gavusių prieglobstį Lietuvoje, 
integracijos srityje, mokymus, 
švietėjiškus renginius jų 
integracijos į visuomenę ir lygių
galimybių užtikrinimo bei 
radikalizacijos klausimais

16 84‘000
EUR

Priemonė R – organizuoti 
mokymus policijos 
pareigūnams apie neapykantos
nusikaltimus LGBT 
bendruomenės asmenims

17 0
EUR

Priemonė S – organizuoti 
mokymus teisėsaugos 
pareigūnams apie neapykantos 
nusikaltimų tyrimą

18 0
EUR

Priemonė U – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

20 0
EUR

Priemonė V – organizuoti 
susitikimą su nevyriausybinių 
organizacijų atstovais dėl 
Jungtinių Tautų Rasinės
diskriminacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) baigiamųjų 
pastabų dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo periodinių 
pranešimų, įgyvendinant 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminaci-
jos panaikinimo

21 0
EUR

Priemonė T – organizuoti 
pasitarimus- diskusijas su 
neįgaliųjų teisėms atstovau-
jančiomis organizacijomis, 
siekiant tobulinti negalios 
nustatymo procedūras

19 0
EUR

Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinis 

veiklos planas 2015-2020 metų 
laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų 
veiksmų planas
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Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui.

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais

Priemonė A – rengti metinius 
nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus

Priemonė A – įgyvendinti 
tautinių mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų švietimą 
stiprinančias priemones

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių
klausimais

1‘514‘536
EUR

Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui

1‘615‘000
EUR

1‘479‘249
EUR

1‘495‘000
EUR

26‘468
EUR1 1 417‘000

EUR

Priemonė B – įgyvendinti 
priemones, skirtas tautinių 
mažumų ir migruojančių
šeimų vaikų švietimui gerinti

Priemonė B – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

417‘054
EUR2 2 100‘000

EUR

Priemonė C – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

Priemonė C – didinti 
visuomenės sąmoningumą 
lygių galimybių ir nediskrimi-
navimo klausimais

61‘721
EUR3 3 27‘000

EUR

Priemonė D – organizuoti 
seminarą neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų lygių galimy-
bių užtikrinimo problemoms 
spręsti

Priemonė D – vykdyti veiklas, 
skirtas diskriminacijai LGĮ 
numatytais pagrindais mažinti 
ir diskriminacijos prevencijai
darbo rinkoje užtikrinti

1‘448
EUR4 4 630‘000

EUR

Priemonė F – rengti 
darbdaviams mokymus ir 
švietėjiškus renginius lygių 
galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo darbo rinkoje 
klausimais

Priemonė F – rengti informac-
ines kampanijas užsieniečių 
integracijos, įvairovės suprati-
mo ir tarpkultūrinio dialogo 
skatinimo iniciatyvų klausimais

11‘584
EUR6 6 282‘000

EUR

Priemonė E – mokyti jaunimą
nediskriminavimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui ugdymo 
klausimais nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus pagal savo
įsitikinimus

Priemonė E – vykdyti veiklas,
skatinančias tarpkultūrinį 
pažinimą ir įprasminančias 
tautinių mažumų ir imigrantų 
kultūrinį paveldą

17‘376
EUR5 5 30‘000

EUR

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 
apsauga, padėtį

Priemonė G – organizuoti 
renginius, skirtus skatinti 
nediskriminavimą tautybės, 
rasės ir kalbos pagrindu

Priemonė G – pristatyti 
visuomenei Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto 
rekomendacijas Lietuvai,
įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

35‘287
EUR

0
EUR

5‘700
EUR7 7

0
EUR

Priemonė H – įgyvendinti 
švietėjiškas veiklas, vykdomas 
panaudojant novatoriškas 
priemones ir metodus

Priemonė H – suorganizuoti 
viešą apskritojo stalo diskusiją 
lygių galimybių tema

724‘050
EUR

8 8 0
EUR

Priemonė I – skatinti nevyriaus-
ybinių organizacijų, dirbančių 
lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo 
srityje, veiklą.

Priemonė I – organizuoti 
seminarus, susitikimus, 
dalyvauti mokymuose politi-
kams asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, žmogaus 
teisių apsaugos klausimais

168‘848
EUR9 9

0
EUR

Priemonė J – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

Priemonė J – organizuoti 
viešus renginius, skatinančius 
toleranciją, sąmoningumą ir 
domėjimąsi Afrikos kilmės 
žmonių kultūra, istorija ir 
paveldu

17‘376
EUR

1010 9‘000
EUR

Priemonė L – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
padėties tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė L – parengti teisės 
aktų pakeitimų projektus dėl 
Kontrolieriaus funkcijų 
išplėtimo, įgyvendinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protokolo 
koordinavimo ir stebėsenos 
mechanizmą

2‘850
EUR

1212 0
EUR

Priemonė K – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių transseksualių 
asmenų padėties visuomenėje 
ir privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė K – parengti 
pasiūlymus dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapusiško 
dalyvavimo politiniame 
gyvenime lygiai su kitais 
asmenimis, įskaitant neįgaliųjų
teisę ir galimybę balsuoti, 
užtikrinimo

14‘481
EUR

1111 0
EUR

Priemonė M – atlikti kartu 
gyvenančių nesusituokusių 
asmenų diskriminacijos
susituokusių asmenų atžvilgiu 
tyrimą ir rezultatų analizę

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kuriomsreikia teisinės 
apsaugos, padėtį

0
EUR

Uždavinys 4 – organizuoti 
mokymus nediskriminavimo 
skatinimo ir tolerancijos temomis

120‘000
EUR

8‘978
EUR13.

Priemonė N – įatlikti nuteistųjų 
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

8‘978
EUR14

Priemonė M – atlikti Lietuvoje
gyvenančių LGBT 
bendruomenės asmenų
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

13 0
EUR

Priemonė O – rengti 
darbdaviams ir jų atstovams 
mokymus ir švietėjiškus 
renginius lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo 
darbo rinkoje klausimais

15 18‘000
EUR

Priemonė N – mokyti jaunimą 
ir su jaunimu dirbančius 
asmenis nediskriminavimo 
skatinimo ir pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų teisės 
auklėti vaikus pagal savo 
įsitikinimus

14 18‘000
EUR

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 
veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis
nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

0
EUR

Priemonė P – rengti darbuoto-
jams, dirbantiems užsieniečių, 
gavusių prieglobstį Lietuvoje, 
integracijos srityje, mokymus, 
švietėjiškus renginius jų 
integracijos į visuomenę ir lygių
galimybių užtikrinimo bei 
radikalizacijos klausimais

16 84‘000
EUR

Priemonė R – organizuoti 
mokymus policijos 
pareigūnams apie neapykantos
nusikaltimus LGBT 
bendruomenės asmenims

17 0
EUR

Priemonė S – organizuoti 
mokymus teisėsaugos 
pareigūnams apie neapykantos 
nusikaltimų tyrimą

18 0
EUR

Priemonė U – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

20 0
EUR

Priemonė V – organizuoti 
susitikimą su nevyriausybinių 
organizacijų atstovais dėl 
Jungtinių Tautų Rasinės
diskriminacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) baigiamųjų 
pastabų dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo periodinių 
pranešimų, įgyvendinant 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminaci-
jos panaikinimo

21 0
EUR

Priemonė T – organizuoti 
pasitarimus- diskusijas su 
neįgaliųjų teisėms atstovau-
jančiomis organizacijomis, 
siekiant tobulinti negalios 
nustatymo procedūras

19 0
EUR

Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinis 

veiklos planas 2015-2020 metų 
laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų 
veiksmų planas
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Nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane keliami penki pagrin-
diniai uždaviniai, būtent – (1) didinti visuomenės sąmoningumą 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių klausimais, (2) to-
bulinti teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes Ly-
gių galimybių įstatyme įtvirtintais pagrindais, (3) įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį, (4) organizuoti 
mokymus nediskriminavimo skatinimo ir tolerancijos temomis bei 
(5) plėtoti dialogą su pilietine visuomene, Lietuvoje veikiančiomis 
ir tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis nediskriminavimo 
ir tolerancijos skatinimo srityse. Įdomu pastebėti, jog biudžetiniai 
asignavimai yra numatyti tik toms poveikio priemonėms, kuriomis 
siekiama įgyvendinti veiksmų plano uždavinius sąmoningumo di-
dinimo ir mokymų organizavimo srityse. Sąmoningumo didinimo 
veikloms yra skiriama beveik 93 proc. bendros nediskriminavimo 
skatinimo veiksmų plano sąmatos, o mokymo veikloms – šiek 
tiek daugiau nei 7 proc. asignavimų. Iš esmės darytina išvada, jog 
švietėjiškos veiklos yra laikomos pagrindine nacionalinės nedis-
kriminavimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemone. 

Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui.

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais

Priemonė A – rengti metinius 
nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus

Priemonė A – įgyvendinti 
tautinių mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų švietimą 
stiprinančias priemones

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių
klausimais

1‘514‘536
EUR

Tikslas – mažinti diskriminaciją 
Lygių galimybių įstatyme 
nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir 
ugdant pagarbą žmogui

1‘615‘000
EUR

1‘479‘249
EUR

1‘495‘000
EUR

26‘468
EUR1 1 417‘000

EUR

Priemonė B – įgyvendinti 
priemones, skirtas tautinių 
mažumų ir migruojančių
šeimų vaikų švietimui gerinti

Priemonė B – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

417‘054
EUR2 2 100‘000

EUR

Priemonė C – informuoti 
visuomenę lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais

Priemonė C – didinti 
visuomenės sąmoningumą 
lygių galimybių ir nediskrimi-
navimo klausimais

61‘721
EUR3 3 27‘000

EUR

Priemonė D – organizuoti 
seminarą neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų lygių galimy-
bių užtikrinimo problemoms 
spręsti

Priemonė D – vykdyti veiklas, 
skirtas diskriminacijai LGĮ 
numatytais pagrindais mažinti 
ir diskriminacijos prevencijai
darbo rinkoje užtikrinti

1‘448
EUR4 4 630‘000

EUR

Priemonė F – rengti 
darbdaviams mokymus ir 
švietėjiškus renginius lygių 
galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo darbo rinkoje 
klausimais

Priemonė F – rengti informac-
ines kampanijas užsieniečių 
integracijos, įvairovės suprati-
mo ir tarpkultūrinio dialogo 
skatinimo iniciatyvų klausimais

11‘584
EUR6 6 282‘000

EUR

Priemonė E – mokyti jaunimą
nediskriminavimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui ugdymo 
klausimais nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus pagal savo
įsitikinimus

Priemonė E – vykdyti veiklas,
skatinančias tarpkultūrinį 
pažinimą ir įprasminančias 
tautinių mažumų ir imigrantų 
kultūrinį paveldą

17‘376
EUR5 5 30‘000

EUR

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 
apsauga, padėtį

Priemonė G – organizuoti 
renginius, skirtus skatinti 
nediskriminavimą tautybės, 
rasės ir kalbos pagrindu

Priemonė G – pristatyti 
visuomenei Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto 
rekomendacijas Lietuvai,
įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

35‘287
EUR

0
EUR

5‘700
EUR7 7

0
EUR

Priemonė H – įgyvendinti 
švietėjiškas veiklas, vykdomas 
panaudojant novatoriškas 
priemones ir metodus

Priemonė H – suorganizuoti 
viešą apskritojo stalo diskusiją 
lygių galimybių tema

724‘050
EUR

8 8 0
EUR

Priemonė I – skatinti nevyriaus-
ybinių organizacijų, dirbančių 
lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo 
srityje, veiklą.

Priemonė I – organizuoti 
seminarus, susitikimus, 
dalyvauti mokymuose politi-
kams asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, žmogaus 
teisių apsaugos klausimais

168‘848
EUR9 9

0
EUR

Priemonė J – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

Priemonė J – organizuoti 
viešus renginius, skatinančius 
toleranciją, sąmoningumą ir 
domėjimąsi Afrikos kilmės 
žmonių kultūra, istorija ir 
paveldu

17‘376
EUR

1010 9‘000
EUR

Priemonė L – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų 
padėties tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė L – parengti teisės 
aktų pakeitimų projektus dėl 
Kontrolieriaus funkcijų 
išplėtimo, įgyvendinant
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protokolo 
koordinavimo ir stebėsenos 
mechanizmą

2‘850
EUR

1212 0
EUR

Priemonė K – atlikti Lietuvoje 
gyvenančių transseksualių 
asmenų padėties visuomenėje 
ir privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

Priemonė K – parengti 
pasiūlymus dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapusiško 
dalyvavimo politiniame 
gyvenime lygiai su kitais 
asmenimis, įskaitant neįgaliųjų
teisę ir galimybę balsuoti, 
užtikrinimo

14‘481
EUR

1111 0
EUR

Priemonė M – atlikti kartu 
gyvenančių nesusituokusių 
asmenų diskriminacijos
susituokusių asmenų atžvilgiu 
tyrimą ir rezultatų analizę

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kuriomsreikia teisinės 
apsaugos, padėtį

0
EUR

Uždavinys 4 – organizuoti 
mokymus nediskriminavimo 
skatinimo ir tolerancijos temomis

120‘000
EUR

8‘978
EUR13.

Priemonė N – įatlikti nuteistųjų 
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

8‘978
EUR14

Priemonė M – atlikti Lietuvoje
gyvenančių LGBT 
bendruomenės asmenų
padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų 
analizę

13 0
EUR

Priemonė O – rengti 
darbdaviams ir jų atstovams 
mokymus ir švietėjiškus 
renginius lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo 
darbo rinkoje klausimais

15 18‘000
EUR

Priemonė N – mokyti jaunimą 
ir su jaunimu dirbančius 
asmenis nediskriminavimo 
skatinimo ir pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų teisės 
auklėti vaikus pagal savo 
įsitikinimus

14 18‘000
EUR

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 
veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis
nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

0
EUR

Priemonė P – rengti darbuoto-
jams, dirbantiems užsieniečių, 
gavusių prieglobstį Lietuvoje, 
integracijos srityje, mokymus, 
švietėjiškus renginius jų 
integracijos į visuomenę ir lygių
galimybių užtikrinimo bei 
radikalizacijos klausimais

16 84‘000
EUR

Priemonė R – organizuoti 
mokymus policijos 
pareigūnams apie neapykantos
nusikaltimus LGBT 
bendruomenės asmenims

17 0
EUR

Priemonė S – organizuoti 
mokymus teisėsaugos 
pareigūnams apie neapykantos 
nusikaltimų tyrimą

18 0
EUR

Priemonė U – dalyvauti 
tarptautinių organizacijų 
veikloje, skatinant lygių
galimybių ir nediskriminavimo 
principo įgyvendinimą

20 0
EUR

Priemonė V – organizuoti 
susitikimą su nevyriausybinių 
organizacijų atstovais dėl 
Jungtinių Tautų Rasinės
diskriminacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) baigiamųjų 
pastabų dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo periodinių 
pranešimų, įgyvendinant 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminaci-
jos panaikinimo

21 0
EUR

Priemonė T – organizuoti 
pasitarimus- diskusijas su 
neįgaliųjų teisėms atstovau-
jančiomis organizacijomis, 
siekiant tobulinti negalios 
nustatymo procedūras

19 0
EUR

Nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinis 

veiklos planas 2015-2020 metų 
laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų 
veiksmų planas
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Veiksmų plano trečiajame skyriuje yra nurodoma, kad planas 
„įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ati-
tinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už Veiksmų 
plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų 
ir iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.“ 
Lieka neaišku, už kokias lėšas atsakingos institucijos ir įstaigos tu-
rėtų įgyvendinti joms priskirtas nediskriminavimo skatinimo veiks-
mų plano priemones, kai tam nėra numatyti atitinkami asignavi-
mai. Vertinant šiek tiek plačiau, konstatuotina, jog šiame veiksmų 
plane įvardytų poveikio priemonių nediskriminavimo ir lygių ga-
limybių srityse visuma primena skubotą bandymą formalizuoti 
įvairiose programose ir struktūriniuose fonduose numatytus pri-
oritetus, pastariesiems suteikiant institucinę „veiksmų plano“ for-
mą. Radikaliai skirtingas numatomų poveikio priemonių pobūdis 
(pavyzdžiui, palyginimui, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fon-
dų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimui skirta 
Priemonė D ir viešos diskusijos lygių galimybių tema organizavi-
mui skirta Priemonė H) implikuoja ne strateginę šio veiksmų plano 
reikšmę nacionalinei nediskriminavimo ir lygių galimybių politikai, 
o veikiau formalizuotą jau numatomų įgyvendinti poveikio prie-
monių bei procesų, vykstančių nepriklausomai nuo veiksmų pla-
no patvirtinimo, sąrašą. 

Nagrinėjamas nediskriminavimo skatinimo veiksmų planas, savo 
ruožtu, siekia didinti visuomenės toleranciją visais Lygių galimybių 
įstatyme nustatytais pagrindais. Plane įvardytų dvidešimt vienos 
(21) poveikio priemonės kontekste, aštuonios (8) priemonės (B, C, 
D, H, N, O, S ir U) identifikuotinos kaip bendros visiems pagrin-
dams (30 proc. bendros plano sąmatos), šešios (6) priemonės (A, 
E, F, J, P ir V)24 skirtos tautybės ir rasės pagrindui (apimant ir su 
imigrantų bei prieglobsčio prašytojų integracija susijusias priemo-
nes) (70 proc. bendros plano sąmatos), trys (3) priemonės (I, M ir 
R) skirtos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindui (0 
proc. bendros plano sąmatos) ir keturios (4) priemonės (G, K, L ir T) 
skirtos negalios pagrindui (0 proc. bendros plano sąmatos). Šiame 
kontekste atkreiptinas dėmesys į viešosios politikos priemonių, 
skirtų tautybės ir rasės pagrindui, grupę. Atidžiau pažvelgus į šių 
priemonių kontekste numatomų įgyvendinti veiklų aprašymą, aiš-

24 Atkreiptinas dėmesys, jog priemonės D (vykdyti veiklas, skirtas diskriminacijai LGĮ numaty-
tais pagrindais mažinti ir diskriminacijos prevencijai darbo rinkoje užtikrinti) kontekste lygiai pusę 
numatytų biudžetinių asignavimų planuojamas skirti tautinių mažumų įsitvirtinimui darbo rinkoje. 
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kėja, kad šios priemonės galimai neapima strateginių tikslų ir už-
davinių nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių 
politikos kontekste, nes jomis siekiama ne tiesiogiai mažinti diskri-
minaciją ir (ar) socialinę atskirtį, bet valdyti kur kas sudėtingesnius 
su socialine integracija migracinių procesų kontekste susijusius 
iššūkius. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę A, bus siekiama ge-
rinti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimą, o, įgy-
vendinant priemonę P, bus rengiami darbuotojų, dirbančių užsie-
niečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje, mokymai. 
Atsižvelgiant į aplinkybę, jog tautinės kilmės pagrindo kontekste 
yra įgyvendinama Tautinių mažumų politikos plėtros strategija, o 
prieglobsčio prašytojų integracinių procesų kontekste – Valstybės 
paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašas25, 
kyla natūralus klausimas, kodėl su tautine integracija ir švietimu (o 
ne su diskriminacijos tautinės kilmės pagrindu mažinimu per se) 
tiesiogiai susijusioms veikloms yra skiriama 70 proc. (t. y. beveik 
trys ketvirtadaliai) bendros veiksmų plano sąmatos.     

Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plane taip 
pat nurodomi ir kiekybiniai vertinimo kriterijai, kuriuos numato-
ma pasiekti įgyvendinus plane identifikuotas poveikio priemones. 
Įvardyti kriterijai išimtinai struktūruojami pagal plane numatytus 
nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių poli-
tikos uždavinius. Įdomu pastebėti, jog, lyginant su praėjusio laiko-
tarpio tarpinstituciniu veiklos planu, šio laikotarpio veiksmų plane 
nėra siekiama fiksuoti kiekybinio diskriminacijos įvairiais pagrin-
dais pokyčio visuomenėje ar išaugusio tam tikrų socialinių grupių 
aktyvumo, kreipiantis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Ši 
aplinkybė tik dar kartą patvirtina, jog nediskriminavimo veiksmų 
planas stokoja strateginės prieigos nediskriminavimo ir lygių gali-
mybių srityje, o plano įgyvendinimo vertinimas apsiriboja formaliu 
pasiektų kiekybinių rodiklių fiksavimu. 

25 2016 m. spalio 5 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų 
integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nr. 998, https://www.e-tar.lt/portal/lt/lega-
lAct/5c01c030913d11e69ad4c8713b612d0f. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c01c030913d11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c01c030913d11e69ad4c8713b612d0f
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Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinis veiklos planas
2015-2020 metų laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo
2017-2019 metų
veiksmų planas

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2015
metų

2016
metų

2017
metų

Diskriminacijos dėl 
amžiaus paplitimas 
(2012 m. – 59 proc.), 
procentais

57 
proc.

53
proc.

50
proc.

43 
proc.

40
proc.

35
proc.

54 
proc.

58
proc.

62
proc.

12 
proc.

15
proc.

20
proc.

Diskriminacijos dėl 
negalios paplitimas 
(2012 m. – 45 proc.), 
procentais 

Gyventojų sąmoningu-
mo lygis nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių 
užtikrinimo klausimais, 
procentais

Tikslas – mažinti diskriminaciją lygių galimybių įstatyme nustatytais
pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą

ir ugdant pagarbą žmogui

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių
klausimais 

 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2017
metų

2018
metų

2019
metų

Regionų gyventojų 
aktyvumo lygis 
kreipiantis į Lygių 
galimybių kontrolier-
iaus tarnybą dėl 
diskriminacijos atvejų, 
procentais

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais 

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 

lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės 

apsaugos, padėtį

Uždavinys 4 – organizuoti moky-
mus nediskriminavimo skatinimo 

ir tolerancijos temomis

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 

veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis 

nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

50 60 70Nacionaliniuose 
lygybės apdovano-
jimuose dalyvavusių 
institucijų ir organ-
izacijų skaičius, 
vienetais

1‘000 1‘000 1‘000Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompetenci-
ją tautinių mažumų ir 
migruojančių šeimų 
vaikų švietimo klausi-
mais, skaičius

140 20‘000 50‘000Švietimo ir informavi-
mo priemonėse 
dalyvavusių asmenų 
skaičius, vienetais

2 2 2Parengtų informavimo 
priemonių skaičius

290 320 350Pagrįstų skundų, 
pateiktų lygių galimy-
bių kontrolieriaus 
tarnybai, skaičius, 
vienetais

1 1 1Įgyvendintų 
priemonių skaičius

7‘000 12‘000 16‘00Naudą gavusių 
asmenų skaičius, 
įgyvendinant nevyriau-
sybinių organizacijų, 
dirbančių žmogaus 
teisių srityje, projektus, 
vienetais

500 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose lygybę 
bei diskriminacijos 
mažinimą darbo 
rinkoje, dalyvavusių 
asmenų skaičius

50 50 50Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją tautinių 
mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų 
švietimo srityje, 
skaičius, vienetais

0 2 2Atliktų nediskriminavi-
mo srities mokslinių 
tyrimų skaičius, 
vienetais

1‘500 1‘500 1‘500Asmenų, įtrauktų į 
iniciatyvas, skirtas 
nediskriminavimo 
tautybės, rasės ir 
kalbos pagrindu 
sklaidai, skaičius

5 0 0Suorganizuotų 
Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomen-
dacijų Lietuvai, 
įgyvendinant 
Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių 
konvenciją, pristatymų 
skaičius

1 1 1Suorganizuotas viešas 
renginys lygių 
galimybių tema

15 - -Seminaruose, susiti-
kimuose, mokymuose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius

1‘000 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose 
toleranciją, sąmoning-
umą ir domėjimąsi 
Afrikos kilmės žmonių 
kultūra, istorija ir 
paveldu, dalyvavusių 
asmenų skaičius

1 - -Parengtas pasiūlymų 
dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapu-
siško dalyvavimo 
politiniame gyvenime 
lygiai su kitais asmeni-
mis, įskaitant neįgalių-
jų teisę ir galimybę 
balsuoti, užtikrinimo 
paketas

1 - -Parengti teisės aktų 
dėl Kontrolieriaus 
funkcijų išplėtimo, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protoko-
lo koordinavimo ir 
stebėsenos mechaniz-
mą, projektai

1 - -Atliktų tyrimų apie 
asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, 
padėtį visuomenėje 
bei privataus gyvenimo 
apsaugą ir rezultatų 
analizių skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
mokymų nediskrimi-
navimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus 
pagal savo įsitikinimus, 
skaičius

100 100 100Darbdavių ir jų atstovų, 
patobulinusių savo 
kompetenciją lygių 
galimybių darbo 
rinkoje užtikrinimo ir 
diskriminacijos 
mažinimo klausimais, 
skaičius

180 180 180Savivaldybių ir 
nevyriausybinių 
organizacijų, kitų 
institucijų bei įstaigų 
darbuotojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją užsieniečių, 
gavusių prieglobstį, 
socialinės integracijos 
srityje, skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus asmenims, 
priklausantiems LGBT 
bendruomenei, 
dalyvavusių policijos 
pareigūnų skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus dalyvavusių 
teisėsaugos pareigūnų 
skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
pasitarimų-diskusijų su 
neįgaliųjų teisėms 
atstovaujančiomis 
organizacijomis skaičius

5 5 5Rekomendacijų ir 
vertinimų skaičius 
tarptautiniuose 
renginiuose

1 1 1Suorganizuotų 
susitikimų su nevyriau-
sybinių organizacijų 
atstovais dėl Jungtinių 
Tautų Rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) 
baigiamųjų pastabų 
dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo 
periodinių pranešimų, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės 
diskriminacijos 
panaikinimo, skaičius

1 1 1Įgyvendinamų 
projektų, skirtų 
toleranciją užsieniečių 
atžvilgiu skatinanči-
oms informacinėms 
kampanijoms vykdyti, 
skaičius

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 

apsauga, padėtį
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Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinis veiklos planas
2015-2020 metų laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo
2017-2019 metų
veiksmų planas

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2015
metų

2016
metų

2017
metų

Diskriminacijos dėl 
amžiaus paplitimas 
(2012 m. – 59 proc.), 
procentais

57 
proc.

53
proc.

50
proc.

43 
proc.

40
proc.

35
proc.

54 
proc.

58
proc.

62
proc.

12 
proc.

15
proc.

20
proc.

Diskriminacijos dėl 
negalios paplitimas 
(2012 m. – 45 proc.), 
procentais 

Gyventojų sąmoningu-
mo lygis nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių 
užtikrinimo klausimais, 
procentais

Tikslas – mažinti diskriminaciją lygių galimybių įstatyme nustatytais
pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą

ir ugdant pagarbą žmogui

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių
klausimais 

 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2017
metų

2018
metų

2019
metų

Regionų gyventojų 
aktyvumo lygis 
kreipiantis į Lygių 
galimybių kontrolier-
iaus tarnybą dėl 
diskriminacijos atvejų, 
procentais

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais 

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 

lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės 

apsaugos, padėtį

Uždavinys 4 – organizuoti moky-
mus nediskriminavimo skatinimo 

ir tolerancijos temomis

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 

veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis 

nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

50 60 70Nacionaliniuose 
lygybės apdovano-
jimuose dalyvavusių 
institucijų ir organ-
izacijų skaičius, 
vienetais

1‘000 1‘000 1‘000Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompetenci-
ją tautinių mažumų ir 
migruojančių šeimų 
vaikų švietimo klausi-
mais, skaičius

140 20‘000 50‘000Švietimo ir informavi-
mo priemonėse 
dalyvavusių asmenų 
skaičius, vienetais

2 2 2Parengtų informavimo 
priemonių skaičius

290 320 350Pagrįstų skundų, 
pateiktų lygių galimy-
bių kontrolieriaus 
tarnybai, skaičius, 
vienetais

1 1 1Įgyvendintų 
priemonių skaičius

7‘000 12‘000 16‘00Naudą gavusių 
asmenų skaičius, 
įgyvendinant nevyriau-
sybinių organizacijų, 
dirbančių žmogaus 
teisių srityje, projektus, 
vienetais

500 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose lygybę 
bei diskriminacijos 
mažinimą darbo 
rinkoje, dalyvavusių 
asmenų skaičius

50 50 50Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją tautinių 
mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų 
švietimo srityje, 
skaičius, vienetais

0 2 2Atliktų nediskriminavi-
mo srities mokslinių 
tyrimų skaičius, 
vienetais

1‘500 1‘500 1‘500Asmenų, įtrauktų į 
iniciatyvas, skirtas 
nediskriminavimo 
tautybės, rasės ir 
kalbos pagrindu 
sklaidai, skaičius

5 0 0Suorganizuotų 
Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomen-
dacijų Lietuvai, 
įgyvendinant 
Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių 
konvenciją, pristatymų 
skaičius

1 1 1Suorganizuotas viešas 
renginys lygių 
galimybių tema

15 - -Seminaruose, susiti-
kimuose, mokymuose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius

1‘000 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose 
toleranciją, sąmoning-
umą ir domėjimąsi 
Afrikos kilmės žmonių 
kultūra, istorija ir 
paveldu, dalyvavusių 
asmenų skaičius

1 - -Parengtas pasiūlymų 
dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapu-
siško dalyvavimo 
politiniame gyvenime 
lygiai su kitais asmeni-
mis, įskaitant neįgalių-
jų teisę ir galimybę 
balsuoti, užtikrinimo 
paketas

1 - -Parengti teisės aktų 
dėl Kontrolieriaus 
funkcijų išplėtimo, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protoko-
lo koordinavimo ir 
stebėsenos mechaniz-
mą, projektai

1 - -Atliktų tyrimų apie 
asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, 
padėtį visuomenėje 
bei privataus gyvenimo 
apsaugą ir rezultatų 
analizių skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
mokymų nediskrimi-
navimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus 
pagal savo įsitikinimus, 
skaičius

100 100 100Darbdavių ir jų atstovų, 
patobulinusių savo 
kompetenciją lygių 
galimybių darbo 
rinkoje užtikrinimo ir 
diskriminacijos 
mažinimo klausimais, 
skaičius

180 180 180Savivaldybių ir 
nevyriausybinių 
organizacijų, kitų 
institucijų bei įstaigų 
darbuotojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją užsieniečių, 
gavusių prieglobstį, 
socialinės integracijos 
srityje, skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus asmenims, 
priklausantiems LGBT 
bendruomenei, 
dalyvavusių policijos 
pareigūnų skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus dalyvavusių 
teisėsaugos pareigūnų 
skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
pasitarimų-diskusijų su 
neįgaliųjų teisėms 
atstovaujančiomis 
organizacijomis skaičius

5 5 5Rekomendacijų ir 
vertinimų skaičius 
tarptautiniuose 
renginiuose

1 1 1Suorganizuotų 
susitikimų su nevyriau-
sybinių organizacijų 
atstovais dėl Jungtinių 
Tautų Rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) 
baigiamųjų pastabų 
dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo 
periodinių pranešimų, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės 
diskriminacijos 
panaikinimo, skaičius

1 1 1Įgyvendinamų 
projektų, skirtų 
toleranciją užsieniečių 
atžvilgiu skatinanči-
oms informacinėms 
kampanijoms vykdyti, 
skaičius

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 

apsauga, padėtį
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Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinis veiklos planas
2015-2020 metų laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo
2017-2019 metų
veiksmų planas

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2015
metų

2016
metų

2017
metų

Diskriminacijos dėl 
amžiaus paplitimas 
(2012 m. – 59 proc.), 
procentais

57 
proc.

53
proc.

50
proc.

43 
proc.

40
proc.

35
proc.

54 
proc.

58
proc.

62
proc.

12 
proc.

15
proc.

20
proc.

Diskriminacijos dėl 
negalios paplitimas 
(2012 m. – 45 proc.), 
procentais 

Gyventojų sąmoningu-
mo lygis nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių 
užtikrinimo klausimais, 
procentais

Tikslas – mažinti diskriminaciją lygių galimybių įstatyme nustatytais
pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą

ir ugdant pagarbą žmogui

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių
klausimais 

 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2017
metų

2018
metų

2019
metų

Regionų gyventojų 
aktyvumo lygis 
kreipiantis į Lygių 
galimybių kontrolier-
iaus tarnybą dėl 
diskriminacijos atvejų, 
procentais

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais 

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 

lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės 

apsaugos, padėtį

Uždavinys 4 – organizuoti moky-
mus nediskriminavimo skatinimo 

ir tolerancijos temomis

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 

veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis 

nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

50 60 70Nacionaliniuose 
lygybės apdovano-
jimuose dalyvavusių 
institucijų ir organ-
izacijų skaičius, 
vienetais

1‘000 1‘000 1‘000Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompetenci-
ją tautinių mažumų ir 
migruojančių šeimų 
vaikų švietimo klausi-
mais, skaičius

140 20‘000 50‘000Švietimo ir informavi-
mo priemonėse 
dalyvavusių asmenų 
skaičius, vienetais

2 2 2Parengtų informavimo 
priemonių skaičius

290 320 350Pagrįstų skundų, 
pateiktų lygių galimy-
bių kontrolieriaus 
tarnybai, skaičius, 
vienetais

1 1 1Įgyvendintų 
priemonių skaičius

7‘000 12‘000 16‘00Naudą gavusių 
asmenų skaičius, 
įgyvendinant nevyriau-
sybinių organizacijų, 
dirbančių žmogaus 
teisių srityje, projektus, 
vienetais

500 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose lygybę 
bei diskriminacijos 
mažinimą darbo 
rinkoje, dalyvavusių 
asmenų skaičius

50 50 50Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją tautinių 
mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų 
švietimo srityje, 
skaičius, vienetais

0 2 2Atliktų nediskriminavi-
mo srities mokslinių 
tyrimų skaičius, 
vienetais

1‘500 1‘500 1‘500Asmenų, įtrauktų į 
iniciatyvas, skirtas 
nediskriminavimo 
tautybės, rasės ir 
kalbos pagrindu 
sklaidai, skaičius

5 0 0Suorganizuotų 
Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomen-
dacijų Lietuvai, 
įgyvendinant 
Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių 
konvenciją, pristatymų 
skaičius

1 1 1Suorganizuotas viešas 
renginys lygių 
galimybių tema

15 - -Seminaruose, susiti-
kimuose, mokymuose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius

1‘000 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose 
toleranciją, sąmoning-
umą ir domėjimąsi 
Afrikos kilmės žmonių 
kultūra, istorija ir 
paveldu, dalyvavusių 
asmenų skaičius

1 - -Parengtas pasiūlymų 
dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapu-
siško dalyvavimo 
politiniame gyvenime 
lygiai su kitais asmeni-
mis, įskaitant neįgalių-
jų teisę ir galimybę 
balsuoti, užtikrinimo 
paketas

1 - -Parengti teisės aktų 
dėl Kontrolieriaus 
funkcijų išplėtimo, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protoko-
lo koordinavimo ir 
stebėsenos mechaniz-
mą, projektai

1 - -Atliktų tyrimų apie 
asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, 
padėtį visuomenėje 
bei privataus gyvenimo 
apsaugą ir rezultatų 
analizių skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
mokymų nediskrimi-
navimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus 
pagal savo įsitikinimus, 
skaičius

100 100 100Darbdavių ir jų atstovų, 
patobulinusių savo 
kompetenciją lygių 
galimybių darbo 
rinkoje užtikrinimo ir 
diskriminacijos 
mažinimo klausimais, 
skaičius

180 180 180Savivaldybių ir 
nevyriausybinių 
organizacijų, kitų 
institucijų bei įstaigų 
darbuotojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją užsieniečių, 
gavusių prieglobstį, 
socialinės integracijos 
srityje, skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus asmenims, 
priklausantiems LGBT 
bendruomenei, 
dalyvavusių policijos 
pareigūnų skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus dalyvavusių 
teisėsaugos pareigūnų 
skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
pasitarimų-diskusijų su 
neįgaliųjų teisėms 
atstovaujančiomis 
organizacijomis skaičius

5 5 5Rekomendacijų ir 
vertinimų skaičius 
tarptautiniuose 
renginiuose

1 1 1Suorganizuotų 
susitikimų su nevyriau-
sybinių organizacijų 
atstovais dėl Jungtinių 
Tautų Rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) 
baigiamųjų pastabų 
dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo 
periodinių pranešimų, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės 
diskriminacijos 
panaikinimo, skaičius

1 1 1Įgyvendinamų 
projektų, skirtų 
toleranciją užsieniečių 
atžvilgiu skatinanči-
oms informacinėms 
kampanijoms vykdyti, 
skaičius

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 

apsauga, padėtį
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Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinis veiklos planas
2015-2020 metų laikotarpiui

Nediskriminavimo skatinimo
2017-2019 metų
veiksmų planas

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2015
metų

2016
metų

2017
metų

Diskriminacijos dėl 
amžiaus paplitimas 
(2012 m. – 59 proc.), 
procentais

57 
proc.

53
proc.

50
proc.

43 
proc.

40
proc.

35
proc.

54 
proc.

58
proc.

62
proc.

12 
proc.

15
proc.

20
proc.

Diskriminacijos dėl 
negalios paplitimas 
(2012 m. – 45 proc.), 
procentais 

Gyventojų sąmoningu-
mo lygis nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių 
užtikrinimo klausimais, 
procentais

Tikslas – mažinti diskriminaciją lygių galimybių įstatyme nustatytais
pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą

ir ugdant pagarbą žmogui

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių
klausimais 

 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir 

matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų 
reikšmės

2017
metų

2018
metų

2019
metų

Regionų gyventojų 
aktyvumo lygis 
kreipiantis į Lygių 
galimybių kontrolier-
iaus tarnybą dėl 
diskriminacijos atvejų, 
procentais

Uždavinys 1 – didinti visuomenės 
sąmoningumą nediskriminavimo 

skatinimo ir lygių galimybių 
klausimais 

Uždavinys 2 – tobulinti teisinį 
reguliavimą, siekiant užtikrinti 

lygias galimybes Lygių galimybių 
įstatyme įtvirtintais pagrindais

Uždavinys 3 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės 

apsaugos, padėtį

Uždavinys 4 – organizuoti moky-
mus nediskriminavimo skatinimo 

ir tolerancijos temomis

Uždavinys 5 – plėtoti dialogą su 
pilietine visuomene, Lietuvoje 

veikiančiomis ir tarptautinėmis 
organizacijomis, dirbančiomis 

nediskriminavimo ir tolerancijos 
skatinimo srityse

50 60 70Nacionaliniuose 
lygybės apdovano-
jimuose dalyvavusių 
institucijų ir organ-
izacijų skaičius, 
vienetais

1‘000 1‘000 1‘000Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompetenci-
ją tautinių mažumų ir 
migruojančių šeimų 
vaikų švietimo klausi-
mais, skaičius

140 20‘000 50‘000Švietimo ir informavi-
mo priemonėse 
dalyvavusių asmenų 
skaičius, vienetais

2 2 2Parengtų informavimo 
priemonių skaičius

290 320 350Pagrįstų skundų, 
pateiktų lygių galimy-
bių kontrolieriaus 
tarnybai, skaičius, 
vienetais

1 1 1Įgyvendintų 
priemonių skaičius

7‘000 12‘000 16‘00Naudą gavusių 
asmenų skaičius, 
įgyvendinant nevyriau-
sybinių organizacijų, 
dirbančių žmogaus 
teisių srityje, projektus, 
vienetais

500 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose lygybę 
bei diskriminacijos 
mažinimą darbo 
rinkoje, dalyvavusių 
asmenų skaičius

50 50 50Mokytojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją tautinių 
mažumų ir migruo-
jančių šeimų vaikų 
švietimo srityje, 
skaičius, vienetais

0 2 2Atliktų nediskriminavi-
mo srities mokslinių 
tyrimų skaičius, 
vienetais

1‘500 1‘500 1‘500Asmenų, įtrauktų į 
iniciatyvas, skirtas 
nediskriminavimo 
tautybės, rasės ir 
kalbos pagrindu 
sklaidai, skaičius

5 0 0Suorganizuotų 
Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių 
komiteto rekomen-
dacijų Lietuvai, 
įgyvendinant 
Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių 
konvenciją, pristatymų 
skaičius

1 1 1Suorganizuotas viešas 
renginys lygių 
galimybių tema

15 - -Seminaruose, susiti-
kimuose, mokymuose 
dalyvavusių asmenų 
skaičius

1‘000 1‘000 1‘000Renginiuose, 
skatinančiuose 
toleranciją, sąmoning-
umą ir domėjimąsi 
Afrikos kilmės žmonių 
kultūra, istorija ir 
paveldu, dalyvavusių 
asmenų skaičius

1 - -Parengtas pasiūlymų 
dėl neįgaliųjų 
veiksmingo ir visapu-
siško dalyvavimo 
politiniame gyvenime 
lygiai su kitais asmeni-
mis, įskaitant neįgalių-
jų teisę ir galimybę 
balsuoti, užtikrinimo 
paketas

1 - -Parengti teisės aktų 
dėl Kontrolieriaus 
funkcijų išplėtimo, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ir jos 
Fakultatyvaus protoko-
lo koordinavimo ir 
stebėsenos mechaniz-
mą, projektai

1 - -Atliktų tyrimų apie 
asmenų, priklausančių 
LGBT bendruomenei, 
padėtį visuomenėje 
bei privataus gyvenimo 
apsaugą ir rezultatų 
analizių skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
mokymų nediskrimi-
navimo skatinimo ir 
pagarbos žmogui 
ugdymo klausimais, 
nepažeidžiant tėvų 
teisės auklėti vaikus 
pagal savo įsitikinimus, 
skaičius

100 100 100Darbdavių ir jų atstovų, 
patobulinusių savo 
kompetenciją lygių 
galimybių darbo 
rinkoje užtikrinimo ir 
diskriminacijos 
mažinimo klausimais, 
skaičius

180 180 180Savivaldybių ir 
nevyriausybinių 
organizacijų, kitų 
institucijų bei įstaigų 
darbuotojų, patobuli-
nusių savo kompe-
tenciją užsieniečių, 
gavusių prieglobstį, 
socialinės integracijos 
srityje, skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus asmenims, 
priklausantiems LGBT 
bendruomenei, 
dalyvavusių policijos 
pareigūnų skaičius

15 - -Mokymuose apie 
neapykantos nusikalti-
mus dalyvavusių 
teisėsaugos pareigūnų 
skaičius

3 3 3Suorganizuotų 
pasitarimų-diskusijų su 
neįgaliųjų teisėms 
atstovaujančiomis 
organizacijomis skaičius

5 5 5Rekomendacijų ir 
vertinimų skaičius 
tarptautiniuose 
renginiuose

1 1 1Suorganizuotų 
susitikimų su nevyriau-
sybinių organizacijų 
atstovais dėl Jungtinių 
Tautų Rasinės diskrimi-
nacijos panaikinimo 
komiteto (CERD) 
baigiamųjų pastabų 
dėl Lietuvos šeštojo, 
septintojo, aštuntojo 
periodinių pranešimų, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų konvenciją dėl 
visų formų rasinės 
diskriminacijos 
panaikinimo, skaičius

1 1 1Įgyvendinamų 
projektų, skirtų 
toleranciją užsieniečių 
atžvilgiu skatinanči-
oms informacinėms 
kampanijoms vykdyti, 
skaičius

Uždavinys 2 – įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikalinga teisinė 

apsauga, padėtį
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Analizuojant Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų 
plane nurodomus kiekybinius vertinimo kriterijus, galima kons-
tatuoti, jog kai kurios viešosios politikos poveikio priemonės ne-
diskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje, pavyzdžiui 
– mokymai LGBT asmenų žmogaus teisių klausimais (priemonė 
I), pasiūlymai dėl žmonių su negalia veiksmingo ir visapusiško da-
lyvavimo politiniame gyvenime (priemonė K), mokymai apie ne-
apykantos nusikaltimus (priemonė S) ir t. t., yra išimtinai vienkarti-
nio pobūdžio. Kitais žodžiais tariant, šias intervencijas numatoma 
įgyvendinti tik vieną kartą, neužtikrinant strateginio numatomų 
poveikio priemonių integralumo ir tęstinumo. Dėl šios priežasties 
abejotina, ar tokio pobūdžio ad hoc priemonės apskritai turėtų būti 
traukiamos į strateginės reikšmės dokumentą nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių srityje. Be to, lyginant konkrečioms 
poveikio priemonėms skirtus asignavimus iš valstybės biudžeto ir 
šiomis priemonėmis planuojamus pasiekti vertinimo kriterijus, pa-
stebėtina, jog numatomų skirti lėšų suma nebūtinai tiesiogiai ko-
reliuoja su išaugusiomis vertinimo kriterijų reikšmėmis. Pavyzdžiui, 
įgyvendinant veiklas, skatinančias tarpkultūrinį pažinimą ir įpras-
minančias tautinių mažumų ir imigrantų kultūrinį paveldą (priemo-
nė E – 30‘000 EUR), trejų metų laikotarpiu į iniciatyvas numatoma 
įtraukti 4‘500 asmenų (vienam asmeniui skiriama 6,66 EUR). Tuo 
tarpu, vykdant veiklas, skirtas diskriminacijai Lygių galimybių įsta-
tyme numatytais pagrindais mažinti ir diskriminacijos prevencijai 
darbo rinkoje užtikrinti (priemonė D – 630‘000 EUR), trejų metų 
laikotarpiu numatoma pritraukti viso labo 2‘500 asmenų, dalyva-
vusių renginiuose, skatinančiuose lygybę bei diskriminacijos ma-
žinimą darbo rinkoje (vienam asmeniui skiriama 252 EUR). Nors 
toks aritmetinis skaičiavimas ir neatspindi taikomų viešosios politi-
kos poveikio priemonių kompleksinio pobūdžio, vis dėlto, rengiant 
ir tvirtinant nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano vertinimo 
kriterijus, reikėtų užtikrinti nuoseklų ir kaip įmanoma išsamesnį 
vertinimo pobūdį.

Pasiūlymai ir rekomendacijos 

Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų planas So-
cialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas 2017 m. 
gegužės 15 d. Po primygtinio nevyriausybinių organizacijų paragi-
nimo, 2017 m. vasario 13 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
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ja surengė koordinacinio pobūdžio susitikimą su suinteresuotomis 
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis 
lygių galimybių skatinimo srityje, kurio metu buvo siekiama ap-
tarti rengiamo plano projektą. Tai buvo vienintelis tokio pobūdžio 
susitikimas šio laikotarpio nediskriminavimo skatinimo veiksmų 
plano derinimo kontekste. Įvairių suinteresuotų šalių – ypatingai 
nevyriausybinio sektoriaus organizacijų – įtraukimas į nacionali-
nės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos plana-
vimo etapą vienareikšmiškai laikytinas gerąja nediskriminavimo ir 
lygybės aspektų integravimo į viešosios politikos procesus prak-
tika. Kita vertus, toks derinimo procesas, kai, tvirtinant strateginės 
reikšmės dokumentą nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimy-
bių srityje trejų metų laikotarpiui, surengiamas viso labo vienas ke-
lių valandų trukmės koordinacinio pobūdžio susitikimas su įvairių 
suinteresuotų šalių atstovais, jokiu būdu negali būti traktuojamas 
kaip užtikrinantis pakankamą diskriminacijos atžvilgiu pažeidžia-
mų visuomenės grupių interesams atstovaujančių nevyriausybi-
nių organizacijų dalyvavimą viešosios politikos procesų kontekste.

Skubotas šio laikotarpio nediskriminavimo skatinimo veiksmų 
plano derinimo procesas kontrastuoja su praėjusio laikotarpio Ne-
diskriminavimo skatinimo 2015-2017 metų tarpinstitucinio veiklos 
plano priėmimo procesu. 2014 metais Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrės įsakymu Nr. A1-10926 buvo sudaryta darbo grupė ne-
diskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano projektui 
parengti, į kurios sudėtį buvo įtraukti įvairių valstybės institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šios darbo grupės veiklos 
kontekste buvo pateikti įvairūs suinteresuotų šalių siūlymai dėl į 
nediskriminavimo plano projektą pageidaujamų įtraukti poveikio 
priemonių, dėl plane numatytų veiklų tarpinstitucinio koordinavi-
mo ir dėl plano vertinimo kriterijų metodologinių nuostatų. Nors 
priimant jau galutinį Vyriausybės nutarimą dėl nediskriminavimo 
skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo, į dauge-
lį suinteresuotų šalių pateiktų konstruktyvių pasiūlymų nebuvo 
atsižvelgta, vis dėlto konsultavimosi mechanizmo institucionali-
zavimas vienareikšmiškai laikytinas gerąja praktika integruojant 
nediskriminavimo ir lygybės aspektus į viešosios politikos pla-

26 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl darbo grupės Nediskriminavi-
mo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano projektui parengti sudarymo“, Nr. 
A1-109, 2014 m. vasario 25 d., https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=20fca-
1409fae11e3aeb49a67165e3ad3.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=20fca1409fae11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=20fca1409fae11e3aeb49a67165e3ad3


32

navimo procesą. Tik tokiu būdu yra įmanoma užtikrinti sklandų 
veiksmų plano įgyvendinimą ilgojoje perspektyvoje, praturtinant jį 
pilietinės visuomenės sukaupta informacija, ekspertinėmis žinio-
mis bei gerąja praktika.  

Nors Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 
derinimo procesas apibūdintinas kaip itin skubotas ir fragmentiš-
kais, kai kurios nevyriausybinės organizacijos ir valstybės instituci-
jos suspėjo oficialiai pateikti tam tikras pastabas ir pasiūlymus. Dėl 
aukščiau įvardytų priežasčių, šias pastabas ir pasiūlymus siūloma 
aptarti išsamiau. Įvertinus, kokia apimtimi buvo (ne)atsižvelgta į 
suinteresuotų šalių pateiktą informaciją, bus galima suformuluoti 
tam tikras rekomendacijas veiksmų plano įgyvendinimo konteks-
te.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai pateikė oficialų raštą27, kuriame suformuluotos 
išvados dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų 
plano projekto. Šie pasiūlymai pateikia konstruktyvių įžvalgų dėl 
patvirtinto nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano tobulinimo 
ir parengtų poveikio priemonių efektyvaus įgyvendinimo. 

Dėl tarpinstitucinio veiksmų plano rengimo ir priėmimo vyriausy-
biniu lygmeniu. 2016 metų lapkričio 18 dienos rašte Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba ragina Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų veiksmų plano rengimo ir priėmimo procesą tęsti 
vyriausybiniu lygmeniu, t. y. tvirtinti jį Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nutarimu. Pažymima, jog tuo atveju, jei veiksmų planas 
būtų patvirtintas ministro įsakymu, būtų prarastas šio strateginio 
dokumento nacionalinis ir tarpinstitucinis statusas. Pažymėtina, 
jog LGKT itin nuosekliai laikėsi pozicijos, jog nacionalinės politikos 
gairės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje turė-
tų būti tvirtinamos vyriausybiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, dar 2014 
metais Tarnyba nepritarė siūlymui ministro įsakymu tvirtinti iki tol 
Vyriausybės lygmeniu vykdytą tarpinstitucinę nediskriminavimo 
programą, nes toks sprendimas žymiai sumenkintų minėtų princi-
pų svarbą valstybėje, nediskriminavimo ir lygių galimybių principų 
įgyvendinimas nebetaptų Vyriausybės prioritetine veiklos sritimi. 

27 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Dėl teisės akto projekto Nr. 16-12251“, Nr. (1.4)
S-934, 2016 m. lapkričio 18 d.
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Tarnybos teigimu, į įvairių poveikio priemonių įgyvendinimą turėtų 
būti įtrauktos įvairios ministerijos, įvairios valstybės institucijos pa-
gal įgyvendinamas skirtingas kompetencijos sritis, nes nediskri-
minavimo skatinimas ir lygių galimybių integravimas turi būti įgy-
vendinamas visuose valstybės socialinio, ekonominio ir politinio 
gyvenimo sektoriuose. Dėl šios priežasties galima konstatuoti, jog 
principinė neigiama įvairių suinteresuotų šalių, įskaitant ir LGKT, 
pozicija dėl nacionalinio nediskriminavimo skatinimo veiksmų pla-
no tvirtinimo ministerijos lygmeniu Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai turėjo būti žinoma iš anksto.

Dėl Lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Pažymima, 
jog veiksmų plano projektą siūloma tvirtinti Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai, vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies 2 punktu.28 Kita vertus, LGKT nurodo, kad būtent 
lygių galimybių kontrolierius prižiūri, kaip vykdomas šis įstatymas. 
Dėl to yra sunkiai suprantama, kaip Tarnyba, būdama nepriklau-
soma ir savarankiška institucija, gali būti ministro įsakymu paskirta 
viena iš Plano projekte numatytų poveikio priemonių vykdytojų.

Dėl papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba konstatuoja, kad, įgyvendinant praėjusio lai-
kotarpio tarpinstitucinį nediskriminavimo skatinimo veiklos planą, 
papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto Tarnybai nebuvo 
skirtas nei 2015, nei 2016 metais, o švietimo ir informavimo inicia-
tyvas, prevencines veiklas Tarnyba galėjo vykdyti tik įstatymais jai 
pavestų funkcijų ir kompetencijos ribose. Dėl šios priežasties itin 
reikšminga yra Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiks-
mų plane numatyta priemonė L, kuria numatoma parengti teisės 
aktų pakeitimų projektus dėl Kontrolieriaus funkcijų išplėtimo.  

Dėl Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų. Savo rašte 
LGKT pažymi, jog plano projekte numatytus Nacionalinius lygy-
bės ir įvairovės apdovanojimus Tarnyba inicijavo 2013 metais Euro-
pos Komisijos finansuojamo projekto lėšomis. Konstatuojama, jog 
2017 metais šį renginį Tarnyba planuoja organizuoti savo jėgomis, 
vadovaudamasi Tarnybos 2016-2018-ųjų metų strateginiu veiklos 

28 „5 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga įgyvendinti lygias ga-
limybes 
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo: [...] 2) rengti, tvir-
tinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tau-
tybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 
lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos; [...].“
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planu. Todėl LGKT laikosi pozicijos, jog nėra teisinga šį renginį lai-
kyti ministerijos įgyvendinamo veiksmų plano dalimi. Pažymėtina, 
jog su Nacionaliniais lygybės ir įvairovės apdovanojimais susijusi 
priemonė nebuvo įtraukta į Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 
metų veiksmų planą. 

Atsižvelgiant į aukščiau aptartas pastabas ir pasiūlymus, Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, jog šio laikotarpio ne-
diskriminavimo skatinimo veiksmų plano projektas stokoja prie-
monių integralumo ir strateginio požiūrio, sprendžiant aktualius 
klausimus lygių galimybių srityje. Šioje vietoje svarbu pažymėti, 
jog Tarnyba konstruktyvius kompleksinio pobūdžio pasiūlymus 
ministerijai teikė tvirtinant ir praėjusio laikotarpio tarpinstitucinį 
nediskriminavimo skatinimo veiklos planą.29 Kadangi Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija nesuformulavo aiškios pozicijos dėl 
minimų rekomendacijų pritaikomumo ir aktualumo, tikslinga šiuos 
pasiūlymus apžvelgti pakartotinai: 

Dėl informacijos apie lygybę ir diskriminacijos reiškinį rinkimo, kau-
pimo ir analizės. 2015 metų birželio 18 dienos rašte Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba pažymi, jog 2009 metais buvo parengtas 
ir 2011 metais atnaujintas Nacionalinis lygybės statistikos veiksmų 
plano projektas.30 Taip pat parengtos pagrindinės lygybės statisti-
kos metodologinės nuostatos. Įgyvendinus parengtame veiksmų 
plano projekte numatytas priemones, būtų pradėta rengti išsami 
ir kokybiška, palyginama tarp Europos Sąjungos šalių bei atitin-
kanti pagrindinius nacionalinių vartotojų poreikius lygybės statis-
tika, taip pat būtų efektyviai koordinuojami institucijų, renkančių, 
kaupiančių, analizuojančių ir skelbiančių informaciją apie lygybę 
ir diskriminacijos reiškinį Lietuvoje, veiksmai. Dėl šios priežasties 
Tarnyba siūlė į nediskriminavimo skatinimo veiksmų planą įtraukti 
priemonę dėl nacionalinio veiksmų plano informacijai apie lygybę 
ir diskriminavimo reiškinį patvirtinimo, o įgyvendinančia institucija 
paskirti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

29 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Dėl pasiūlymų Nediskriminavimo skatinimo 2015-
2017 metų veiksmų plano projektui“, Nr. 1.4-S-297, 2014 m. birželio 18 d., ir
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Dėl išvadų teisės aktų projektui Nr. 14-7202“, Nr. 
1.4-S-XXX, 2014 m. liepos 7 d.

30 Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Gruževskis, B., Lygybės statistikos pagrindai. Nacionalinis 
lygybės statistikos rengimo veiksmų planas. Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir 
socialinių tyrimų institutas, 2009, http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2015/11/lygy-
bes_statistika_maketas.pdf.

http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2015/11/lygybes_statistika_maketas.pdf
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2015/11/lygybes_statistika_maketas.pdf
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Dėl valstybės institucijų tarnautojų mokymų. 2015 metų birželio 18 
dienos rašte Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba į nediskrimi-
navimo skatinimo veiklos planą siūlo įtraukti priemonę, skirtą di-
dinti viešojo sektoriaus tarnautojų kompetencijas lygių galimybių 
principo įgyvendinimo srityje, būtent –„Rengti ministerijų personalo 
mokymus praktinio lygių galimybių principo įtraukimo į jiems priskir-
tas viešosios politikos sritis klausimais“. Pabrėžiama, kad lygių gali-
mybių įgyvendinimas nėra ir negali būti vienos ar kelių ministerijų 
veiklos sritis. Lygių galimybių įgyvendinimas turi būti integruotas į 
visų valstybės viešojo sektoriaus įstaigų veiklą, todėl svarbus visų 
be išimties ministerijų įsitraukimas į plano rengimą, įgyvendinimą 
ir vertinimą, siekiant jame iškelto tikslo, būtent – mažinti diskrimi-
naciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant 
visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. 

Žmogaus teisių srityje veikiančios nevyriausybinės 
organizacijos

2016 metų gruodžio 12 dieną penkios žmogaus teisių srityje vei-
kiančios nevyriausybinės organizacijos, būtent – Tolerantiško Jau-
nimo Asociacija, Romų visuomenės centras, Lygių galimybių plė-
tros centras, Lietuvos žmogaus teisių centras ir Nacionalinė LGBT* 
teisių organizacija LGL, atkreipė Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos dėmesį bei išreiškė susirūpinimą, jog Nediskriminavimo 
skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plano projekte nenumatoma 
sudaryti sąlygų žmogaus teisių bei lygių galimybių srityje veikian-
čioms nevyriausybinėms organizacijoms daryti poveikį nacionali-
nei nediskriminavimo skatinimo bei lygių galimybių politikai. Ne-
vyriausybinės organizacijos nurodė, jog veiksmų plane yra būtina 
numatyti į ankstesnio laikotarpio Nediskriminavimo skatinimo 2015-
2017 metų tarpinstitucinį veiklos planą įtrauktą poveikio priemonę 
Nr. 1.9, būtent – skatinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių ly-
gių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje, veiklą.  

Nevyriausybinės organizacijos siūlė Nediskriminavimo skatinimo 
2017-2019 metų veiksmų plane numatyti priemonę, pagal kurią 
kartą per metus būtų organizuojamas lygių galimybių ir nediskri-
minavimo srityje dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms 
skirtas konkursas. Tokiu būdu būtų sudarytos galimybės bent iš 
dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą iš valstybės 
biudžeto lėšų, laiduojant jų veiklos tęstinumą ir didinant instituci-
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nius gebėjimus. Nevyriausybinės organizacijos teigė, kad atsisa-
kius šios priemonės nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane, iš 
esmės būtų susilpnintos šio strateginio dokumento įgyvendinimo 
galimybės.

Nors Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plane 
tiesioginė poveikio priemonė organizuoti konkursą nevyriausybi-
nėms organizacijoms projektiniam finansavimui gauti ir nėra nu-
matyta, tačiau šį klausimą iš dalies sprendžia Socialinės apsaugos 
ministro įsakymu patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir ben-
druomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas.31 
Šio plano 1 priedo 2.1 papunktis numato priemonę „Finansuoti 
konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas 
vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“. Pagal šią 
priemonę 2017 metais institucinio stiprinimo projektams buvo 
skirta 894‘000 EUR. Pažymėtina, jog šis finansavimas skirtas ne tik 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių, bet ir kitose srity-
se veikiančias NVO ir bendruomenes vienijančioms asociacijoms. 
Dėl šios priežasties būtina apsvarstyti tam tikrus saugiklius, kurie 
užtikrintų, kad į šį projektinį finansavimą nediskriminavimo skatini-
mo ir lygių galimybių srityje dirbančios nevyriausybinės organiza-
cijos galėtų pretenduoti ir ateityje.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

2017 metų vasario 14 dienos raštu32 Nacionalinė LGBT* teisių or-
ganizacija LGL atkreipė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
dėmesį į Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų pla-
no projekte nenumatytas socialinei translyčių asmenų integraci-
jai Lietuvos visuomenėje būtinas poveikio priemones. Į praėjusio 
laikotarpio nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos pla-
ną buvo įtraukta priemonė Nr. 2.1., būtent – „Atlikti Lietuvoje gy-
venančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje ir privataus 
gyvenimo apsaugos srityje tyrimą ir rezultatų analizę“. Šią priemonę 
buvo numatoma įgyvendinti 2017 metais, skiriant 14‘481 euro asi-
gnavimus. 

31 2017 m. vasario 28 d., LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nevyriau-
sybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 
patvirtinimo“, Nr. A1-99, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d2a4040fdcb11e68034be-
159a964f47.

32 2017 m. vasario 14 d., Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, „Dėl Nediskriminavimo 
skatinimo 2017-2019 veiksmų plano projekte nenumatytų priemonių“, Nr. LGL-20170214/3.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d2a4040fdcb11e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d2a4040fdcb11e68034be159a964f47
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2016 metų lapkričio 2 dieną LR teisingumo viceministras Pau-
lius Griciūnas, pristatydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ataskaitą 26-osios Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 
sesijos metu Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje, atkreipė 
tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią praėjusio laikotarpio ne-
diskriminavimo skatinimo tarpinstituciniame veiklos plane numa-
tytą priemonę kaip į gerąjį translyčių asmenų socialinei integraci-
jai skirtų viešosios politikos priemonių pavyzdį.33

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL išreiškė susirūpinimą, 
jog ši transseksualių asmenų socialinės integracijos skatinimui 
skirta priemonė nėra numatyta naujai rengiamame veiksmų pla-
no projekte ir kvietė Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei 
kitas suinteresuotas institucijas svarstyti galimybę pakartotinai 
įtraukti šią priemonę į naujai rengiamą nediskriminavimo skatini-
mo veiksmų planą. Pažymėtina, jog patvirtintame Nediskriminavi-
mo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų plane numatyta priemonė 
M, nurodanti „atlikti Lietuvoje gyvenančių LGBT bendruomenės 
asmenų padėties visuomenėje ir privataus gyvenimo apsaugos 
srityje tyrimą ir rezultatų analizę.“ Nors ši priemonė ir galėtų būti 
interpretuojama kaip potencialiai apimanti ir transseksualių asme-
nų padėties tyrimą, tačiau asignavimų iš valstybės biudžeto šiai 
priemonei įgyvendinti nėra numatoma.

Rekomendacijos

Atsižvelgiant į Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiks-
mų plano analizę bei plano derinimo procese dalyvavusių suin-
teresuotų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pateiktas 
pastabas ir pasiūlymus, tikslinga formuluoti konkrečias rekomen-
dacijas dėl efektyvaus nacionalinės nediskriminavimo skatinimo 
ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo. Pažymėtina, jog šios re-
komendacijos neturėtų būti analizuojamos išimtinai parengto ne-
diskriminavimo skatinimo veiksmų plano taikymo kontekste. Šie 
rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai turi potencialo kryptingai 
prisidėti prie lygybės ir nediskriminavimo aspektų integravimo į 
viešosios politikos procesus ir platesniu, t. y. nacionalinės nedis-
kriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos, lygmeniu. Taip 
pat atkreiptinas dėmesys, jog šalia formuluojamų rekomendacijų 

33 LR Teisingumo viceministro pasisakymą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje galima 
peržiūrėti čia: https://www.facebook.com/lgl.lt/videos/10154706676704650.

https://www.facebook.com/lgl.lt/videos/10154706676704650
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nėra identifikuojamos konkrečios įgyvendinančios valstybės insti-
tucijos. Pageidautina, jog prie šių rekomendacijų ir pasiūlymų įgy-
vendinimo prisidėtų kuo daugiau valstybės institucijų pagal įgy-
vendinamas skirtingas kompetencijos sritis, nes nediskriminavimo 
skatinimas ir lygių galimybių integravimas turi būti įgyvendinamas 
visuose valstybės socialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo 
sektoriuose be išimties. Tik tokiu būdu bus įmanoma užtikrinti 
nuoseklų lygybės ir įvairovės idėjų įgyvendinimą tiek instituciniu, 
tiek socialiniu lygmeniu. Galiausiai, tikimasi, jog suformuluotos 
rekomendacijos ir pasiūlymai reikšmingai prisidės prie ateinan-
čio laikotarpio (t. y. 2020-2022 metų) nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų plano, strategijos ar programos parengimo, derinimo ir 
priėmimo, užtikrinant efektyvią nediskriminavimo skatinimo ir ly-
gių galimybių principų sklaidą viešosios politikos procesų kon-
tekste Lietuvoje.  

Į nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimy-
bių politikos įgyvendinimo procesą įtraukti kuo daugiau 
ministerijų ir kitų Vyriausybei tiesiogiai atsakingų 
šakinių institucijų. Lygių galimybių įgyvendinimas negali 
būti vienos ar kelių ministerijų veiklos sritis, o nediskriminavi-
mo skatinimo ir lygių galimybių principai turi būti nuosekliai 
integruojami į visų valstybės viešojo sektoriaus įstaigų vei-
klą. Siekiant užtikrinti kuo kompleksiškesnį nacionalinės ne-
diskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos koordi-
navimą, numatomas viešosios politikos poveikio priemones 
siūloma deleguoti ne tik ministerijoms, šakinėms instituci-
joms bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, bet ir Na-
cionalinės žmogaus teisių institucijos vaidmenį atliekančiai 
Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigai. Siūloma bendradar-
biauti su Nacionaline žmogaus teisių institucija, rengiant, 
derinant ir tvirtinant ateinančio laikotarpio nediskrimina-
vimo skatinimo veiksmų programą.    

Užtikrinti tarpinstitucinį nediskriminavimo skatinimo 
ir lygių galimybių srityje taikomų poveikio priemonių 
koordinavimą. Šiuo tikslu rekomenduojama suformu-
luoti universalius standartus ir praktikas, kuriais siekiama 
puoselėti pageidaujamą nediskriminavimo skatinimo ir lygių 
galimybių principais paremtą viešojo administravimo kultū-
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rą. Taip pat siūloma reguliariai atlikti vidinę lygių galimybių 
sklaidos vertinimo studiją, kurioje būtų pateikiama konkre-
čios organizacijos atliekamų viešojo administravimo funkcijų 
analizė bei formuluojami atitinkami pasiūlymai, skatinantys 
nuoseklų požiūrį į lygybės ir įvairovės integravimą vidinės 
organizacinės kultūros kontekste. Siūloma ateinančio lai-
kotarpio nediskriminavimo skatinimo veiksmų programą 
tvirtinti ne ministro įsakymu, o Vyriausybės nutarimu, to-
kiu būdu užtikrinant nacionalinį ir tarpinstitucinį šio stra-
teginės reikšmės dokumento pobūdį. 

Šalia kryptingai plėtojamų bendrų visiems draudžiamos dis-
kriminacijos pagrindams viešosios politikos poveikio prie-
monių, taikyti atskiras nediskriminavimo ir lygybės 
strategijas įvairiais, t. y. amžiaus, lyties, (ne)galios, rasės 
ir etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų bei seksualinės orien-
tacijos ir lytinės tapatybės, pagrindais. Lietuvos viešajam 
sektoriui stokojant nediskriminavimo skatinimo ir lygių ga-
limybių principų įgyvendinimui palankios administracinės 
kultūros, tikslinga numatyti konkrečiais poveikio priemones 
ir su jomis susijusias tiesiogines atsakomybes Europos Są-
jungos teisės aktuose įtvirtintais draudžiamos diskrimina-
cijos pagrindais. Siekiant užtikrinti nacionalinės nediskrimi-
navimo skatinimo ir lygių galimybių politikos nuoseklumą, 
atskirais draudžiamos diskriminacijos pagrindais taikomas 
poveikio priemones būtina sinchronizuoti ir chronologinėje 
perspektyvoje. Siūloma priimti ir įgyvendinti atskiras ne-
diskriminavimo ir lygybės strategijas religijos ir įsitikinimų 
bei seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrin-
dais. 

Atlikti kompleksinį nacionalinės lygių galimybių 
politikos vertinimą pagal Europos Sąjungos institucijų 
išplėtotų standartų nediskriminavimo skatinimo ir lygių gali-
mybių srityje kontrolinį sąrašą (pateikiamą skiltyje „Naciona-
linės politikos vertinimo metodologija“). Toks vertinimas padės 
nustatyti, ar nacionalinė lygių galimybių politika apima šioje 
srityje taikomus gerosios europinės praktikos pavyzdžius. 
Pažymėtina, jog kontroliniame sąraše pateikiami kriterijai 
neužkerta kelio įstatymų leidėjams apsispręsti nacionaliniu 
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lygmeniu įtvirtinti papildomas nediskriminavimo skatinimo ir 
lygių galimybių aspektų integravimo priemones. Kita vertus, 
tuo atveju, kai nacionalinė lygių galimybių politika neapima 
didžiosios dalies sąraše identifikuotų integravimo priemonių, 
darytina išvada, jog nacionalinė politika turėtų būti tobulina-
ma. Nacionalinės lygių galimybių politikos vertinimas turėtų 
būti atliekamas reguliariai. Siūloma kompleksinį nacionali-
nės lygių galimybių politikos vertinimą atlikti iki priimant 
ateinančio laikotarpio nediskriminavimo skatinimo veiks-
mų programą.      

Užtikrinti diskriminacijos ir socialinės atskirties tendencijų 
atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ats-
tovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovų 
dalyvavimą įgyvendinant nacionalinę nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių politiką. Nevyriausybinio sekto-
riaus atstovų įtraukimas į viešosios politikos procesus turėtų 
būti proaktyvus. Be to, būtina užtikrinti pakankamą institu-
cinę paramą diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų sociali-
nių grupių interesams atstovaujančioms nevyriausybinėms 
organizacijoms. Ši viešojo sektoriaus parama turėtų būti lai-
duojama per gebėjimų ugdymą, finansinę paramą bei ga-
limybių sudarymą dalyvauti integruojant nediskriminavimo 
skatinimo ir lygių galimybių aspektus į viešosios politikos 
procesus. Siūloma užtikrinti, kad nediskriminavimo ska-
tinimo ir lygių galimybių srityje dirbančios nevyriausybi-
nės organizacijos turėtų galimybę pasinaudoti Nevyriau-
sybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 
2017–2019 metų veiksmų plane numatytomis finansavimo 
priemonėmis.

Patvirtinti nacionalinį lygybės statistikos veiks-
mų planą, numatantį priemones, kurias įgyvendinus būtų 
pradėta rengti išsami ir kokybiška, palyginama tarp Europos 
Sąjungos šalių bei atitinkanti pagrindinius nacionalinių var-
totojų poreikius lygybės statistika, taip pat būtų efektyviai 
koordinuojami institucijų, renkančių, kaupiančių, analizuo-
jančių ir skelbiančių informaciją apie lygybę ir diskriminacijos 
reiškinį Lietuvoje, veiksmai. Tik disponuojant patikimais duo-
menimis apie diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamų socia-
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linių grupių atstovų patirtis, įmanoma kiekybiškai išmatuoti 
taikomų poveikio priemonių nediskriminavimo skatinimo ir 
lygių galimybių srityje efektyvumą. Siūloma nacionalinės 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos 
efektyvumo vertinimą grįsti nacionalinių vartotojų porei-
kius atitinkančia lygybės statistika.  

Rengti viešojo sektoriaus tarnautojų mokymus 
praktinio nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių 
principų įtraukimo į jiems priskirtas viešosios politikos sritis 
klausimais. Didinant valstybės institucijų darbuotojų kom-
petencijas yra siekiama efektyvaus nacionalinės nediskrimi-
navimo skatinimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo. 
Pažymėtina, jog siūlomi mokymai turėtų apimti nacionalinių 
ir tarptautinių teisės aktų apžvalgą, gerąją nediskriminavimo 
ir lygybės aspektų integravimo praktiką analogiškų viešojo 
administravimo funkcijų kontekste bei sąmoningumo didi-
nimo priemones atskirais draudžiamos diskriminacijos pa-
grindais. Rengiami mokymai turėtų būti konkretūs, tikslingi 
bei organizuojami laiku. Siūloma ateinančio laikotarpio 
nediskriminavimo skatinimo veiksmų plane numatyti ati-
tinkamus adekvačius asignavimus iš valstybės biudžeto 
tokiems mokymams rengti. 

Pritaikyti nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių 
galimybių politikos prioritetus prie tarptautinių žmo-
gaus teisių apsaugos instrumentų Lietuvos Respu-
blikai formuluojamų rekomendacijų. Šiame kontekste 
minėtinos Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių 
komiteto ir Visuotinės periodinės peržiūros instrumento 
generuojamos rekomendacijos, nurodančios sisteminį tam 
tikrų žmogaus teisių pažeidimų pobūdį Lietuvoje. Dėl šios 
priežasties Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip pa-
grindinė už nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir lygių 
galimybių politikos įgyvendinimą atsakinga institucija, turė-
tų perimti tarpinstitucinio koordinavimo funkciją iš Užsienio 
reikalų ir Teisingumo ministerijų, siekiant užtikrinti tiesiogi-
nes sąsajas tarp nediskriminavimo skatinimo veiksmų plano 
ir tarptautinių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų. Siūloma 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai imtis proakty-
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vaus vaidmens įgyvendinant tarptautinių žmogaus teisių 
apsaugos instrumentų suformuluotas rekomendacijas 
nacionaliniu lygmeniu.

Imtis lyderystės vertinant horizontaliųjų nedis-
kriminavimo principų įgyvendinimą ES programų ir 
struktūrinių fondų investicijų kontekste. Europos Komisijos 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos partnerystės sutartyje 
nediskriminavimas yra numatytas kaip horizontalusis prin-
cipas. Tai reiškia, kad iš ES lėšų bendrai finansuojamuose 
nacionaliniuose projektuose turi būtų laikomasi nediskrimi-
navimo ir lygių galimybių principų. Lietuvoje horizontaliųjų 
principų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Finansų ministerija. 
Atsižvelgiant į aplinkybę, kad pagrindinė už nacionalinės ne-
diskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos įgyven-
dinimą atsakinga institucija yra Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, siūlome perduoti horizontaliųjų principų įgy-
vendinimo vertinimo prerogatyvą būtent šiai institucijai, 
tuo pačiu užtikrinant, kad horizontaliųjų nediskriminavi-
mo principų būtų kryptingai laikomasi ir pačios ministeri-
jos organizuojamuosiuose konkursuose. Taip pat siūlome į 
horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos procesą 
įtraukti ir nevyriausybines organizacijas vienijančias aso-
ciacijas („skėčius“).  

Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veikloje dalyvau-
jančios nevyriausybinės organizacijos yra įsitikinusios, jog pateikti 
pasiūlymai ir rekomendacijos turi potencialo reikšmingai prisidėti 
prie nuoseklaus nacionalinės nediskriminavimo skatinimo ir ly-
gių galimybių politikos įgyvendinimo ilguoju laikotarpiu. Dėl šios 
priežasties Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pozicija dėl 
šių rekomendacijų pritaikomumo ir aktualumo turės reikšmingos 
įtakos Forumo pozicijai ir prioritetams advokacijos srityje, siekiant 
veiksmingo Nediskriminavimo skatinimo 2020-2022 metų veiks-
mų plano patvirtinimo.
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IŠVADOS

Efektyvi nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politika 
skirta ne tik kovoti su diskriminacijos ir socialinės atskirties ap-
raiškomis, bet ir atliepti specifinius su tam tikrais iššūkiais susidu-
riančių socialinių grupių poreikius. Užtikrinus nediskriminavimo ir 
lygybės aspektų integravimą į visus be išimties viešosios politi-
kos proceso etapus, būtų laiduojamas didesnis taikomų viešosios 
politikos poveikio priemonių efektyvumas, sukuriamos prielaidos 
skatinti realią lygybę ir nuosekliai mažinti diskriminaciją, didinami 
viešosios politikos subjektų gebėjimai reaguoti į nelygybės ir dis-
kriminacijos apraiškas, užtikrinamas viešosios politikos procesų 
atvirumas bei skatinama grįžtamojo ryšio principais paremta vie-
šojo administravimo kultūra, tokiu būdu didinant bendrąjį viešo-
sios politikos reprezentatyvumą. Kitais žodžiais tariant, efektyvus 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių principų įgyvendi-
nimas yra vienas iš pagrindinių pliuralizmo, socialinio teisingumo 
ir solidarumo principais paremtos demokratinės visuomenės ele-
mentų, o nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimas yra 
pragmatiškai naudinga viešojo administravimo strategija.

Vertinant Lietuvos Respublikos valstybės institucijų nacionaliniu 
mastu įgyvendinimas su nediskriminavimo skatinimu ir lygiomis 
galimybėmis susijusias priemones, jų efektyvumas apibūdintinas 
kaip nepakankamas, o poveikis – kaip perdėm fragmentiškas. Tokį 
vertinimą sąlygoja ne tik tarptautinių ir regioninių žmogaus teisių 
apsaugos instrumentų kontekste formuluojamos rekomendacijos 
bei pasiūlymai, bet ir su įvairių socialinių grupių diskriminacija ir 
socialine atskirtimi susijusios tendencijos. Kritinė diskriminacijos ir 
socialinės atskirties atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės grupių pa-
dėtis reikalauja imtis kompleksinių prie specifinių jų poreikių pritai-
kytų poveikio priemonių.

2017 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvir-
tintas Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų planas 
panėšėja į skubotą bandymą formalizuoti įvairiose programose ir 
struktūriniuose fonduose numatytus nediskriminavimo skatinimo 
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ir lygių galimybių prioritetus, pastariesiems suteikiant institucinę 
„veiksmų plano“ formą. Dėl šios priežasties, tiek patvirtintas nedis-
kriminavimo skatinimo veiksmų planas, tiek nacionalinės nedis-
kriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo 
procesas reikalauja tam tikrų patobulinimų, kurie laiduotų efek-
tyvesnį gerųjų užsienio valstybių praktikų pritaikymą nacionaliniu 
lygmeniu. Šiuo tikslu siūloma: (1) į nacionalinės politikos įgyven-
dinimo procesą įtraukti kuo daugiau ministerijų ir kitų Vyriausybei 
tiesiogiai atsakingų šakinių institucijų, (2) užtikrinti tarpinstitucinį 
taikomų poveikio priemonių koordinavimą, (3) taikyti atskiras ne-
diskriminavimo ir lygybės strategijas įvairiais pagrindais, (4) atlikti 
kompleksinį nacionalinės lygių galimybių politikos vertinimą, (5) 
užtikrinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą įgyvendinant 
nacionalinę politiką, (6) patvirtinti nacionalinį lygybės statistikos 
veiksmų planą, (7) rengti viešojo sektoriaus tarnautojų mokymus, 
(8) pritaikyti nacionalinės politikos prioritetus prie tarptautinių 
žmogaus teisių apsaugos instrumentų formuluojamų rekomen-
dacijų ir (9) imtis lyderystės vertinant horizontaliųjų nediskrimina-
vimo principų įgyvendinimą. Tikėtina, jog pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimas reikšmingai prisidėtų prie nuoseklios nacionalinės 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politikos plėtojimo 
Lietuvoje.

Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) veikloje dalyvau-
jančios nevyriausybinės organizacijos dabartinio laikotarpio nedis-
kriminavimo skatinimo veiksmų planą vertina kaip menkai veiks-
mingą ir stokojantį realių rezultatų. Nevyriausybinių organizacijų 
teigimu, Lietuvoje stinga politinio strateginio dokumento, kuris 
užtikrintų tarpinstitucinį koordinavimą lygių galimybių ir nediskri-
minavimo skatinimo srityse. Dėl šios priežasties NLĮF veikloje da-
lyvaujančios nevyriausybinės organizacijos ketina dėti kryptingas 
pastangas advokacijos srityje, kad būtų patvirtintas veiksmingas 
ateinančio laikotarpio nediskriminavimo skatinimo veiksmų pla-
nas arba programa. Siekiant didinti NLĮF, kaip konsultacinio orga-
no, kompetencijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 
kitų suinteresuotų institucijų suformuluota pozicija dėl šioje ana-
lizėje pateikiamų pasiūlymų ir rekomendacijų pritaikomumo ir ak-
tualumo, rengiant ir tvirtinant kito laikotarpio (t. y. 2020-2022 metų) 
nediskriminavimo skatinimo veiksmų planą, sudarytų prielaidas 
vystyti konstruktyvų dialogą tarp valstybės institucijų ir žmogaus 
teisių srityje veikiančių nevyriausybinio sektoriaus organizacijų. 
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NEDISKRIMINAVIMO PRIEMONIŲ PLANO 
ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ANALIZĖ

Šiame leidinyje pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymu patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo 
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos 
analizė, kuri yra skirta stiprinti Nacionalinio lygybės ir įvai-
rovės forumo (NLĮF), kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir 
kompetencijas dalyvauti įgyvendinant ir vertinant nacionalinę 
nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių politiką. 
Leidinyje pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai turi 
potencialo prisidėti prie efektyvaus nacionalinės nediskrimi-
navimo skatinimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo 
ilguoju laikotarpiu. Konstruktyvi suinteresuotų institucijų 
pozicija dėl šių pasiūlymų ir rekomendacijų pritaikomumo ir 
aktualumo turės reikšmingos įtakos formuojant Forumo 
poziciją ir prioritetus advokacijos srityje. 

Leidinys yra vienas iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo (NLĮF) veiklų, kuriomis įgyvendindamos su efektyviu 
nediskriminavimo skatinimu ir lygių galimybių sklaida susiju-
sios advokacijos priemonės, rezultatų. 
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