
 1 

MOTERŲ IR VYRŲ LYGIOS GALIMYBĖS 
Teisės normos, instituciniai mechanizmai, politika ir programos  
 
PRANEŠIMAS APIE PADĖTĮ LIETUVOJE  
 
1. TEISĖS NORMŲ APŽVALGA 

1.1. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas 

Per 2002–2004 metų laikotarpį Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, siekiant įgyvendinti trūkstamas 
Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, buvo keletą kartų keičiamas. 

2002 m. birželio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė kelias nuostatas, papildančias galiojantį 
įstatymą. Pirma, buvo uždrausta netiesioginė diskriminacija dėl asmens lyties. Naujoji nuostata skelbia, kad 
netiesioginė diskriminacija – tai „veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, kurie 
formaliai yra vienodi moterims ir vyrams, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda faktinis naudojimosi 
teisėmis apribojimas ar privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas vienai iš lyčių“.  

Antra, tarp tiesioginės diskriminacijos išimčių įtraukta galimybė taikyti „pozityvią diskriminaciją“1. Įstatymų 
nustatytos specialios laikinosios priemonės, kurios taikomos siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų 
lygybės įtvirtinimą; įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, jos turi būti atšaukiamos, 
nes nebelaikomos diskriminacija. Be to, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimai numatė, kad 
diskriminacijos dėl lyties  sąvoka neapima ir skirtingos tam tikrų bausmių už kriminalinius nusikaltimus 
vykdymo tvarkos ir sąlygų. 

Trečia, įstatymo 51 straipsnis įpareigojo moterų ir vyrų lygias galimybes įgyvendinti prekių pardavėjus, 
gamintojus ir paslaugų teikėjus. Lyčių lygybės įtvirtinimas vartotojų teisių apsaugos srityje reikalauja taikyti 
vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ir vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas, 
taip pat užtikrinti, kad teikiamoje informacijoje apie gaminius ar paslaugas ar reklamoje nebūtų 
formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą. 

Galiausiai, ryžtingų žingsnių imtasi siekiant užkirsti kelią diskriminacijai dėl amžiaus. Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo 8 straipsnis uždraudė iš darbo ieškančių asmenų reikalauti informacijos apie jų amžių ir 

                                                 
1
 Kaip įtvirtinta Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnyje, tiesioginė diskriminacija dėl lyties – tai pasyvus 
ar aktyvus elgesys, kuriuo išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas, taip pat teisių apribojimas ar privilegijų teikimas 
dėl asmens lyties, išskyrus: 

1) specialią moterų apsaugą nėštumo bei gimdymo ir vaiko maitinimo krūtimi metu; 
2) tik vyrams taikomą karinę prievolę; 
3) skirtingą moterų ir vyrų pensinį amžių; 
4) moterims taikomus žmonių saugos darbe reikalavimus, kuriais, atsižvelgiant į moterų fiziologines savybes, 

siekiama išsaugoti jų sveikatą; 
5) tam tikrą darbą, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo; 
6) įstatymų nustatytas specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų 

lygybės įtvirtinimą, ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos; 
7) skirtingą tam tikrų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas. 
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šeimos planus. Naujausi įstatymo pakeitimai taip pat išplėtė Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų, 
kuriuos jis gali priimti baigęs tyrimą, sąrašą. 

2004 m. birželio 14 d. minėtasis įstatymas papildytas 21 straipsniu, kuris apibrėžė įrodinėjimo pareigos 
diskriminacijos dėl lyties bylose sąvoką. Nuo šiol teismuose ar kitose kompetentingose institucijose 
nagrinėjant fizinių asmenų skundus ir pareiškimus, taip pat asmenų ginčus dėl diskriminacijos lyties 
pagrindu, bus preziumuojama, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos faktas buvo. Skundžiamasis 
asmuo ar institucija turės įrodyti, kad lygių teisių principas nebuvo pažeistas. 
 

1.2. Lygių galimybių įstatymas ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  

Remiant Jungtinių Tautų vystymo programai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, 2002 m. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ėmė rengti naują lygias galimybes įtvirtinantį įstatymą, kuris uždraustų asmenų 
diskriminaciją ir jų teisių pažeidimus dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės 
priklausomybės, religijos bei įsitikinimų. 2003 m. lapkričio 18 d. priimtas naujasis Lygių galimybių įstatymas 
įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.  

Naujasis įstatymas išplėtė Lygių galimybių kontrolieriaus kompetenciją, įpareigodamas jį/ją papildomai 
vykdyti diskriminacijos dėl kitų nei asmens lytis pagrindų priežiūrą. Asmenims, manantiems, kad jie patyrė 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, taip pat priekabiavimą dėl anksčiau išvardintų pagrindų, buvo 
suteikta teisė kreiptis į Lygių galimybių kontrolierių. Įstatyme atspindėtos visos pagrindinės Europos 
Sąjungos direktyvose apibrėžtos sąvokos, lygias teises įgyvendinti įpareigotos valstybės institucijos, švietimo 
ir mokslo įstaigos bei darbdaviai, jas būtina užtikrinti ir vartotojų teisių apsaugos srityje. Įstatymas aiškiai 
apibrėžia, kokie darbdavių, valdžios ir valdymo, švietimo ir mokslo institucijų, prekių pardavėjų, gamintojų 
ir paslaugų teikėjų veiksmai pažeidžia lygių galimybių principą, taip pat numato draudimą diskriminuoti 
darbo ar mokslo skelbimuose. Vis dėlto Lygių galimybių įstatymas, skirtingai nei diskriminacijos dėl asmens 
lyties bylose, nenumato galimybės diskriminacijos aukai siekti kompensacijos už patirtą turtinę ar neturtinę 
žalą.  

Papildomų finansinių išteklių skyrimas, susijęs su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos funkcijų 
išplėtimu, vis dar svarstomas. Antroje 2004 m. pusėje tarnybai buvo skirtos papildomos lėšos kelių naujų 
darbuotojų įdarbinimui ir jų apmokymui. Siekiant efektyviai susidoroti su gerokai didesniu darbo krūviu, 
tarnybai būtina ieškoti papildomų darbuotojų. Jau per pirmuosius tris 2005 m. mėnesius tarnyba sulaukė 
arti 50 skundų dėl lygių galimybių pažeidimo įvairiais pagrindais. Valstybės negebėjimas skirti Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnybos funkcijoms įgyvendinti būtino finansavimo gali gerokai apsunkinti 
efektyvų naujai išplėstų jos funkcijų įgyvendinimą.  

Naujajam Lygių galimybių įstatymui pritarė didžioji dauguma Seimo narių. Vis dėlto lyčių lygybės srityje 
dirbančios moterys nuogąstavo dėl jo įgyvendinimo priežiūros priskyrimo Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos kompetencijai. Sociologė ir buvusi Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, remdamasi kitų Europos 
Sąjungos šalių patirtimi, atkreipė dėmesį į didelę riziką, kad tarnybą užplūs asmenų skundai dėl kitų 
diskriminacijos formų, todėl neišvengiamai sumažės dėmesys, skiriamas lyčių lygybės problemoms2. Kitos 
ekspertės tarnybos funkcijų išplėtimą vertina pozityviai ir teigia, jog tai padės apjungti diskriminacijos dėl 
kelių pagrindų vienu metu tyrimą. Lygių galimybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės teigimu, dažnai 

                                                 
2 Giedrė Purvaneckienė, Lyties dimensija socialinės kaitos procese, 2003, http://www.lygus.lt/ITC/ 
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pasitaiko, kad moterys patiria diskriminaciją ne tik dėl savo lyties, bet tuo pat metu ir dėl kitų pagrindų, 
pavyzdžiui, amžiaus ar negalios.  

1.3. Darbo kodeksas 

Naujasis darbo kodeksas3, įsigaliojęs 2003 m. sausio 1 d., į vieną teisės aktą apjungė daugelį darbo santykius 
reglamentavusių įstatymų. Darbo kodekso 2 straipsnyje įtvirtintas moterų ir vyrų lygių galimybių principas 
įdarbinant, atleidžiant iš darbo, suteikiant kasmetines atostogas, derantis dėl darbo užmokesčio bei kitose 
darbo santykių srityse. Kodekso 188 straipsnis numato, kad taikant darbų klasifikacijos sistemą darbo 
užmokesčiui nustatyti, tie patys kriterijai turi būti taikomi ir vyrams, ir moterims, ir ši sistema turi būti 
parengta taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos lyties pagrindu. Moterų ir vyrų lygių teisų 
pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų yra laikytinas 
šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir gali būti baudžiamas pastaba, papeikimu ar net atleidimu iš darbo.  

2003 m. gegužės 1 d. įsigalioję Baudžiamojo kodekso4 pakeitimai numatė, kad seksualinis priekabiavimas 
prie asmens gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamuoju nusižengimu kvalifikuojamas seksualinis 
priekabiavimas baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu ar areštu. Draudimas seksualiai priekabiauti 
įtvirtintas ir krašto apsaugos sistemos pareigūnams taikomo Kariuomenės drausmės statuto 92 straipsnyje5.  

Didele Darbo kodekse esančių nuostatų dalimi siekiama sudaryti palankesnes sąlygas derinti karjerą ir šeimos 
gyvenimą tiek moterims, tiek vyrams. Suteikdamas vienodą teisę motinoms ir tėvams eiti vaiko priežiūros 
atostogų, naujosios Darbo kodekso nuostatos numato lanksčių darbo formų galimybę individualioje ar tarp 
darbuotojų ir darbdavių sudaromoje kolektyvinėje sutartyje. 2003 m. spalio mėnesį Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė įsakymu patvirtino Rekomendacijas darbdaviams ir darbuotojams dėl lanksčių darbo formų 
taikymo6, kuriose pabrėžiamas poreikis įgyvendinti šeimos ir karjeros suderinamumo principą, taip pat 
aiškinamos šią sritį reglamentuojančios teisės normos. Nepaisant palankių įstatymų nuostatų, būtina 
aktyviau informuoti darbuotojus apie jų turimą teisę tartis dėl lanksčių darbo formų. Šiuo atveju ypatingai 
svarbus socialinių partnerių vaidmuo.  

Darbo kodeksas numato, kad asmuo dirba ne visą darbo dieną, kuomet jo darbo diena trumpesnė nei 8 darbo 
valandos. Šalia kitų šią sritį reglamentuojančių kodekso nuostatų atkreiptinas dėmesys, jog pirmenybė 
reikalauti lankstaus darbo laiko teikiama darbuotojams, auginantiems vaiką iki trejų metų, bei darbuotojams, 
vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas 
nustatomas pareikalavus darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui, vienam 
auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų. Šie darbuotojai taip pat turi 
teisę į ilgesnes kasmetines atostogas. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos 
nėštumo ir gimdymo atostogų metu. 

Darbo kodeksas draudžia nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris įpareigoti 
dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio 

                                                 
3 Darbo kodeksas priimtas 2002 m. birželio 4 d.; įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.  
4 Baudžiamasis kodeksas priimtas 2000 m. rugsėjo 26 d.; minimi pakeitimai įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d.   
5 Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymas priimtas 1999 m. gegužės 20 d.; įsigaliojo 1999 m. birželio 11 
d.  
6 Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas dėl Rekomendacijų darbdaviams ir darbuotojams jų sutarimu taikyti 
lanksčias darbo organizavimo formas patvirtinimo priimtas 2003 m. spalio 17 d.; įsigaliojo 2003 m. spalio 30 d. 
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sveikatai. 2003 m. kovo mėn. Vyriausybės nutarime7 įtvirtintas kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų 
veiksnių nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims sąrašas, kuriuo remiantis 
darbdaviai įpareigojami nustatyti galimą poveikį minėtų moterų saugumui ir sveikatai ir imtis atitinkamų 
priemonių, kad apsaugotų jas nuo pavojaus (pavyzdžiui, perkeltų į kitą darbo vietą, kt.) nepabloginant 
esamų darbo sąlygų. Tačiau informacija, ar darbdaviai informuoja darbuotojas apie kenksmingas jų darbo 
sąlygas ir imasi reikiamų priemonių užkirsti kelią potencialiems pavojams jų sveikatai, nėra prieinama.  

Įtvirtinant minėtąsias nuostatas buvo siekiama ne uždrausti aprašomos kategorijos moterims dirbti tam 
tikrus darbus, bet apriboti darbdavių teises priversti jas vykdyti tam tikras užduotis. Nepaisant to, 
Vyriausybės patvirtintas pavojingų veiksnių sąrašas visiškai uždraudžia dirbti tam tikrus darbus nėščioms, 
neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims.  

Naujojo Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos vienodai taikomos privačiame ir viešajame 
sektoriuje dirbantiems moterims ir vyrams. Jame pirmą kartą apibrėžtos tokios sąvokos kaip „krūtimi 
maitinanti moteris“, „neseniai pagimdžiusi moteris“, „nėščia moteris“, šioms asmenų kategorijoms 
suteikiama speciali apsauga.  

2003 m. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos suteikė galimybę gauti motinystės 
(tėvystės) pašalpas darbuotojams, kurie buvo atleisti iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos bankroto ar 
likvidavimo.  

Nemažai teisės aktų pakeitimų inicijuojama rekomendavus Lygių galimybių kontrolierei, kuomet ši baigia 
tirti skundą.  2003 m. vasario mėnesį Lygių galimybių kontrolierė rekomendavo atsižvelgti į lyčių lygių 
galimybių principą suteikiant amnestiją. Tokį kontrolierės sprendimą paskatino 2002 m. lapkričio 7 d. 
priimtas Amnestijos įstatymas8, kuriuo remiantis amnestija buvo suteikta tik moterims, auginančioms vaikus 
iki 18 metų amžiaus, neamnestuojant vyrų, esančių tokioje pat šeimyninėje situacijoje.  

Kontrolierės iniciatyva naujasis Darbo kodeksas uždraudė nutraukti darbo sutartis su asmenimis, kurie 
vieni augina vaiką iki trejų metų amžiaus, jei nėra darbuotojo kaltės (132 straipsnis). Iki 2003 m. sausio 1 d. 
galiojęs Darbo sutarties įstatymas darbo sutartį nutraukti draudė tik su minėtoje situacijoje atsidūrusia 
moterimi.  

2002 m. gegužės mėnesį ir 2003 m. rugsėjo mėnesį buvo pakeistos Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl 
profilaktinių sveikatos priežiūros tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose9 diskriminacinės nuostatos, 
įpareigojusios moteris reikalaujamo profilaktinio patikrinimo metu privalomai apsilankyti pas ginekologą, 
norint gauti vairuotojo pažymėjimą ar siekiant įsidarbinti vietoje, kurioje profilaktinis sveikatos patikrinimas 
yra būtina įdarbinimo sąlyga.    

Baigusi skundo tyrimą, lygių galimybių kontrolierė rekomendavo Statybos įstatyme10 numatyti, jog 
kiekviename viešosioms reikmėms skirtame pastate būtų įrengiama patalpa vaikų maitinimui krūtimi. 
Kadangi šios rekomendacijos įgyvendinimas susijęs su dideliais finansiniais kaštais, kol kas į ją nėra 
atsižvelgta.  

                                                 
7 Vyriausybės nutarimas dėl nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų 
darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo priimtas 2003 m. kovo 19 d.; įsigaliojo 2003 m. kovo 27 d.  
8 Amnestijos įstatymas priimtas 2002 m. lapkričio 7 d.; įsigaliojo 2002 m. lapkričio 22 d.  
9 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 dėl profilaktinių sveikatos priežiūros tikrinimų sveikatos priežiūros 
įstaigose priimtas 2000 m. gegužės 31 d.; pakeistas 2003 m. rugsėjo 18 d. 
10 Statybos įstatymas priimtas 1996 m. kovo 19 d.; papildyta redakcija įsigaliojo 2002 m. ??? 1 d. 
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2003 m. kovo mėnesį buvo priimtos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo11 
pataisos, užtikrinusios, jog į lyčių lygybės principą bus labiau atsižvelgiama krašto apsaugos sistemoje. 
Naujoji nuostata abiem tėvams – profesinės tarnybos kariams – suteikia teisę į vaiko priežiūros atostogas iki 
vaikui sueis vieneri metai. Anksčiau teisę į vaiko priežiūros atostogas turėjo tik motinos, o tėvai jomis 
pasinaudoti galėjo tik mirus vaiko motinai arba jei ji nepajėgė viena pasirūpinti vaiku dėl ligos ar negalios.   

Rekomendavus lygių galimybių kontrolierei, 2003 m. rugpjūčio mėnesį Vyriausybė priėmė nutarimą dėl 
darbo laiko nustatymo valstybės ar savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose12. Nutarimas nustato 
darbo dienos pradžios ir pabaigos laiką organizacijose ir suteikia teisę darbuotojams su darbdaviu susitarti 
dėl atskiro darbuotojo darbo grafiko. Minėtoji nuostata, tikėtina, sudarys palankesnes sąlygas darbuotojams 
derinti karjerą ir šeimą.  

2003 m. spalio 14 d. Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva buvo pakeistas Vietos savivaldos įstatymas13, 
lyčių lygybės principą priskiriantis prie pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda. Pakeistojo 
įstatymo 4 straipsnis numato, kad Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai 
neturi pažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių bei moterų ir vyrų lygių galimybių. 

Seimui buvo pateikti keli teisės aktų pataisų projektai, kuriais siekta padidinti moterų skaičių atstovaujamose 
valstybės institucijose. 2001 m. gruodžio mėnesį pateiktame Savivaldybių tarybų rinkimų papildymo 
įstatymo14 projekte partijoms buvo siūloma į rinkimų sąrašus neįtraukti daugiau nei dviejų vienos lyties 
kandidatų iš eilės. Antruoju projektu (2003 metais) pateiktos Seimo rinkimų įstatymo15 pataisos numatė, 
kad partijos į rinkimų sąrašus neįtrauks mažiau nei trečdalio vienos lyties kandidatų bei daugiau nei dviejų 
vienas po kito vienos lyties kandidatų. Be to, abiem atvejais rinkimų komisijos leidžiamuose plakatuose su 
kandidatų sąrašu siūlyta nurodyti, jei partijos nesilaiko įstatymo reikalavimų lyčių lygybės principo atžvilgiu.  

Abiejų rinkimų įstatymų projektai buvo skeptiškai sutikti Seimo teisės departamente, kompetentinguose 
Seimo komitetuose bei sulaukė kandžių pastabų iš dalies parlamentarų. Suabejota, ar siūlomos pataisos 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam lyčių lygybės principui, todėl jos buvo 
atmestos kaip neturinčios pagrindo. Lygių galimybių kontrolierė Seimo žmogaus teisių komitetui 
rekomendavo inicijuoti parlamentinių partijų susitikimą, kurio metu būtų aptartos galimybės rinkimų 
sąrašus sudaryti atsižvelgiant į vienodo moterų ir vyrų atstovavimo principą. Iki 2005 m. balandžio 1 d. 
tokio pobūdžio pasitarimas dar nebuvo įvykęs.  

Nepaisant pozityvių teisės aktų pokyčių lyčių lygybės principo įgyvendinimo srityje, toliau tekste bus 
atkreiptas dėmesys į Europos Sąjungos teisės nuostatas, kurios vis dar neatsispindi Lietuvos nacionalinėje 
teisėje. 

Įstatymuose reglamentuojamos sąvokos vis dar apibrėžiamos siauriau, nei to reikalauja direktyvos. Moterų 
ir vyrų lygių galimybių įstatyme terminas lygios galimybės glaustai apibrėžiamas kaip tarptautiniuose žmogaus 
ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas. 

                                                 
11 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas priimtas 1998 m. gegužės 5 d.; įsigaliojo 1998 
m. gegužės 27 d.  
12 Vyriausybės nutarimas Nr. 990 dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose priimtas 2003 m. rugpjūčio 7 d.; įsigaliojo 2003 m. rugpjūčio  14 d.  
13 Savivaldos įstatymas priimtas 1995 m. kovo 26 d.; įsigaliojo 2000 m. spalio 17 d.  
14 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas priimtas 1994 m. liepos 17 d.; papildyta redakcija įsigaliojo 1999 m. lapkričio 
4 d.  
15 Seimo rinkimų įstatymas priimtas 1992 m. liepos 9 d.; papildyta redakcija įsigaliojo 2000 m. liepos 19 d. 
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Jis neapima vienodų sąlygų taikymo principo savarankiškos darbo veiklos srityje bei narystės ir dalyvavimo 
darbuotojų, darbdavių ar kitose organizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją, kaip to reikalauja 
Europos Sąjungos direktyvos. Tiesioginės diskriminacijos dėl lyties sąvoka nenumato situacijos, kuomet vienam 
asmeniui taikomos prastesnės sąlygos, nei panašioje situacijoje galėtų būti taikomos.  

Be to, seksualinį priekabiavimą apibrėždami kaip užgaulų seksualinio pobūdžio elgesį su asmeniu, Lietuvos 
teisės aktai nepateikia priekabiavimo dėl lyties apibrėžimo. Lietuvos įstatymuose taip pat nėra numatyta sankcijų 
už nurodymą diskriminuoti, o tai neatitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų.  

2003 m. gruodžio mėnesį Seime buvo įregistruotas įstatymo projektas, kuriuo siūlyta į Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymą įtraukti kompensacijos galimybę diskriminacijos dėl lyties aukai. Tokia nuostata siekta 
užtikrinti, jog asmenys, patyrę žalą dėl diskriminacijos lyties pagrindu ar seksualinio priekabiavimo, turėtų 
teisę reikalauti žalos atlyginimo Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Seimo Teisės departamentas minėtąją 
nuostatą įvertino kaip perteklinę, nes, pasak departamento specialistų, žalą patyrę asmenys kompensacijos 
gali siekti civilinio proceso tvarka. Kiti teisės ekspertai atkreipė dėmesį į faktą, jog pagal Civilinį kodeksą 
(6.250 straipsnį) neturtinė žala gali būti atlyginama tik įstatymo numatytais atvejais. Todėl Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatyme nenumačius galimybės reikalauti kompensacijos, diskriminuojami asmenys, 
norėdami kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, susidurtų su sunkumais. Dar kartą apsvarsčius įstatymo 
projektą Seimo komitetuose, 2004 m. lapkričio 9 d. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas buvo 
papildytas 241 straipsniu, kuris užtikrina, kad asmuo, patyręs diskriminaciją dėl lyties ar seksualinį 
priekabiavimą, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
 
Lietuvos teisės normos neįtvirtina galimybės visuomeninėms organizacijoms dalyvauti teismo procedūrose 
nukentėjusiojo vardu arba jį remiant, kaip reikalauja Europos Sąjungos direktyvos. Šiuo metu asmeniui 
atstovauti teisme gali tik teisininkai, artimi giminaičiai ar profesinės sąjungos. Nepaisant to, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tiriamose bylose, kurios tam tikrais atvejais gali apimti ir administracinę procedūrą, minėtoms 
organizacijoms leidžiama atstovauti asmeniui, pateikusiam skundą kontrolieriui.  

Nors pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą darbdaviai privalo įgyvendinti moterų ir vyrų lygias 
teises darbe, nė vienas teisės aktas Lietuvoje jų neįpareigoja planuoti bei sistemingai įgyvendinti lygių 
galimybių principo, pavyzdžiui, sudarant lygybės veiksmų planus ar imantis kitų proaktyvių priemonių, 
kurios pagerintų lyčių lygybės situaciją jų vadovaujamoje darbovietėje. Tik retais atvejais darbdaviai 
reguliariai teikia reikiamą informaciją apie lygias moterų ir vyrų galimybes savo darbuotojams.  

Diskriminacinių nuostatų yra ir jau minėtame Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos 
įstatyme. Pagal įstatymo 59 straipsnį „suteikus vaiko priežiūros atostogas, karys atleidžiamas iš pareigų ir 
perkeliamas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą. Jeigu suteiktų atostogų terminui 
pasibaigus karys negrįžta į tarnybą arba nėra jo kvalifikaciją atitinkančių laisvų pareigų, jis išleidžiamas į 
atsargą“. Kadangi didžioji dalis karių, imančių vaiko priežiūros atostogas, yra moterys (Krašto apsaugos 
ministerijos duomenimis, 2003–2004 m. teise į vaiko priežiūros atostogas pasinaudojo 16 moterų ir nė 
vieno vyro), grįžusios iš vaiko priežiūros atostogų, jos susiduria su potencialia grėsme būti išleidžiamoms į 
atsargą. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad šiuo metu ministerijoje įkurta darbo grupė,  
peržiūrėsianti galiojančius teisės aktus, tame tarpe ir aprašytą diskriminacinę nuostatą.  
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Į lyčių lygybės principą atkreiptas dėmesys ir naujajame Švietimo įstatyme16. 2003 m. birželio 28 d. lygios 
galimybės buvo įtrauktos tarp švietimo sistemos principų, pabrėžiant, kad švietimo sistema yra socialiai 
teisinga ir užtikrina visų asmenų lygybę, nepaisant jų lyties ar kitų savybių (seksualinė orientacija neminima). 
Švietimo sistema kiekvienam asmeniui  laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios 
kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują.  

Ataskaitos laikotarpiu Lietuvos teisės sistemą papildė keletas tarptautinių dokumentų. Siekdama įgyvendinti 
tarptautiniu mastu pripažintą šeimos ir karjeros suderinamumo principą, 2004 m. kovo 30 d. Lietuva 
ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos 1981 m. priimtą Konvenciją dėl pareigų šeimai turinčių 
darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos. Tikimasi, kad konvencijos 
ratifikavimas paskatins skirti daugiau dėmesio pareigų šeimoje turintiems darbuotojams, įgyvendinant 
tinkamas priemones, kurios paskatintų tokių asmenų konkurencingumą darbo rinkoje. Be to, 2004 m. 
birželio mėnesį buvo ratifikuotas Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims 
panaikinimo fakultatyvinis protokolas.  

1.4. Teisės normų įgyvendinimas  

Vizito į Lietuvą ataskaitoje Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras Alvaro Gil-Robles labai palankiai 
įvertino Lietuvos lyčių lygybės politiką. Minėdamas Lygių galimybių įstatymą, jis pažymėjo, kad „Lietuvos 
teisės normos sudaro tinkamą pagrindą lyčių lygybei, uždrausdamos diskriminaciją dėl lyties ir 
apibrėždamos netiesioginės diskriminacijos sąvoką“17. Jis ypač palankiai atsiliepė apie Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos darbą.  

Nors teisinis reglamentavimas Lietuvoje atitinka daugumą Europos Sąjungos direktyvų reikalavimų lyčių 
lygybės srityje ir yra palankiai vertinamas užsienio ekspertų, teisės normų įgyvendinimas yra kur kas 
sudėtingesnė užduotis.  

2. INSTITUCINIAI MECHANIZMAI 

Kaip įtvirtinta Pekino veiksmų platformos dokumentuose (1995), efektyvus lyčių lygybės institucinio 
mechanizmo funkcionavimas priklauso nuo šių veiksnių: (i) aukšto statuso valstybės administracijoje, 
matomumo, galios ir adekvačios logistinės atramos (žmogiškųjų ir finansinių resursų); (ii) nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimo planuojant ir prižiūrint veiklas; (iii) lyčių perspektyvos integravimo strategijos. 
Minėtieji veiksniai yra tik dalinai įgyvendinti Lietuvoje. Rimti lyčių lygybės politikos trūkumai vis dar 
egzistuoja, dažnai trukdydami pagerinti pačią lyčių lygybės situaciją Lietuvoje.  

Pirmasis veiksnys suponuoja, kad diskriminacijos aukos gali pakankamai lengvai gauti paramą ir siekti 
teisingumo. Be to, veikiančios institucijos turi pakankamai profesionalių darbuotojų, o jų veikla yra efektyvi. 

2.1. Parlamentinė šeimos ir vaiko reikalų komisija  

Nuo 1996 m. veikianti Parlamentinė šeimos ir vaiko reikalų komisija turi nuolatinio parlamento komiteto 
statusą. Ji dalyvauja sprendimų priėmimo procedūrose, inicijuodama ir svarstydama įstatymus bei jų 
pakeitimus, susijusius su moterų ir vaikų teisėmis, šeimos politika ir kitais klausimais, tokiu būdu 
prisidėdama prie lyčių lygybės iniciatyvų Lietuvos Seime.  
                                                 
16 Švietimo įstatymas priimtas 1991 m. birželio 25 d.; minimieji pakeitimai įsigaliojo 2003 m. birželio 28 d. 
17 Žmogaus teisių komisaro Alvaro Gil-Robles vizito 2003 m. lapkričio 23–26 d. Lietuvoje ataskaita,  
http://www.commissioner.coe.int  
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2.2. Moterų forumas 

2003 m. prie Šeimos ir vaiko reikalų komisijos įsteigtas Moterų forumas jungia moterų nevyriausybines 
organizacijas ir pavienius asmenis. Forumas turi patariamąjį balsą moterų ir lygių galimybių klausimais. Nuo 
įsikūrimo forumo dalyvės keletą kartų su pareiškimais kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, taip pat pateikė keletą 
pasiūlymų dėl Komisijos darbo tobulinimo. Deja, Moterų forumo veikla nėra pakankamai žinoma plačiajai 
visuomenei, informacijos apie jo iniciatyvas sunku surasti žiniasklaidoje ar internete.  

2.3. Moterų parlamentarių grupė  

Moterų parlamentarių grupei priklauso parlamento narės, atstovaujančios visas Seimo frakcijas. Šiuo metu 
grupei priklauso ir vienas parlamentaras. Šios neformalios Seimo narių grupės tikslas yra atkreipti 
parlamentarų bei visuomenės dėmesį į moterų teises bei įvairius lyčių lygybės klausimus. Nepaisant 
ankstesnių pasiekimų, iki naujojo Seimo rinkimų 2004 m. grupei trūko viešumo: informacija apie jos veiklą 
nebuvo teikiama interneto svetainėje, todėl žinios apie jos iniciatyvas buvo prieinamos tik neformaliais 
kanalais. Be to, paskutinės Seimo kadencijos metu grupės veikla buvo gerokai susilpnėjusi dėl sumažėjusio 
moterų skaičiaus Seime (10.6 proc.), taip pat pažymėtina, jog ne visos Seimo narės skyrė pakankamą dėmesį 
lyčių lygybės problemoms. 2004 m. rudenį į Seimą išrinkus daugiau nei 25 proc. moterų, grupės veikla 
gerokai suaktyvėjo. Per pirmąjį veiklos pusmetį ji pateikė Seimui svarstyti keletą įstatymo projektų, kurie 
susilaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio.  

2.4. Seimo žmogaus teisių komitetas 

Seimo žmogaus teisių komitetas yra oficialiai atsakingas už lyčių lygybės teisinio reglamentavimo procesą: 
jis inicijuoja su moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis susijusių įstatymų pataisas ir svarsto Seimui teikiamus 
projektus. Būtent šis komitetas Seime kelis kartus registravo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 
pataisas bei kitų įstatymų papildymus, kurie buvo sėkmingai priimti Seimo narių balsų dauguma.  

2.5. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba  

1999 m. įsteigta nepriklausoma Seimui atsakinga Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra svarbi valstybės 
institucija, turinti reikiamus įgaliojimus. Ji yra viena svarbiausių lygių galimybių įgyvendinimo mechanizmo 
institucijų. Ji atsakinga už Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo kontrolę. Lygių galimybių 
kontrolierius tiria asmenų skundus dėl diskriminacijos lyties pagrindu bei seksualinio priekabiavimo, Seimui 
ir valstybės institucijoms teikia pasiūlymus dėl lygių galimybių politikos prioritetų bei rekomendacijas dėl 
teisės aktų keitimo ar papildymo. Kartu su kitais tarnybos pareigūnais Kontrolierius prižiūri, kad 
žiniasklaidos priemonėse nebūtų spausdinami diskriminaciniai skelbimai bei formuojamos visuomenės 
nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą. Be to, Kontrolierius stebėtojo teisėmis gali dalyvauti darbo ar 
mokymosi atrankos konkursuose.  

Atlikęs tyrimą, moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius gali priimti sprendimą perduoti tyrimo medžiagą 
ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatomi nusikalstamos veikos požymiai; kreiptis į 
atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ar panaikinti su tuo 
susijusį aktą. Kontrolieriui taip pat suteikta teisė nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti 
administracines nuobaudas už Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimus, – tai yra viena 
svarbiausių Lietuvos lygių galimybių politikos priemonių.  
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Finansinę Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nepriklausomybę užtikrina tarnybai kasmet skiriamos 
valstybės biudžeto lėšos. 2004 m. Tarnybos biudžetas sudarė 520,000 litų. Galima palyginti: Seimo 
kontrolierių įstaigai iš valstybės biudžeto buvo skirta 3,000,000, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai 
– 610,000 litų. Aktyviai dalyvaudama projektinėje veikloje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gauna 
papildomų lėšų visuomenės švietimo lygių galimybių klausimais iniciatyvoms.  

Lygių galimybių kontrolierių skiria Seimas ketverių metų kadencijai. 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lygių 
galimybių įstatymui, Tarnybos darbuotojų skaičius išaugo iki 10. Siekiant efektyviai vykdyti naujas tarnybos 
funkcijas ir toliau sėkmingai įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes, būtina rimtai pagalvoti apie 
efektyvų tarnybos veiklų sustruktūrinimą.  

Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę paštu, elektroniniu paštu ar faksu pateikti moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolieriui skundą dėl lygių teisių pažeidimo. Jeigu skundas gautas žodžiu ar telefonu arba jeigu 
moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius nustatė lygių teisių pažeidimo požymius iš spaudos ir kitų 
visuomenės informavimo priemonių ar kitokių šaltinių, jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.  

Pažymėtina, kad skundas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai yra lengvai prieinama ir pakankamai greita 
teisinė priemonė asmenims, patyrusiems diskriminaciją dėl lyties. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas 
numato, kad kontrolieriui pateiktas skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per vieną mėnesį nuo 
skundo gavimo dienos. Prireikus, moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius tyrimo terminą gali pratęsti 
iki dviejų mėnesių. Apie tai pareiškėjas turi būti informuojamas. 

Be to, be pareiškėjo sutikimo kontrolierius neteikia informacijos apie skundo tyrimo eigą žiniasklaidos 
priemonėms ar kitiems informacijos šaltiniams. Šis viešumo apribojimas, taip pat kontrolieriui suteikta teisė 
savo iniciatyva nagrinėti anoniminius skundus gali paskatinti ieškoti teisinės pagalbos tuos diskriminaciją 
patyrusius asmenis, kurie baiminasi informacijos nutekėjimo. Pastebėtina, kad dalis diskriminacijos aukų 
pačios kreipiasi į žiniasklaidos priemones, siekdamos atkreipti visuomenės dėmesį į jas ištikusią bėdą.  

Iki 2003 m. lygių galimybių kontrolierė išnagrinėjo 218 ir atliko 53 tyrimus savo iniciatyva. 2004 m. į 
kontrolierę kreipėsi 57 pareiškėjai, 17 tyrimų buvo pradėti kontrolierės iniciatyva. Kiekvienais metais į 
tarnybą besikreipiančių moterų ir vyrų skaičius skiriasi. Nors vyrai yra pakankamai aktyvūs pareiškėjai, 
vidutiniškai daugiau skundų kontrolierei pateikia moterys. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba neteikia tarpininkavimo paslaugų, tačiau ji turi teisę persiųsti 
skundus kompetentingoms institucijoms, jei pareiškėjas to pageidauja. Tarnyba taip pat neatstovauja 
diskriminacijos aukoms teisme, bet jos pareigūnai gali suteikti teisines konsultacijas asmenims, kurie patiria 
diskriminaciją dėl lyties.  

Lygių galimybių kontrolieriaus rekomendacijos yra privalomos, ir asmenys, trukdantys kontrolieriui atlikti 
savo pareigas, gali užsitraukti teisinę atsakomybę ir būti nubausti administracine bauda. Tiek valstybinės 
institucijos, tiek privačios įmonės įgyvendino daugumą į juos adresuotų kontrolierės sprendimų. Pirmą 
kartą 2004 m. kontrolierės sprendimą teismui apskundė privati įmonė, kuriai buvo nurodyta nutraukti 
diskriminuojančią reklamą per televiziją ir kitose viešosiose vietose, sumokant administracinę baudą į 
valstybės biudžetą. Rašant šią ataskaitą teisminis procesas dar nebuvo pasibaigęs. 

Kontrolierė, 2004 m. atlikusi tyrimą, priėmė šiuos sprendimus: 17 proc. nutraukė tyrimą, trūkstant 
objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą,  21 proc. – įspėjo dėl padaryto pažeidimo, 12 proc. – 
rekomendavo nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, 16 proc. – skyrė administracines baudas. 19 
proc. skundų buvo atmesti, nes nepasitvirtino juose nurodyti pažeidimai.  
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba iš valstybės biudžeto negauna lėšų visuomenės švietimo lygių 
galimybių klausimais programoms. Todėl tarnybos darbuotojai, vykdydami informacinę veiklą, pavyzdžiui, 
organizuodami seminarus regionuose ir vietos bendruomenėse, socialinių partnerių apskrituosius stalus, 
konferencijas, diskusijas per televiziją ar radiją, publikuodami informacinius leidinius, turi pasikliauti 
tarptautinių fondų (Jungtinių Tautų vystymo programos, UNESCO, Europos Sąjungos ir kt.) skiriamomis 
lėšomis. Pabrėžtina, kad siekdama neatsilikti nuo naujos kokybės informacinei visuomenei keliamų 
reikalavimų, tarnyba turėtų daugiau dėmesio skirti savo interneto svetainei.  

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje buvo įsteigta Ministro Pirmininko patarėjo lyčių lygybės ir 
nevyriausybinių organizacijų klausimais pareigybė. Paprastai į pareigas buvo skiriamas pareigūnas, turintis 
didelę patirtį lyčių lygybės srityje ir aktyviai dalyvaujantis lygių galimybių iniciatyvose. 2004 m. pabaigoje 
minėtoji pareigybė Ministro Pirmininko aparate buvo panaikinta, tačiau toks Vyriausybės žingsnis 
nesulaukė tinkamos lygių galimybių politiką įgyvendinančių valstybės institucijų ar nevyriausybinių 
organizacijų reakcijos.   

2.6. Socialinės apsaugos ir darbo ministras 

2001 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui priskirta atsakomybė koordinuoti lyčių lygybės klausimus 
įvairiose srityse, todėl neformaliai šis valstybės pareigūnas atlieka lyčių lygybės ministro funkcijas. Be to, 
visos Lietuvos ministerijos yra atsakingos už lyčių lygybės problemų sprendimą jų kompetencijos ribose, 
rengiant ir įgyvendinant Nacionalinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą bei tarptautinius ir vietinius 
projektus.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą darbo 
ir socialinės apsaugos srityje. Pagrindinės ministerijos funkcijos lyčių lygybės srityje apima teisės aktų 
projektų rengimą bei atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias 
galimybes, įgyvendinimą. Ministerija taip pat koordinuoja kitas vyriausybines veiklas lyčių lygybės srityje, 
rengia nacionalines ataskaitas tarptautinėms organizacijoms bei atlieka visuomenės švietimo funkciją. 
Pastaraisiais metais nemažai dėmesio skiriama socialinei partnerystei; deja, šioje srityje ministerija ne 
visuomet pateisina viltis. Ministerijoje įkurtas Darbo rinkos ir lygių galimybių skyrius buvo įpareigotas 
koordinuoti ministerijos veiklą lyčių lygybės srityje; deja, skyriuje tik vienas darbuotojas dirba lyčių lygybės 
klausimais, todėl neišvengiamai susiduriama su žmogiškųjų resursų trūkumu.  

2.7. Tarpžinybinė moterų ir vyrų lygių galimybių komisija  

Tarpžinybinę moterų ir vyrų lygių galimybių komisiją sudaro visų ministerijų bei Statistikos departamento 
atstovai. Komisija yra atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, o jos veiklą gali stebėti lygių 
galimybių kontrolierius. Tarpžinybinė komisija koordinuoja Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 
programos įgyvendinimą bei lyčių lygybės iniciatyvas atitinkamose ministerijose. Savo kompetencijos ribose 
komisija gali teikti Vyriausybei pasiūlymus, rekomendacijas dėl lyčių lygybės principo įgyvendinimo. 
Paprastai ji bendradarbiauja su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei nevyriausybinėmis 
organizacijomis.  

Nors Komisija užima pakankamai aukštą poziciją valstybės administracijoje, visuomenė retai informuojama 
apie jos veiklą. Komisijai taip pat neužtenka dalykinės kompetencijos, nes moterų ir vyrų lygių galimybių 
klausimai nėra pagrindinė ministerijų atstovų veiklos sritis. Todėl vertėtų apsvarstyti galimybę Komisiją 
aprūpinti administraciniu personalu, kurį sudarytų lyčių lygybės klausimų ekspertai bei techniniai 
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darbuotojai. Tai įgalintų tarpžinybinę komisiją efektyviau įgyvendinti jai priskirtas funkcijas lyčių lygybės 
srityje ir gerokai išplėsti dabartinę savo veiklą.  

Siekdama savo veiklos efektyvumo Komisija turėtų palaikyti aktyvesnį dialogą su socialiniais partneriais ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis. Dialogas šiuo metu nėra pakankamas, kadangi minėtosios organizacijos 
turi tik patariamąją galią ir retai dalyvauja Komisijos posėdžiuose.  

2.8. Statistikos departamentas 

Nuo 1997 m. Statistikos departamentas renka, analizuoja ir publikuoja statistiką pagal lytis. Dalis duomenų 
yra kasmet pateikiama specializuotame Statistikos departamento leidinyje „Moterys ir vyrai Lietuvoje“. 
Valstybės institucijos ir visuomenei teikiami pagal lytį segreguoti statistiniai duomenys suteikia galimybę 
identifikuoti lyčių lygybės problemas įvairiose visuomenės gyvenimo srityse ir imtis reikiamų priemonių 
nelygybei pašalinti. 2004 m. Statistikos departamentas parengė pagrindinių statistikos rodiklių, kurie 
atspindi problematines lyčių lygybės sritis, sąrašą.  

Statistikos departamentui atskaitingos 10 teritorinių statistikos valdybų renka statistinius duomenis 
apskrityse ir siunčia juos centriniam biurui. Teritorinėms statistikos valdyboms skiriamas finansavimas 
surinkti statistinius duomenis pagal Departamento nurodytus rodiklius, todėl valdyboms būtų sudėtinga 
surinkti duomenis pagal specifinius rodiklius, reikalingus konkrečioje apskrityje. Papildomai vykdomi tik 
užsakomieji tyrimai, kuriems skiriamas papildomas finansavimas. Tai sąlygoja statistinių duomenų apie 
atskiras savivaldybes trūkumą ir apsunkina konkrečių lyčių lygybės problemų identifikavimą savivaldybėse, 
kurios, deja, Lietuvoje retai kada imasi iniciatyvų lyčių lygybės srityje.  

2.9. Lyčių lygybė savivaldos lygmeniu 

Šiuo metu galima kalbėti tik apie lyčių lygybės darbo užuomazgas savivaldybėse. Vilniaus savivaldybės 
administracija pirmoji vieną iš pareigūnų įpareigojo įgyvendinti lyčių lygybės funkcijas. Kadangi moterų ir 
vyrų lygių galimybių priežiūra paskirta tik kaip papildoma užduotis pareigūnui prie jo pirminių pareigų, 
minėtas savivaldybės žingsnis nebuvo labai efektyvus. Nors nemažai savivaldybių yra dalyvavę lyčių lygybės 
problemų sprendimą skatinančiuose projektuose, būtina jas skatinti imtis aktyvesnes veiklos šioje srityje, o 
vėliau ir įgyvendinti lyčių lygybės integravimo strategiją.  

Kadangi vietos savivaldos institucijos geriausiai suvokia gyventojų poreikius, būtina didinti savivaldybių 
darbuotojų jautrumą lyčių lygybės problemoms. Keletu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei 
nevyriausybinių moterų organizacijų įgyvendintų projektų jau buvo siekta savivaldybių darbuotojams 
suteikti daugiau žinių apie lygias galimybes. Be abejonės, savivaldybių administracijoms būtina 
rekomenduoti įdarbinti bent vieną už lyčių lygybės problemų sprendimą atsakingą pareigūną, kaip tai buvo 
padaryta daugelyje Šiaurės šalių.  

2.10. Pilietinė visuomenė  

Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 100 nevyriausybinių organizacijų,  vykdančių projektus lyčių lygybės srityje. 
Tarp jų paminėtinas Vyrų krizių ir informacijos centras, įsteigtas 2002 m. Būdamos kad ir skirtingo 
aktyvumo, nevyriausybinės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį, šviesdamos visuomenę, organizuodamos 
seminarus, teikdamos socialines paslaugas, rengdamos mokymus ir įgyvendindamos šviečiamuosius 
projektus. Nemažą moterų nevyriausybinių organizacijų dalį apjungia 2001 m. įsteigta Neformali 
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nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti. Koalicija siekia pagerinti moterų padėtį, 
įtakodama socialinius procesus ir sekdama lyčių lygybės situaciją Lietuvoje. 

Paprastai nevyriausybinės organizacijos turi išgyventi iš projektams vykdyti skiriamų lėšų. Didžiąją dalį šių 
resursų jos gauna iš tarptautinių ar europinių programų. Nevyriausybinių organizacijų atstovai teigia, jog 
valstybės ar savivaldybės joms skiriamos lėšos sudaro 5–7 proc. jų metinio biudžeto18. Ribotą finansavimą 
nevyriausybinės organizacijos gali gauti, vykdydamos tam tikras nacionalinėse programose numatytas 
priemones, pavyzdžiui Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių programoje. 2004 m. priėmus įstatymo 
pataisas fiziniams asmenims leista 2 proc. savo pajamų mokesčio pervesti pasirinktoms nevyriausybinėms 
organizacijoms, todėl pastarosios gali tikėtis, jog tai taps papildomų jų veiklos finansavimo šaltiniu. 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis įpareigoja valdžios ir valdymo institucijas įstatymų 
nustatyta tvarka remti visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, 
kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes. Tačiau tik retais atvejais valstybės institucijų 
biudžete buvo numatyta finansinė galimybė remti nevyriausybines iniciatyvas. Todėl būtina tiksliai teisiškai 
sureguliuoti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimą.  

Yra pastebimas koordinacijos tarp skirtingų lyčių lygybės mechanizmo dalių trūkumas. Intensyvesnis 
keitimasis informacija gerokai padidintų skirtingų institucijų įgyvendinamų priemonių efektyvumą ir 
patvarumą. Planuojant lygių galimybių politiką ir įgyvendinant  konkrečias priemones, būtina aktyviau 
konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis, nes pastarosios yra arčiau pažeidžiamų grupių ir turi 
daugiau žinių apie jų poreikius.  

2003 m. Vyriausybė patvirtino Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų socialinės 
partnerystės plėtros planą, kas parodo, jog valstybė ėmė skirti daugiau dėmesio socialiniam dialogui ir siekia 
jį suintensyvinti per Trišalę tarybą. Vis dėlto dažnai socialiniai partneriai neturi pakankamai žinių lyčių 
lygybės srityje, o tai savo ruožtu apsunkina lyčių aspekto integravimo galimybes įgyvendinant įvairių 
institucijų strategiją jų kompetencijos ribose.  

2.11. Teisminės institucijos 

Lietuvos Respublikos Konstitucija kiekvienam asmeniui garantuoja teisę kreiptis į teismą, jei jo/jos teisės 
buvo pažeistos, todėl yra prasminga teismines institucijas priskirti lyčių lygybės įgyvendinimo institucijų 
mechanizmui. Diskriminacijos bylose, išskyrus naujai priimtas pataisas dėl įrodinėjimo naštos perkėlimo, 
nėra taikomos jokios specifinės procedūros. Todėl asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, turi pasikliauti 
Konstitucijoje ar procesiniuose kodeksuose numatytomis procedūromis. Nors Aukščiausiasis teismas turi 
galimybę teikti rekomendacijas dėl teisminės praktikos, taip plėtodamas precedentinę teisę, jis retai kada 
pateikia su lyčių lygybe ar diskriminacijos bylomis susijusių teisės normų išaiškinimą. Dabar jau 
neabejojama Aukščiausiojo teismo išaiškinimų svarba taikant įrodinėjimo naštos perkėlimo nuostatas, 
visiškai naujas Lietuvos teisės sistemoje, kurioje iki šiol teisminės procedūros vyko vadovaujantis šalių 
rungtyniavimo principu.  

Iki šiol teismai nėra nagrinėję civilinių bylų dėl moterų ir vyrų lygių galimybių principo pažeidimo 
profesinėje, kvalifikacijos kėlimo srityje, paaukštinant tarnyboje ar sudarant darbo sąlygas. Asmenys, kurie 
jaučiasi diskriminuojami, ne visuomet ryžtasi kreiptis į teismą. Tai gali reikšti, kad galiojančios teisės normos 
                                                 
18 Liudmila Mecajeva and Jūratė Šeduikienė, Women’s Economic, Social and Cultural Rights in the Republic of Lithuania, 
nepriklausoma ataskaita Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 32 sesijai parengta 2004 m. balandžio 
mėnesį, p. 2., http://www.moterukoalicija.webinfo.lt/doc/Report2.doc. 
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nėra efektyviai įgyvendinamos, ir aukoms pasiekti teisingumą trukdo įvairūs teisiniai barjerai. Be to, 
diskriminacijos aukos nėra pakankamai informuotos apie joms prieinamas teisinės gynybos priemones, 
joms sunku gauti reikalingą konsultaciją ar paramą. Tikėtina, kad su teisių pažeidimais susidūrę asmenys 
neieško teisinės pagalbos, nes baiminasi sunkaus ir neduosiančio norimo rezultato teisių gynimo proceso. 
Todėl net ir įstatymuose įtvirtintos priemonės nėra efektyviai įgyvendinamos, nes nenagrinėdami 
diskriminacijos bylų teismai neturi galimybės taikyti net ir teisiškai prieinamų sankcijų.  

Be to, prokurorai nėra linkę rimtai traktuoti diskriminacijos atvejų, ką patvirtina 2004 m. Lygių galimybių 
kontrolierės tirta seksualinio priekabiavimo byla. Dėstytojo seksualinio priekabiavimo prie studentės atvejis 
susilaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio bene pirmąkart Lietuvoje. Tirdama bylą Lygių 
galimybių kontrolierė nustatė nusikalstamos veikos požymių, todėl tyrimo medžiagą perdavė prokuratūrai. 
Remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 409 straipsniu tais atvejais, kai byla yra didelės visuomeninės 
svarbos, ikiteisminis tyrimas gali būti pradėtas be aukos pareiškimo. Nepaisant to, prokuratūra atsisakė 
pradėti tyrimą be oficialaus aukos prašymo, argumentuodama tuo, jog nebuvo patenkintos reikalingos 
ikiteisminiam tyrimui pradėti sąlygos. Lygių galimybių kontrolierė tokį prokuratūros sprendimą apskundė 
teismui. Sprendimas šioje byloje dar nebuvo paskelbtas, kuomet 2004 m. spalio mėnesį prokuratūra atsisakė 
pradėti ikiteisminį tyrimą pagal panašią medžiagą, surinktą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje atlikto 
tyrimo metu.  

Minėtieji faktai bent dalinai paaiškina, kodėl į Lietuvos teismus patenka tiek mažai seksualinio 
priekabiavimo ir diskriminacijos dėl lyties bylų. Tikėtina, kad aukos dažnai nusprendžia nepradėti teisminio 
proceso, nes nesitiki sau palankaus sprendimo.  

3. POLITIKA, PROGRAMOS IR VISUOMENĖS ŠVIETIMAS  

Nors lygių galimybių principas nėra nežinomas Lietuvos visuomenei, jo laikymasis dar nėra tapęs tradicijos 
dalimi. Nepaisant to, kad principas įtvirtintas bendruose ir specialiuose teisės aktuose, valstybė įgyvendina 
nepakankamai programų jam užtikrinti. Tiesa, tenka pripažinti, kad šioje srityje imamasi vis daugiau 
iniciatyvų.  

3.1. Politika 

3.1.1. Valstybės ilgalaikės raidos strategija19 

2002 m. lapkričio mėnesį Seimo nutarimu buvo patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Joje nuolat 
pabrėžiama lyčių lygių galimybių principo užtikrinimo svarba darbo rinkoje, siekiant padidinti visuomenės 
ekonominį aktyvumą ir darbo lygį, bei kitose visuomenės socialinio gyvenimo srityse. Norint pagerinti 
valstybės administracinius gebėjimus, būtina užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes siekiant išsilavinimo, 
keliant kvalifikaciją, priimant į darbą, perkeliant į aukštesnes pareigas, nustatant darbo užmokestį. Moterys 
lygiateisiškai su vyrais turėtų dalyvauti visose politinio ir visuomeninio darbo, prestižinės veiklos srityse, eiti 
vadovaujančias pareigas valstybės valdymo institucijose. Valstybinė Moterų ir vyrų lygių galimybių 
programa nurodoma kaip gera priemonė užimtumui didinti ir kovai su nedarbu.  

3.1.2. Valstybinė švietimo strategija 2003–2012 m. 

                                                 
19 Parlamento nutarimas dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos patvirtinimo priimtas 2002 m. lapkričio 12 d.; 
įsigaliojo 2002 m. lapkričio 28 d.  
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Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatos20 skelbia, kad Lietuvos švietimo sistema yra 
grindžiama prigimtinės žmonių lygybės, žmogaus laisvių ir teisių bei tolerancijos principais, be to, ji turi būti 
prieinama kiekvienam. Lyčių lygybės principui strategijoje nėra skiriamas išskirtinis dėmesys. Tiesa, 
strategijoje deklaruojamas siekis bent perpus sumažinti santykinį skaičiaus skirtumą tarp vaikinų ir merginų, 
baigiančių matematikos, informatikos, gamtos mokslų ir technologijų studijas.  

3.1.3. Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodika  

Visų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų svarstyti projektų poveikio bazinis įvertinimas pagal 
patvirtintą Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodiką, 2003 m. vasarį patvirtintą Vyriausybės21, yra 
atliekamas nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. Metodikoje reikalaujama įvertinti, kaip sprendimo projekto 
įgyvendinimas paveiks moterų ir vyrų lygias dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.  

Nepaisant esamų gairių konkrečių sprendimų potencialiam poveikiui įvertinti, dar nėra sukurta tinkamų 
metodų, kurie padėtų nustatyti lyčių lygybės politikos įgyvendinimo pažangą ir trūkumus. Reikėtų sukurti 
sistemą, pagal kurią lyčių lygybės indikatoriai būtų taikomi visuose sprendimų priėmimo proceso etapuose.  

3.1.4. Nacionalinis žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų planas  

Nacionaliniame žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos plane22, kurį pagal pasaulinę HURIST programą 2002 
m. lapkričio mėnesį patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas, lyčių lygybės situacijai Lietuvoje pagerinti 
buvo numatytos penkios priemonės. Jų imtis buvo nutarta 2002 m. išsamiai ištyrus moterų ir vyrų situaciją 
darbo rinkoje, šeimoje, taip pat smurto šeimoje problemas. 

Pirma, Vyriausybė įpareigota įvertinti Lietuvos poreikį prisijungti prie Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų 
formų moterų diskriminacijos panaikinimo fakultatyvinio protokolo (1999), ir esant būtinybei imtis 
reikalingos procedūros šiam tikslui pasiekti. 2004 m. birželio 29 d. Seimas ratifikavo minėtąjį protokolą. 

Antra, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sėkmingai parengė Lygių galimybių įstatymo projektą, kuris 
suteikė įgaliojimus Lygių galimybių kontrolieriui tirti diskriminacijos atvejus dėl kitų nei asmens lytis 
pagrindų. Naujasis įstatymas Seime patvirtintas 2003 m. lapkritį, o įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.  

Programos rėmuose buvo parengta studija, plačiau išaiškinusi seksualinio priekabiavimo sąvoką, bei 
seksualinio priekabiavimo bylų tyrimo metodologija, kurioje aprašyti asmenų, patyrusių seksualinį 
priekabiavimą, teisių gynimo pagrindai. Visuomenei buvo pristatytos rekomendacijos potencialioms 
seksualinio priekabiavimo aukoms bei asmenims, jau susidūrusiems su seksualiniu priekabiavimu darbe ar 
studijuojant.  

Siekdama paskatinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio vienodėjimą, Socialinės apsaugos ministerija 2004 m. 
atliko skirtingo atlyginimo priežasčių ir tai įtakojančių faktorių tyrimą. Deja, tyrimo rezultatai nebuvo 
tinkamai pristatyti nei valstybės institucijoms, nei plačiajai visuomenei.   

                                                 
20 Seimo nutarimas dėl valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. patvirtinimo priimtas 2003 m. liepos 4 d.  
21 Vyriausybės nutarimas dėl sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo priimtas 2003 m. 
vasario 26 d.  
22 Seimo nutarimas dėl nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų plano patvirtinimo priimtas  2002 
m. lapkričio 7 d.  
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Penkta, vykdydama Veiksmų plano priemones 2003 m. kovo mėnesį Vyriausybė patvirtino nėščioms, 
neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų 
veiksnių sąrašą. Europos Sąjungos teisės požiūriu vis dėlto diskutuotina, ar minėtas Vyriausybės nutarimas 
turėtų drausti moterims tam tikras veiklos formas, kurios gali turėti negatyvų poveikį jų sveikatai, kaip yra 
dabar, ar tik joms rekomenduoti nesiimti tokios veiklos dėl galimo pavojaus jos ar kūdikio sveikatai.  

3.2. Programos 

3.2.1. Motinos ir vaiko valstybinė programa 

2004 m. birželio mėnesį Vyriausybė patvirtino Motinos ir vaiko valstybinę programą23. Programa siekiama 
mažinti nėščių moterų ir naujagimių sergamumą bei mirtingumą, gerinti jų sveikatą, sukuriant veiksmingą 
sveikatos apsaugos sistemą. 2004–2006 m. įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms, atsakingoms už 
programos priemonių vykdymą, bus skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto. Programos įgyvendinimą 
koordinuos Sveikatos apsaugos ministerija.  

3.2.2. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa  

2003 m. birželio mėnesį Vyriausybė patvirtino Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2003–2004 m. 
programą24. Šis dokumentas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 m. 
programos nuostatą užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes siekti išsimokslinimo, tobulintis, gauti darbą, 
aukštesnes pareigas, vienodą darbo užmokestį, – kad moterys lygiai su vyrais galėtų veikti visose politinio ir 
visuomeninio darbo, prestižinės veiklos srityse, eiti vadovų pareigas valstybės valdymo institucijose. 
Rengiant programą taip pat atsižvelgta į tarptautinių ir Europos Sąjungos dokumentų nuostatas. Prioritetas 
skirtas Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijoms Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei dėl Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo nuostatų 
įgyvendinimo25.  

Programa padeda teisines nuostatas perkelti į Nacionalinį veiksmų planą, kuriuo siekiama moterų ir vyrų 
lygių galimybių įgyvendinimo praktikoje. Šis dokumentas gali būti laikomas pirmuoju bandymu plėtoti ir 
taikyti lyčių aspekto integravimo strategiją kaip priemonę stebėti ir gerinti faktinę moterų padėtį įvairiose 
visuomenės veiklos sferose. Lyčių aspekto integravimo strategija dokumente apibrėžiama kaip toks politinių 
procesų organizavimas, reorganizavimas, tobulinimas, plėtra ir įvertinimas, kuriame lyčių lygybės aspektas 
įtrauktas į visas politikos sritis, visus lygmenis, visus etapus, – visų politinėje veikloje dalyvaujančių veikėjų 
bet kuri planuojama veikla, įstatymai, strategijos ir programos visose srityse ir visais lygmenimis įvertinama 
atsižvelgiant į poveikį tiek moterims, tiek vyrams.  

Šiose srityse įgyvendinamos priemonės – darbo, švietimo, politikos ir sprendimų priėmimo, žmogaus teisių, 
smurto prieš moteris ir prekybos moterimis, sveikatos, aplinkos apsaugos – bei institucinių pajėgumų 
didinimas, teisinės bazės gerinimas ir įgyvendinimo metodų plėtojimas yra finansuojama valstybės biudžeto 
lėšomis iš ministerijoms ir įstaigoms, dalyvaujančioms įgyvendinant šią programą, patvirtintų bendrųjų 
asignavimų. Pasirašant programą buvo tikimasi užsienio fondų paramos už bendrų projektų vykdymą, taip 

                                                 
23 Vyriausybės nutarimas dėl Motinos ir vaiko valstybinės programos patvirtinimo priimtas 2004 m. birželio 16 d.; 
įsigaliojo 2004 m. birželio 20 d.  
24 Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos 2003–2004 m. patvirtinimo 
priimtas 2003 m. birželio 3 d. ir įsigaliojęs 2003 m. birželio 7 d.  
25 Lietuva teikė pirmąją periodinę ataskaitą Komitetui 2000 m. Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. patvirtino vėliausiąją 
ataskaitą Komitetui.  
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pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Programos priemonėms įgyvendinti 2003–2004 metais buvo 
numatyta 727 tūkst. litų valstybės biudžeto lėšų, kas sudarė apie 0.0013 procentų 2003 m. bendrojo vidaus 
produkto.  

Koordinuoti programos įgyvendinimą buvo paskirta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai. Konkrečių 
programos priemonių įgyvendinimas deleguotas ministerijoms pagal jų kompetenciją. Nė viena programos 
priemonė nebuvo paskirta Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerijų atsakomybei. 2004 m. balandžio 
mėnesį Komisija parengė pirmąją programos įgyvendinimo 2003 m. ataskaitą. Vyriausybei pateiktas 
programos pratęsimo 2005–2006 m. projektas, kuriame numatyta keletas naujų veiklų ir jas įgyvendinančių 
institucijų (Krašto apsaugos ministerija), nebuvo patvirtintas. Pažymėtina, kad Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos projekte naujai numatytų priemonių siekti esminių pokyčių lyčių lygybės srityje apimtis nebuvo 
pakankama.  

Pagal 2003–2004 m. programą atsakingos ministerijos įgyvendino toliau aprašomas  priemones.  

3.2.2.1. Aplinkos apsaugos ministerijos veikla 

Priemonėmis, už kurias atsakinga Aplinkos apsaugos ministerija, išimtinai siekta paskatinti moteris 
nevyriausybininkes aktyviau dirbti aplinkosaugos srityje bei įsijungti į sprendimų priėmimą ir aplinkosaugos 
politikos formavimą. Ministerija ėmė kurti moterų organizacijų, norinčių įgyvendinti aplinkosaugos 
projektus, tinklą. Apskrityse organizuoti seminarai aplinkosaugos temomis moterų nevyriausybinių 
organizacijų atstovėms. Rengiamos metodinės rekomendacijos „Ką ir kaip gali nuveikti moterų 
organizacijos aplinkosaugoje“, kurios atskiru leidiniu bus platinamos moterų organizacijoms regionuose ir 
vietinėse bendruomenėse.   

3.2.2.2. Užsienio reikalų ministerijos veikla  

Vykdydama Lygių galimybių programą ministerija inicijavo Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinio protokolo ir minėtosios konvencijos 20(1) straipsnio 
pakeitimo ratifikavimo. Fakultatyvinį protokolą Lietuva ratifikavo 2004 m. birželio mėnesį. Šalia 
programoje numatytų priemonių, ministerija prioritetą skyrė prekybos žmonėmis problemoms: dalyvavo 
šiai temai skirtose tarptautinėse iniciatyvose, teikė pagalbą prekybos žmonėmis aukoms per Lietuvos 
Respublikos diplomatines ir konsulines įstaigas užsienyje. Ministerija skyrė finansinę paramą Lietuvos 
nevyriausybinių moterų organizacijų projektui, kurio tikslas – ugdyti moterų verslo gebėjimus Kaliningrado 
srityje.  

3.2.2.3. Ūkio ministerijos veikla 

2003 m. Ūkio ministerijos įkurta viešoji įstaiga „Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra“ 
moterims verslininkėms ir norinčioms jomis tapti organizavo apskritąjį stalą, kuriame buvo aptartos 
problemos, su kuriomis susiduria moterys, pradedančios ir užsiimančios verslu. Reikia pastebėti, jog nėra 
aišku, ar po susitikimo buvo imtasi konkrečių priemonių išsakytoms problemoms spręsti. Lietuvos 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra interneto portale skelbia informaciją, naudingą norinčioms 
pradėti verslą bei vykdančioms veiklą moterims. Nuo 2003 m. jame kas mėnesį supažindinama su dviem 
naujais sėkmingo moterų verslo pavyzdžiais, kartu su verslininkių patarimais būsimoms verslininkėms; iki 
2004 m. svetainėje pateikta 30 moterų verslininkių sėkmės pavyzdžių. Ministerijos teigimu, internete taip 
pat randama naujausia statistinė informacija apie moterų padėtį versle.  
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2004 m. birželio mėnesį Lietuvoje veikė 33 verslo informacijos centrai ir 7 verslo inkubatoriai. Ministerija 
įpareigojo verslininkus vienijančias organizacijas ir institucijas, teikiančias paramą smulkiam ir vidutiniam 
verslui, fiksuoti besikreipiančių asmenų lytį ir amžių. Tokie duomenys bus panaudojami moterų ir vyrų 
lygių galimybių stebėsenai. Minėtųjų agentūrų organizuojamuose seminaruose ir mokymuose per 2004 m. 
apsilankė apie  15,500 moterų verslininkių. 

Ministerijos atstovai atkreipė dėmesį, jog administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, 
prioritetas skiriamas lyčių lygybės principui. Viešojo sektoriaus paramos gavėjai yra raginami teikiamuose 
projektuose integruoti lyčių perspektyvą. Vis dėlto, turint galvoje tai, kad ministerijose ir projektų vertinimo 
komitetuose trūksta lyčių lygybės ekspertų, galima suabejoti tokių priemonių efektyvumu. To pasėkoje 
įgyvendinamų projektų poveikis lyčių lygybei nėra profesionaliai įvertinamas.   

3.2.2.4. Žemės ūkio ministerijos veikla  

Žemės ūkio ministerija buvo įpareigota įgyvendinti priemones, kurios sumažintų moterų bedarbystės 
problemas kaimo vietovėse. Seminaruose buvo teikiamos konsultacijos apie Europos integracijos teikiamas 
galimybes moterims, pradedančioms arba vykdančioms žemės ūkio ar žemės ūkiui alternatyvų verslą, taip 
pat norinčioms imtis verslo. Iš valstybės biudžeto buvo skirtas pakankamas finansavimas 23 seminarams, 
kuriuos organizavo Lietuvos ūkininkių draugija. Juose dalyvavo 200 moterų. Į du papildomus seminarus 
buvo pakviestos kaimo bendruomenių lyderės. Lietuvos agrarinės politikos institutas šiuo metu atlieka 
moterų padėties kaimo vietovėse tyrimą, taip pat jų galimybes imtis perspektyvių žemės ūkio veiklų, kurios 
padidintų ekonominį bei socialinį moterų gerbūvį kaimo vietovėse. Bendradarbiaudama su Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba, ministerija planavo lyčių lygybės kursą įtraukti į Europos Sąjungos „LEADER+“ 
programos rėmuose organizuojamus mokymus vietinėms veiklos grupėms. Kol kas tai nėra padaryta.  

3.2.2.5. Vidaus reikalų ministerijos veikla 

Vidaus reikalų ministerija daugiausiai dėmesio skyrė pastangoms papildyti Baudžiamąjį kodeksą 
nuostatomis, kad prekybos žmonėmis aukos būtų atleidžiamos nuo atsakomybės už vertimąsi prostitucija, 
taip pat negalios migracijos klausimams. Teisės institutui palankiai įvertinus parengtus teisės aktų projektus, 
jie buvo pateikti svarstyti Seimui. Ministerijos iniciatyva buvo papildytas Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymas, kuriame lyčių lygybės principas priskirtas pagrindiniams savivaldos principams. 
Ministerijos iniciatyva įtvirtinta tvarka, pagal kurią valstybės tarnautojais siekiantys tapti asmenys privalo 
laikyti testą. Į testo klausimus šalia kitų įstatymų įtrauktos ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 
nuostatos.  

Pagal Vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas Lietuvos viešojo administravimo institutas kartu su Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba parengė valstybės tarnautojų mokymo programą „Moterys, vyrai ir viešojo 
administravimo sistemos valdymas“. Programa sudaryta kvalifikaciją pakelti siekiantiems valstybės 
pareigūnams, ji apima paskaitas apie pagrindines lyčių lygybės teorijos nuostatas ir praktinį jų įgyvendinimą. 
Ji iš esmės skiriama institucijų vadovams, atsakingiems už savo institucijos valstybės tarnautojų 
kvalifikacijos kėlimą bei personalo politiką. Nors programa vertinama kaip efektyvi priemonė valstybės 
tarnautojų jautrumui lyčių lygybės problemoms stiprinti, ji nesulaukė didesnio dėmesio: per 2003 m. 
siūlomą kursą išklausė 15 valstybės tarnautojų (moterų ir vyrų).  

Ataskaitiniu laikotarpiu ministerija dar nebuvo parengusi Lygių galimybių 2003 m. programoje numatytų 
pasiūlymų dėl ministerijų nuostatų papildymo moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo klausimu. Šiuo 
metu tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose įtvirtintas lyčių lygybės principas. Vienas iš 
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ministerijos uždavinių yra pagal kompetenciją įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių politiką, susijusią 
su Lietuvos Respublikos integravimusi į Europos Sąjungą bei ją koordinuoti visose veiklos srityse.  

3.2.2.6. Sveikatos apsaugos ministerijos veikla 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonių, už kurias atsakinga Sveikatos apsaugos 
ministerija, įgyvendinimas deleguotas Visuomenės sveikatos ugdymo centrui. Rekomendacijų, kaip 
integruoti lyčių aspektą į pirminės sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programas, gydytojų ir 
slaugos specialistų rengimo programas, parengimas atidėtas 2004 metams. Planuota, jog ši priemonė bus 
įgyvendinta bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerija nusprendė atrankinę gimdos 
kaklelio bei krūties vėžio apskaitą įtraukti į Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 m. 
programos įgyvendinimo priemonių sąrašą. Tikimasi, kad bus įgyvendinta ir daugiau priemonių, kuriomis 
siekiama atsižvelgti į asmens lytį vykdant ligų prevencijos programas. Ministerijos vykdytos visuomenės 
švietimo priemonės apėmė informacinius pranešimus žiniasklaidai apie gyventojų sveikatos problemas bei 
kaimo moterims skirtą atmintinę apie lytiškai plintančius susirgimus.  

Dėl nepakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto Sveikatos apsaugos ministerija 2003 m. nerėmė 
nevyriausybinių organizacijų projektų, siekiančių šviesti visuomenę reprodukcinės sveikatos klausimais. Šios 
Lygių galimybių programos priemonės įgyvendinimas numatytas 2004 m. Rekomendavus Lygių galimybių 
kontrolierei, 2002–2003 m. buvo pakeista keletas Sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kuriais buvo 
suvienodinti moterų ir vyrų profilaktinių sveikatos tikrinimų reikalavimai.  

3.2.2.7. Teisingumo ministerijos veikla 

Teisingumo ministerija parengė Baudžiamojo proceso kodekso pataisų, kuriomis siekiama sudaryti teisines 
priemones izoliuoti smurtautojus nuo nukentėjusios šeimos, projektą. Projekte numatyta nauja kardomoji 
priemonė – įtariamojo įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo baudžiamojo proceso metu. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė pataisoms ir pateikė jas svarstyti Seimui. Nors minėtosios 
Baudžiamojo proceso kodekso pataisos buvo priimtos, kol kas nėra sukurta tinkamo nuostatų 
įgyvendinimo mechanizmo. Dėl lėšų trūkumo ministerija numatytu laiku nesurengė seminaro, skirto aptarti 
smurto prieš moteris šeimoje bylų tyrimo ir nagrinėjimo ypatumus.  

3.2.2.8. Finansų ministerijos veikla 

Neabejotinai Finansų ministerija buvo viena pagrindinių Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 
programos rengėjų. Nepaisant to, ministerijos atsakomybei nepriskirta nė viena programoje numatyta 
priemonė. Tiesa, lyčių lygybės klausimai buvo bent dalinai svarstomi Lietuvai rengiantis narystei Europos 
Sąjungoje, pavyzdžiui, moterų ir vyrų lygių galimybių principas įtrauktas į Bendrąjį programos dokumentą. 
Rengiant šį dokumentą dalyvavo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai.  

3.2.2.9. Krašto apsaugos ministerijos veikla 

Krašto apsaugos ministerija nebuvo paskirta atsakinga už kurios nors Valstybinės moterų ir vyrų lygių 
galimybių programos priemonės įgyvendinimą. Savo iniciatyva ši valstybės institucija taip pat nesiėmė jokių 
lyčių aspekto integravimo iniciatyvų. Rekomendavus Lyčių galimybių kontrolieriaus tarnybai, planuojama, 
kad lyčių lygybės kursas, atkreipiantis dėmesį į įvairius lyčių lygybės aspektus, bus įtrauktas į Generolo Jono 
Žemaičio karo akademijos mokymo programą.  

3.2.2.10. Švietimo ir mokslo ministerijos veikla 
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2003 m. Švietimo ir mokslo ministerija deklaravo, kad visos mokymo programos turi būti vienodai 
prieinamos moterims ir vyrams. Vyresniųjų klasių moksleivių pamokose siūloma aptarti socialinių pokyčių 
poveikį moterų padėčiai, taip pat moterų galimybes šiuolaikiniame pasaulyje bei Lietuvoje. Ministro 
įsakymu26 bendrojo dalyko vadovėliai turi būti vertinami pagal šį kriterijų – toleranciją lyčių, amžiaus grupių, 
mažumų, rasių atžvilgiu. Pagal naujus bendrojo lavinimo vertinimo standartus, atskirai berniukams ir 
mergaitėms dėstytos darbų pamokos 2003–2004 m. buvo sujungtos į technologijų discipliną, kuri, šalia kitų 
tikslų, apima verslumo ugdymą ir turi būti dėstoma mergaitėms ir berniukams. 2003 m. Švietimo ir mokslo 
ministerija surengė keletą seminarų lyčių lygybės klausimais mokytojams, socialiniams pedagogams ir 
mokyklų direktoriams. Ministerija dalyvauja Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklo „Moterys tiksliuosiuose 
moksluose ir aukštosiose technologijose“ veikloje. 

Rekomendacijų, kaip integruoti lyčių aspektą į teisininkų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, 
policijos pareigūnų, medikų mokymo programas, parengimas buvo atidėtas 2004 m. Ministerija nesiėmė 
rengti pasiūlymų dėl socialinių garantijų padidinimo studijuojančioms magistratūroje ir doktorantūroje 
moterims, turinčioms vaikų (o tai sudarytų sąlygas didinti moterų mokslininkių skaičių), nors tokia 
priemonė buvo numatyta Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių programoje. Pagal 2002 m. patvirtintą 
tvarką socialinė 1 MGL dydžio stipendija skiriama studentams, kurie vaiką augina vieni ar su nedirbančiu 
dieniniame skyriuje studijuojančiu sutuoktiniu; be to, paskolos studijoms mokėjimas gali būti atidėtas dėl 
nėštumo ir gimdymo atostogų ar asmenims, auginantiems vaiką iki 3 metų. Per 2003–2004 m. nebuvo 
sukurta jokių papildomų paskatų, siekiančių padidinti moterų mokslininkių skaičių.  

3.2.2.11. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už didžiosios dalies Valstybinėje moterų ir vyrų lygių 
galimybių programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Būdama pagrindine programos rengėja, 
ministerija aktyviai įgyvendino jos priemones: rengė įstatymų pataisų projektus, vykdė tyrimus, organizavo 
seminarus ir apskrituosius stalus, leido informacinius leidinius.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu, 2004 m. birželio mėnesį Seimas ratifikavo Tarptautinės 
darbo organizacijos konvenciją Nr. 156 dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į juos. 2003 m. spalio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu 
patvirtino rekomendacijas darbdaviams ir darbuotojams jų susitarimu taikyti lanksčias darbo organizavimo 
formas. 2004 m. ministerija pasiūlė įtraukti lyčių lygybės principą į visų ministerijų nuostatus. Iki šiol nė 
viena ministerija, išskyrus Socialinės apsaugos ir darbo, nėra to padariusi.  

Bendradarbiaudama su Moterų informacijos centru, ministerija 2003–2004 m. organizavo seminarus lyčių 
lygybės, darbo ir socialinės apsaugos klausimais apskričių ir savivaldybių administracijų darbuotojams. Dar 
vienas seminarų ciklas buvo skirtas suteikti informacijos savivaldos valstybės tarnautojams apie lyčių 
aspekto integravimo strategiją. Ministerijos iniciatyva, įvyko trys apskritojo stalo diskusijos su moterų 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais. Teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos 
paslaugų specialistai dalyvavo lyčių lygybės seminaruose, kuriuos organizavo Lietuvos darbo birža.  

Siekdama išsiaiškinti nevienodo moterų ir vyrų darbo užmokesčio priežastis ir tai įtakojančius veiksnius,  
ministerija 2004 m. užsakė tyrimą. Preliminariais duomenimis, skirtumą įtakoja šie faktoriai: moterų ir vyrų 
darbo struktūra, darbo rinkos segregacija lyties pagrindu, profesinė sudėtis, kvalifikacijos lygis. Visi tyrimo 

                                                 
26 Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. 452 dėl Reikalavimų, taikomų privalomojo švietimo vadovėliams, 
patvirtinimo pasirašytas 2003 m. balandžio 9 d.; įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. 
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duomenys dar nėra pristatyti visuomenei. Remdamasi tyrimo rezultatais, ministerija rengia rekomendacijas 
socialiniams partneriams dėl darbų ir kategorijų vertinimo sistemos, nustatant darbo užmokestį.  

2003 m. atliktas dar vienas sociologinis tyrimas, kuriuo siekta nustatyti moterų dalyvavimo politikoje, 
vadovaujančiuose postuose, visuomeninėje veikloje veiksnius ir motyvus. Tyrimo duomenys atskleidė žemą 
moterų domėjimosi politika lygį ir jų nenorą dalyvauti politinėje veikloje. Jie buvo aptariami žiniasklaidoje ir 
sukėlė nemažai diskusijų visuomenėje. Vis dėlto tyrimo rezultatais nesukūrė pakankamai paskatų valstybei 
imtis priemonių, kuriomis būtų padidintas moterų atstovavimas politikoje.  

Ministerija taip pat skyrė dėmesio smurto prieš moteris problemoms. Išleista ir savivaldybėse išplatinta 
teisinių ir praktinių patarimų atmintinė smurtą patyrusioms moterims. 2004 m. 20.000 litų iš valstybės 
biudžeto turėjo būti skirta finansuoti nevyriausybinių organizacijų vykdomus projektus smurto prieš 
moteris srityje.  

3.2.2.12. Statistikos departamento veikla 

Statistikos departamentui buvo pavesta nuolat atnaujinti pagrindinių statistinių duomenų bazę apie moteris 
ir vyrus; pakoreguoti statistinių duomenų surinkimo bei ataskaitų formas, pagal kurias duomenis 
departamentui teikia valstybės institucijos ir organizacijos, taip, kad duomenys būtų fiksuojami pagal 
asmenų lytį; parengti statistinę informaciją apie kaimo ir pagyvenusių moterų padėtį. Informacija apie 
moteris ir vyrus yra nuolat pateikiama Statistikos departamento tinklapyje27 (šiuo metu yra prieinami 2003 
m. duomenys). Be to, departamento specialistai parengė statistinių indikatorių, reikalingų lyčių lygybės 
situacijai įvertinti, sąrašą, kuriuo naudojamasi surenkant duomenis. Be abejo, reikalingos ir tolesnės 
pastangos ir priemonės, kad surenkama informacija teiktų kiek įmanoma daugiau informacijos tiek apie 
vyrų, tiek apie moterų padėtį.  

Lygių galimybių 2004 m. programoje numatytos priemonės apima rengimą įstatymo pataisų, kuriomis vaikų 
turintys vyrai būtų paskatinti imti vaiko priežiūros atostogas bei dalintis pareigomis šeimoje; lygias moterų 
ir vyrų galimybes reglamentuojančių tarptautinių dokumentų suvestinės parengimą; profesinių mokymų 
vyresnėms moterims organizavimą; seminarus savivaldybėse apie moterų vaidmens kaitą savivaldoje; du 
seminarus smurto prieš moteris ir teisinių priemonių smurtautojo atžvilgiu tema; dvi nacionalines 
konferencijas apie moterų vaidmenį politikoje ir faktinės lyčių lygybės situacijos Lietuvoje pasikeitimą; 
tyrimą apie socialines paslaugas, kurių reikia prekybos žmonėmis aukoms; paramą nevyriausybinių 
organizacijų projektams, orientuotiems į žiniasklaidos ir informacinių technologijų srities 
destereotipizavimą lyties atžvilgiu.  

3.2.3. Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 m. programa 

Priemonės, skirtos lyčių lygybės užtikrinimui, integruotos į Lietuvos Respublikos Užimtumo didinimo 
2001–2004 m. programą28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, siekiant užtikrinti 
programos tęstinumą, vadovaujantis Europos Sąjungos užimtumo gairėmis, pradėtas rengti nacionalinis 
Užimtumo didinimo veiksmų planas, kuriame lyčių aspektas bus integruotas į visas veiksmų plano kryptis, 
be to, moterų užimtumui skatinti bus skirtos specialios priemonės. Ministerija taip pat informavo, kad 
priemonės moterų ir vyrų socialinei atskirčiai mažinti numatytos naujajame Nacionaliniame veiksmų plane 

                                                 
27 Duomenis galima rasti Statistikos departamento interneto svetainėje adresu:  http://www.std.lt   
28 Vyriausybės nutarimas Nr. 529 dėl užimtumo didinimo 2001–2004 m. programos patvirtinimo priimtas 2001 m. 
gegužės 8 d.; įsigaliojo 2001 m. gegužės 12 d.  
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socialinei atskirčiai mažinti bei socialinei aprėpčiai didinti 2004–2006 m. Plano įgyvendinimo stebėseną 
atliks aukšto lygio darbo grupė, kurioje bus pakviestas dalyvauti ir Lygių galimybių kontrolierius.  

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2004 m. strateginėmis kryptimis29 ir Smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros 2002–2004 m. priemonėmis siekta suaktyvinti smulkaus ir vidutinio verslo sektorių. Vienas iš 
strateginių tikslų buvo paskatinti jaunus asmenis, moteris ir neįgaliuosius imtis verslo. Priemonės, kuriomis 
siekta paskatinti moterų aktyvumą, apėmė informacijos apie moterų verslininkių sėkmės istorijas skleidimą 
žiniasklaidoje bei Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo agentūros tinklapyje. Lietuvių dalyvavimui 
tarptautinėse mentoringo 2002–2004 m. programose buvo skirta 80.000 litų. Deja, duomenų apie tai, kiek 
moterų pasinaudojo šia galimybe, nėra.  

Atsižvelgdama į aukštą asmenų, kuriems liko keletas metų iki pensijos, nedarbingumo lygį, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija parengė Išankstinio valstybinio socialinio draudimo pensijų mokėjimo 
įstatymo projektą30. 2003 m. lapkričio 18 d. įsigaliojęs įstatymas suteikė teisę 5 metais jaunesniems nei 
oficialus pensinis amžius asmenims, kurie ne mažiau nei 30 metų mokėjo socialinio draudimo įmokas, gauti 
pensines išmokas anksčiau. Kadangi didžioji dalis asmenų, kuriems šio įstatymo garantijos galėtų būti 
taikomos, yra moterys, atrodytų, kad naujos teisinės galimybės iš tiesų pagerins jų padėtį. Tačiau tenka 
pripažinti, kad nustatyta 30 metų socialinio draudimo įmokų mokėjimo kartelė yra gana aukštai. Tarp tų 
asmenų, kurie socialinio draudimo įmokas mokėjo ne mažiau nei 15 metų, teisę gauti išankstines pensijas 
turi tik tos moterys, kurios pagimdė ir augino penkis vaikus iki kol jiems sukako aštuoneri metai, taip pat 
asmenys, kurie rūpinosi neįgaliu vaiku mažiausiai 15 metų. Net ir šios įstatymo nuostatos gali netiesiogiai 
diskriminuoti moteris, nes tikėtina, kad didelė dalis jų dėl skirtingų šeiminių aplinkybių nėra išdirbę 15 
metų.  

2004 m. daugiau nei 10.000 vyresnių nei 55 metai įregistruotų bedarbių pasinaudojo Vyresnio amžiaus 
bedarbių 55+ užimtumo rėmimo programos teikiamomis galimybėmis. Nėra žinoma, kokią dalį šių asmenų 
sudarė moterys ir vyrai. 2004 m. birželio 18 d. įsigaliojo Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 
strategija31, išsamiai atspindinti esamą pagyvenusių asmenų padėtį ir išvardijanti tikslus skurdo įveikimo, 
užimtumo ir mokymosi visą gyvenimą, gyvenimo trukmės ir socialinių paslaugų srityse. Strategijoje 
atsižvelgiama į lyčių skirtumus, o numatyti indikatoriai turėtų padėti pasikeitusią padėtį įvertinti lyties 
pagrindu. Tačiau dokumente nėra numatytas veiksmų planas, kuris padėtų veiksmingai įgyvendinti 
numatytus tikslus.  

2003 m. atlikto nacionalinio tyrimo „ES įtaka Lietuvos savivaldybių socialinei politikai“32 duomenimis, 2001 
m. tik 0.12 proc. bendrojo vidaus produkto buvo skirta aktyviosioms ir 0.15 proc. bendrojo vidaus 
produkto – pasyviosioms užimtumo skatinimo priemonėms, kurios apėmė paramą socialinės atskirties 
grupėms priklausančių asmenų (pvz., moterų) įsidarbinimui. Tai buvo vienas iš žemiausių rodiklių visoje 
Europoje – 8 kartus mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis.  

3.2.4. Lyčiai jautrus biudžetas 

                                                 
29 Vyriausybės nutarimas dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginių gairių iki 2004 m. ir jų įgyvendinimo 
priemonių priimtas 2002 m. liepos 19 d.; įsigaliojo 2002 m. liepos 25 d.   
30 Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas priimtas 2003 m. lapkričio 18 d.; 
įsigaliojo 2004 m. liepos 1 d.    
31 Vyriausybės nutarimas Nr. 737 dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos patvirtinimo 
priimtas 2004 m. birželio 14 d.; įsigaliojo 2004 m. birželio 18 d.  
32 Algis Dobravolskas, Audronė Vareikytė, The EU Impact on Lithuanian Municipalities in the Field of Social Policy, Vilnius: 
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2003, p. 28. 
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Sprendimų priėmėjai Lietuvoje rimtai nesvarsto lyčiai jautraus biudžeto sudarymo galimybės. Nepaisant to, 
kad Vyriausybei teikiant sprendimų projektus būtina įvertinti siūlomų teisės nuostatų poveikį moterų ir 
vyrų lygioms galimybėms, tikėtina, kad į lyčių aspektą dažnai nėra atsižvelgiama. Šioje srityje būtina atlikti 
procedūros poveikį įvertinančius tyrimus. Dabar galiojančios biudžeto sudarymo taisyklės, jų taikymas ir 
biudžeto sudėtis turi būti ištirti atsižvelgiant į įvairius lyčių lygybės aspektus. Be to, būtina pasinaudoti 
gerais užsienio valstybėse įgyvendinamos politikos pavyzdžiais.  

Nepaisant kelių įgyvendintų priemonių, Vyriausybė vis dar per mažai skatina žiniasklaidos priemones skirti 
daugiau dėmesio lyčių problematikai, kovoti su tradiciniais lyčių stereotipais vaizduojant moteris ir vyrus ir 
pateikti modernius abiejų lyčių atstovų įvaizdžius tiek viešajame, tiek privačiame gyvenime. Nors Žurnalistų 
ir leidėjų etikos kodekso rengėjams buvo pateiktos rekomendacijos, Kodeksas vis dar nenumato paskatų 
žiniasklaidoje atspindėti nestereotipinius, subalansuotus ir įvairialypius moterų ir vyrų įvaizdžius. Kaip 
atskleidžia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos praktika, teikiant informaciją žiniasklaidoje dažnai  vis 
dar nesilaikoma lyčių lygybės principo.  

Nors Vyriausybė priėmė Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2003–2004 m. programą bei patvirtino 
jos įgyvendinimo 2003 m. ataskaitą, nors yra įgyvendinamos kitos programos ir veiksmų planai, tačiau vis 
tiek būtina imtis ilgalaikių pastangų ir integruotų strategijų kovoti su diskriminaciją dėl lyties sukeliančiais 
socialiniais ir ekonominiais veiksniais bei praktikomis.   

Europos integracijos procesas suteikė pagreitį įvairių lyčių lygybės programų įgyvendinimui. Daugybė 
moterų nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų ir valstybių institucijų koordinuoja ar dalyvauja 
projektuose pagal Europos Sąjungoje administruojamas programas (PHARE, SOCRATES, INTERREG ir 
kt.). Nuo 2004 m. gegužės mėnesio Bendrijos programose Lietuva gali dalyvauti nemokėdama dalyvio 
mokesčio, nes tapusi Europos Sąjungos nare ji moka nacionalines įmokas į Europos Sąjungos biudžetą. 
Prieš įstodama į Europos Sąjungą Lietuva nebuvo pareiškusi oficialaus pageidavimo dalyvauti Bendrijos 
lyčių lygybės pagrindų strategijos (2001–2005 m.) programoje. Laimei, nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvoje 
veikiančios organizacijos savo iniciatyvoms lyčių lygybės srityje pagal Europos Sąjungos programą gali gauti 
paramą tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kitų šalių struktūros.  

Pirmasis kvietimas Lietuvos organizacijoms dalyvauti EQUAL programoje buvo paskelbtas 2004 m. 
birželio mėnesį. Lietuvos Vyriausybė programai įgyvendinti pasirinko šiuos prioritetus: (1) socialiai 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija ir reintegracija į darbo rinką; (2) šeimos ir profesinio gyvenimo 
suderinamumas; (3) parama pabėgėliams. Deja, duomenys apie nevyriausybinių organizacijų ir valstybės 
institucijų įgyvendinamas programas bei jų dalyvavimą įvairiuose projektuose nėra renkami, todėl sudėtinga 
nustatyti bendrą aktyvumo lygį ir įgyvendinamų iniciatyvų poveikį.  

Nepaisant teigiamų poslinkių, Lietuvoje nepakankamai išnaudojamos Europos Sąjungos teikiamos 
finansinės paramos galimybes.  

Pirma, didelė dalis potencialių paramos gavėjų turi per mažai informacijos apie jiems prieinamas Europos 
Sąjungos paramos galimybes. Antra, potencialiai geros projektinės idėjos negali būti finansuojamos dėl jas 
teikiančių organizacijų negebėjimo tinkamai užpildyti reikalaujamas paraiškos formas. 

Trečia, dauguma Europos Sąjungos programų reikalauja bent 20 proc. nacionalinio įnašo, o jo nesant, 
galimybė gauti Europos Sąjungos lėšų yra prarandama. Kaip informavo valstybės tarnautojai, pagrindinius 
sunkumus sukelia ne lėšų nebuvimas, bet spaudimo skirti resursų projektams, orientuotiems į socialiai 
pažeidžiamų grupių padėties gerinimą, trūkumas.  
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Kita priežastis yra ta, kad valstybė kol kas nesukūrė tinkamų mechanizmų, kurie užtikrintų finansinių lėšų 
prieinamumą ir labiau atitiktų Europos Sąjungos institucijų ir programų keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, 
Valstybės rezervo fondo lėšos galėtų tapti tinkamu nacionalinio kofinansavimo šaltiniu, kuris būtinas 
daugeliui lyčių lygybės projektų. Nepaisant to, lėšų gavimo procedūra yra gana sudėtinga ir paprastai 
neprieinama nevalstybinėms institucijoms. Kita vertus, jei lėšos iš Rezervo fondo vis dėlto skiriamos tam 
tikrai iniciatyvai įgyvendinti, gauti resursai turi būti panaudojami iki kalendorinių metų pabaigos. Kadangi 
paprastai projektinė veikla planuojama keleriems metams, sunku efektyviai panaudoti gautas lėšas per tokį 
trumpą laiką, t.y. iki kalendorinių metų pabaigos.  

Be to, Lietuvoje galiojančios finansinės taisyklės neatsižvelgia į faktą, jog tarp paraiškos Europos Sąjungos 
paramai gauti pateikimo ir jos patvirtinimo yra nemažas laiko tarpas. Taigi, gavę 20 proc. valstybės paramą 
projekto vykdymui, pareiškėjai turi gerokai palaukti, kol jų paraiška bus patvirtinta Europos Sąjungoje. Tik 
tada pradedamos naudoti tiek nacionalinės, tiek tarptautinės lėšos. Tokiu būdu nacionaliniam 
kofinansavimui skirtų lėšų panaudojimui lieka labai mažai laiko.  

Tai, jog Europos institucijos patvirtina ne visas paraiškas ir ne visoms iniciatyvoms skiria finansavimą, 
atveda prie užburto rato. Europos Sąjungos paramai gauti reikia užsitikrinti nacionalinį kofinansavimą prieš 
teikiant paraišką, tuo tarpu valstybės institucijos, prieš skirdamos lėšas nacionaliniam kofinansavimui, nori 
garantijos, kad Europos Sąjungos pinigai tikrai pasieks paraiškos teikėjus.  

Ketvirta, valstybės institucijos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, todėl jos nėra linkę remti paraiškų 
tarptautiniais resursais. Tikėtina, jog taip atsitinka dėl kompetencijos valstybės institucijose trūkumo, o 
galbūt dėl nepakankamo suinteresuotumo imtis naujos veiklos. Tai gali kelti sunkumų siekiant išplėsti 
veiksmų spektrą lyčių lygybės srityje, kadangi valstybės institucijų dalyvavimas įgyvendinamoms 
iniciatyvoms suteikia svorio ir matomumo.       

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama didele dalimi priklausys nuo Lietuvos Bendrajame 
programavimo dokumente33 numatytos Struktūrinių fondų pirmojo tikslo veiksmų strategijos ir prioritetų 
2004–2006 m. Patvirtintas Vieningas programavimo dokumentas pirmumą suteikia socialinių poreikių ir 
žmogiškųjų išteklių infrastruktūros plėtrai. Nors rengiant pirminį dokumento tekstą partnerystė apėmė tik 
Lietuvos valstybės institucijas ir Europos Komisiją, vėliau partneriais pripažintos ir savivaldybės bei 
socialiniai ekonominiai partneriai, dalyvavę Bendrojo programavimo dokumento rengėjų darbo grupėje bei 
sektoriniuose komitetuose, kuriems vadovavo atskiros ministerijos.  

3.3. Pilietinės visuomenės iniciatyvos 

Lyčių lygybės srityje pažymėtini nevyriausybinių organizacijų pasiekimai. 2002 m. nevyriausybinės 
iniciatyvos dėka buvo sukurtas lyčių lygybės klausimams skirtas interneto tinklapis, pateikiantis lyčių lygybės 
sąvokų apibrėžimus, nacionalinius ir tarptautinius lyčių lygybę reglamentuojančius teisės aktus, 
informuojantis apie pasiekimus integruojant lyčių lygybės aspektą įvairiose srityse, moterų ir vyrų padėtį 
valstybės valdyme, darbo rinkoje, kt. Svetainė suteikia diskusijų forumo galimybę bei kaupia moterų 
nevyriausybinių organizacijų duomenų bazę. Svetainę administruojančio Moterų informacijos centro 
teigimu, tai pirmoji tokio pobūdžio svetainė visoje Vidurio ir Rytų Europoje. Nors svetainė yra geras 

                                                 
33 Bendrąjį programavimo dokumentą Vyriausybė patvirtino 2004 m. rugpjūčio 2 d.; elektroninę dokumento versiją 
galima rasti Finansų ministerijos tinklapyje www.finmin.lt; daugiau informacijos apie BPD pateikiama šio pranešimo 
7.1 priede.    
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įrankis dirbantiems lyčių lygybės srityje, ją būtina tobulinti: reikėtų pagerinti svetainės kokybę, teikti daugiau 
nuorodų į naujausius tyrimus bei reguliariai atnaujinti statistinius duomenis.  

Daug naudingos informacijos apie iniciatyvas lyčių lygybės srityje galima rasti ir Lygių galimybių plėtros 
centro tinklapyje34. Ši nevyriausybinė organizacija kuria lyčių lygybės srityje dirbančių įvairių specialistų 
duomenų bazę.  

Nemažai moterų organizacijų įgyvendina projektus, kuriais siekiama pagerinti moterų žinias informacinių 
technologijų srityje. Jungtinių Tautų vystymo programa bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė 
sutartį dėl didžiausio šio pobūdžio projekto įgyvendinimo. Projekto, kurį administruoja Kauno moterų 
užimtumo centras, metu penkiuose regioniniuose moterų informacijos centruose steigiamos kompiuterių 
klasės. Įvairiuose Lietuvos regionuose jau keletą metų veikia panašios kompiuterizuotos klasės, kurios 
suteikia moterims galimybę lankyti nemokamus (ar už mažą mokestį) kompiuterinio raštingumo kursus.  

Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto sesijoje 2004 m. pavasarį Socialinių inovacijų fondas ir 
Moterų informacijos centras pristatė vėliausią nepriklausomą ataskaitą apie moterų ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Šešėlinės moterų nevyriausybinių organizacijų parengtos 
ataskaitos lydėjo ir pirmines bei vėlesnes nacionalines ataskaitas Jungtinių Tautų visų formų moterų 
diskriminacijos komitetui 1998 m. ir 2001 m.  

Nepaisant nacionaliniu bei vietiniu lygmeniu veikiančių moterų organizacijų kiekybės bei gana aktyvios jų 
veiklos lyčių lygybės srityje, akivaizdus neigiamas aspektas yra tas, kad įgyvendinant projektus menkai 
dalinamasi įgyta patirtimi, informacija nėra kaupiama viename informacijos šaltinyje, todėl sunku įvertinti 
įvairių iniciatyvų poveikį lyčių lygybės situacijai Lietuvoje. Aiškumo dėlei svarbu minėtąją informaciją 
pateikti vienoje interneto svetainėje bei užtikrinti jos prieinamumą visiems asmenims.   

4. TYRIMAI IR STATISTIKA35 

2003 m. moterys sudarė 53.3 proc. Lietuvos gyventojų (100 vyrų teko 114 moterų), jų skaičius nuolat auga 
(nuo 52.7 proc. 1990 m.). Net ir sudarydamos kiekybinę daugumą, daugumoje viešojo ir privataus 
gyvenimo sferų moterys vis dar yra prastesnėje nei vyrai padėtyje.  

4.1. Moterų padėtis mokslo ir švietimo srityje  

2003 m. aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje turėjo 13.5 proc. moterų ir 11.5 proc. vyrų. Tapo įprasta, kad 
daugiau moterų (20.9 proc.) nei vyrų (17.5 proc.) įgyja aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 2002–2003 m. 
100 studentų vyrų teko 145 studentės moterys. Nuo 1995 m. ši tendencija nuolat stiprėja visuose 
išsilavinimo lygmenyse, išskyrus profesines mokyklas, kur kiekvienam 100 vaikinų teko vidutiniškai 67 
merginos.  

Paprastai moterys yra labiau išsilavinę nei vyrai tiek didžiuosiuose miestuose, tiek provincijoje; miestiečių 
moterų yra gerokai daugiau: 2002 m. mieste aukštąjį išsilavinimą turėjo 15–17 proc. moterų, kaimo 

                                                 
34 Adresas: http://www.gap.lt. 
35 Šioje pranešimo dalyje naudojamus duomenis pateikė Statistikos departamentas. Ypač daug jų pateikta metiniame 
Statistikos departamento leidinyje Moterys ir vyrai Lietuvoje 2003 (Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, 2004). 
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vietovėse šis skaičius siekė 6 proc.36. Per dešimtmetį aukštąjį išsilavinimą turinčių kaimo moterų skaičius 
išaugo 54 proc., o vyrų – tik 35 procentais.  

2003 metais tarp pradinių mokyklų mokytojų buvo 86.5 proc. moterų, profesinėse mokyklose – 67.4 proc., 
aukštesniosiose mokyklose – 68.1 proc. Universitetuose, t.y. aukščiausiojo lygio mokymo įstaigose, dirbo 
mažiau moterų nei vyrų, atitinkamai 44.4 proc. ir 55.6 proc. Nepaisant moterų daugumos tarp mokytojų ir 
švietimo įstaigų darbuotojų, sprendimus dėl švietimo politikos priima ne jos. Nė viena moteris Lietuvoje 
nėra tapusi švietimo ir mokslo ministre ar universiteto rektore. Didžiąja dalį mokyklų direktorių bei 
Švietimo ir mokslo ministerijos skyrių vadovų taip pat sudaro vyrai.  

Nepaisant geresnio moterų išsilavinimo, statistiniai duomenys atskleidžia, kad joms sunkiau sekėsi siekti 
mokslinės karjeros ir mažiau jų gavo mokslinius laipsnius. 2003 m. moterys sudarė tik 38 proc. 
mokslininkų, 14 proc. habilituotų daktarų (tarp jų tik 10 proc. moterų profesorių ir 26 proc. moterų 
docenčių),  43 proc. daktarų ir 18 proc. profesorių be mokslo laipsnio.  

4.1.1. Segregacija lyties pagrindu 

Nagrinėjant skirtingas studijų ir mokslo sritis, Segregacija lyties pagrindu vis dar akivaizdi. Kaip ir anksčiau, 
2003 m. merginos dominavo pedagogikos (83 proc.), humanitarinių mokslų ir menų (76 proc.), socialinių 
mokslų, verslo ir teisės (64 proc.), sveikatos apsaugos ir socialinio darbo (89 proc.) studijų programose. 
Vaikinai dažniau rinkosi tiksliųjų mokslų, matematikos ir informatikos (52 proc.), technikos, gamybos ir 
statybos (64 proc.) studijas. Vienintelė mokslų kryptis, kurioje moterys mokslininkės sudarė didžiąją dalį 
buvo humanitariniai mokslai (55 proc.). Kitose mokslo srityse dominavo vyrai: socialiniuose moksluose (52 
proc.), technologijų srityje (83 proc.), fizikos moksluose (71 proc.).  

4.2. Moterų ir vyrų padėtis darbo rinkoje 

Remiantis Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. moterų darbo lygis sudarė 58.4 proc., 
todėl ir toliau išliko mažesnis nei vyrų (63.7 proc.). Per penkerius pastaruosius metus vyrų darbo lygis 
sumažėjo 5.3 proc., tuo tarpu dirbančių moterų skaičius išaugo 2.5 proc. 2003 m. jaunų 15–24 metų 
amžiaus moterų darbo jėgos aktyvumas buvo bent 22 proc. mažesnis nei to paties amžiaus jaunų vyrų. 
Jungtinių Tautų vystymo programos ataskaitos duomenimis37, toks moterų ir vyrų aktyvumo skirtumas bent 
iš dalies paaiškina, kodėl moterys kur kas dažniau siekia aukštojo išsilavinimo.  

1998 m. prasidėjusios ekonominės Rusijos krizės bei jos padarinių Lietuvos ūkiui pavyzdys rodo, kad 
išoriniai ekonominiai faktoriai daro mažesnę įtaką moterų darbo lygiui, nes jų  socialinė grupė sudaro 
daugumą dirbančiųjų valstybės finansuojamuose sektoriuose, kurie nėra tokie jautrūs ekonomikos 
svyravimams. Pastebėtina ir tai, kad Lietuvos ekonominę padėtį neigiamai veikiant Rusijos krizei, moterų 
dalis visų dirbančiųjų tarpe išaugo (2000 m. moterys sudarė 50.9 proc. darbo jėgos). Tačiau Lietuvos ūkiui 
stabilizuojantis, šis rodiklis ėmė kristi (2002 m. iki  49.7 proc.).  

                                                 
36 Statistinius duomenis apie kaimo vyrus ir moteris pateikė Statistikos departamentas savo 2003 m. tyrimo ataskaitoje 
Moterys ir vyrai Lietuvos kaime. Tyrimo duomenys nebuvo publikuojami.  
37 Jungtinių Tautų Tūkstantmečio plėtros tikslų nacionalinė analizė. Bendra Lietuvos vertinimo apžvalga. Vilnius: Jungtinių 

Tautų Vystymo programa, 2004 m. balandžio mėn. 
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Statistikos departamento teikiami duomenys rodo, kad 2003 m. gerą išsilavinimą įgijusioms moterims 
įsidarbinti buvo kur kas sudėtingiau, nei panašų išsilavinimą turintiems vyrams. Tarp visų universitetinį ar 
neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių moterys sudarė 15.6 proc., o vyrai – 11.5 proc. Tarp 
profesinį ar specialų vidurinį išsilavinimą turinčių bedarbių buvo 26.8 proc. moterų ir 20.9 proc. vyrų. Vyrai 
dominavo tarp žemesnio nei nurodytas lygio išsilavinimą turinčių bedarbių.  

Su ypač dideliais sunkumais susiduria moterys, siekiančios įsidarbinti žemės ūkio sferoje. Kaip rodo 
Statistikos departamento tyrimo „Moterys ir vyrai Lietuvos kaime“ rezultatai, 64.3 proc. kaimo moterų yra 
priklausomos nuo valstybės mokamų socialinių išmokų (33 proc. gauna senatvės pensijos išmokas) ar 
šeimos narių pajamų (31.3 proc.). 

2003 m. rugpjūčio mėnesį moterys sudarė 68.1 proc. pensinio amžiaus Lietuvos piliečių38. Duomenys pagal 
amžiaus grupes atskleidžia, kad moterims sudėtingiau įsidarbinti sulaukus 50 m. amžiaus. Tarp 50–64 m. 
amžiaus asmenų vyrų darbo lygis kur kas didesnis nei moterų, atitinkamai  58.2 proc. ir 46.7 proc. Sulaukę 
65 m. vis dar dirba 7.3 proc. vyrų ir tik 2.9 proc. moterų.  

Dėl šių tendencijų moterys gauna vidutiniškai mažesnę senatvės pensiją nei vyrai: kadangi paprastai jų 
darbo stažas bei gautas darbo užmokestis yra mažesnis, moterys per savo gyvenimą sumoka mažiau 
socialinio draudimo įmokų. Be to, privatūs pensijų fondai, pradėję veikti 2004 m., atsižvelgdami į ilgesnę 
vidutinę moterų gyvenimo trukmę, moterų ir vyrų pensinių išmokų dydį skaičiuoja, remdamiesi 
skirtingomis taisyklėmis. Senatvėje moterys gaus vidutiniškai mažiau išmokų ir iš privačių pensijų fondų dėl 
trumpesnio darbo stažo ir mažesnių pajamų. Dėl minėtų veiksnių pensinio amžiaus moterys dažnai yra 
priklausomos nuo vyrų gaunamų pajamų, o tai savaime lemia pagyvenusių asmenų skurdo feminizaciją. 

Dirbančiųjų pasiskirstymo privačiajame ir viešajame sektoriuje analizė rodo, kad valstybės finansuojamuose 
darbuose moterų yra 1.8 karto daugiau nei vyrų. 2003 m. moterys sudarė 64.2 proc. darbuotojų viešajame 
sektoriuje ir  43.7 proc. privačiajame. Tai paaiškinama tuo, kad iš valstybės biudžeto finansuojama didžioji 
dalis tradiciškai „moteriškų darbų“, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos apsaugos ar socialinio darbo srityje. 
„Vyriškos veiklos sritys“, tokios kaip statyba, transporto infrastruktūra bei kitos, paprastai yra privačiojo 
sektoriaus dalis.   

2002 m. tarp savarankiškai dirbančių asmenų buvo 1.5 karto daugiau vyrų (61.7 proc. vyrų ir 38.3 proc. 
moterų). Tačiau tarp padedančių šeimos narių savarankiška darbo veikla užsiimantiems asmenims daugiau 
– 59.2 proc. – buvo moterų. 2002 m. 16.6 proc. visų dirbančiųjų buvo darbdaviai ar savarankiška 
ekonomine veikla užsiimantys asmenys (12.8 moterų ir 20.3 proc. vyrų), 2001 m. jie sudarė 15.4 proc. visos 
darbo jėgos. Tendencijos rodo, kad vis daugiau moterų ir vyrų imasi privačios veiklos darbo rinkoje. 
Nepaisant to, savarankiškai dirbančių asmenų skaičius išlieka labai žemas. Dėl tokios padėties ekspertai yra 
linkę kaltinti verslui nepalankias teisines ir ekonomines sąlygas.   

Moterys paprastai vadovauja mažesnėms įmonėms. 2001 m. atlikto tyrimo Verslo lyderių sociologinės ir 
demografinės charakteristikos duomenys rodo, jog tarp privačių įmonių vadovų, kurie neturėjo papildomų 
darbuotojų, 44.4 proc. buvo moterys, 42.9 proc. – vyrai. Šis skirtumas nuolat auga. Vis daugiau moterų 
vadovauja smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba iki 50 darbuotojų. Nors ši komercinės veiklos 
forma yra populiari tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų, kai kuriuose sektoriuose dalyvaujančių moterų ir vyrų 
skaičius ryškiai skiriasi. Moterys paprastai dominuoja viešbučių versle ir vadovauja maitinimo įstaigoms: 
2001 m. jų skaičius šiame sektoriuje 13.3 proc. viršijo vyrų skaičių. Vyrai aktyvesni transporto, statybos, 

                                                 
38 Lietuvos darbo biržos duomenimis.   
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remonto ir techninės priežiūros srityse. Deja, vėlesnių tyrimų šioje srityje nebuvo atlikta. Taip pat nėra 
duomenų, kiek moterų verslininkių Lietuvoje gavo kreditą savo verslo pradžiai ir su kokiais sunkumais jo 
prašydamos susidūrė.  

Darbo rinkos segregacija akivaizdžiai atsispindi žemiau pateikiamoje lentelėje. Prisiminus, kurias studijų 
kryptis pasirenka merginos ir vaikinai, skirtingas jų skaičius atskiruose darbo rinkos sektoriuose visai 
nestebina.  

1 lentelė. Dirbančiųjų skaičius pagal ekonominės veiklos formas 2003 m.  

 
Pasiskirstymas pagal lytį 

(procentais) 
Ekonominės veiklos rūšis Moterys Vyrai 

Iš viso 49.5 50.5 

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė, žuvininkystė  40.2 59.8 

Pramonė 50.4 49.6 

Elektros, dujų, vandens tiekimas 26.3 73.7 

Statybos pramonė 10.1 89.9 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, automobilių, motociklų 
remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas  

52.0 48.0 

Viešbučiai ir restoranai 81.1 18.7 
Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai 
(telekomunikacijos)  

24.3 75.7 

Finansinis tarpininkavimas 64.8 35.2 

Nekilnojamas turtas, nuoma ar kita verslo veikla  49.9 50.1 

Viešasis valdymas, privalomasis socialinis draudimas  39.8 60.2 

Švietimas 79.3 20.7 

Sveikatos apsauga ir socialinis darbas 85.6 14.4 

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla   61.4 38.6 

Samdomų darbuotojų turinčių privačių ūkių veikla  59.7 40.3 

ŠALTINIS: Moterys ir vyrai Lietuvoje, 2003 (Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
2004). 

Daugiau vyrų nei moterų yra tarp Seimo narių, aukštas pareigas einančių pareigūnų bei privačių įmonių 
vadovų. Vyrai dominuoja ir šiose profesinėse grupėse: kvalifikuotų žemės ūkio ir žuvininkystės darbuotojų, 
kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų, įrenginių, mašinų operatorių. Moterys sudaro absoliučią mažumą 
ginkluotosiose pajėgose. Pastarieji pavyzdžiai įrodo, kad lyties aspektai darbo rinkoje svarbūs tiek 
horizontaliu, tiek vertikaliu požiūriu. 

4.2.1. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 

Nors įstatymai reikalauja mokėti vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą, darbo užmokesčio skirtumas 
yra viena iš moterų ir vyrų nelygybės apraiškų darbo rinkoje. Nepaisant geresnio moterų išsilavinimo, 2003 
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m. moterų vidutinis atlyginimas buvo 16.8 proc. mažesnis nei vyrų privačiame sektoriuje ir 24.8 proc. 
valstybės sektoriuje. Šį atlyginimų skirtumą lemia tai, jog moterų dominuojamos viešojo sektoriaus sritys 
(socialinė rūpyba, švietimas, kt.) paprastai yra prasčiau apmokamos nei vyrų dominuojančios veiklos 
(energijos tiekimas, kt.).  

2003 m. moterys stipriai dominavo šiose srityse: sveikatos apsaugos ir socialinio darbo (85.6 proc. visų 
dirbančiųjų), švietimo (79.3 proc.), viešbučių ir maitinimo įstaigų (81.3 proc.). Šiuose veiklos baruose 2003 
m. buvo mokami žemiausi vidutiniai atlyginimai, atitinkamai 976 litai, 988 litai ir 782 litai. Tais pačiais 
metais vyrai dominavo šiuose sektoriuose: statybos (89.9 proc. visų dirbančiųjų), elektros, dujų, vandens 
tiekimo (73.7 proc.), transporto, sandėliavimo ir nuotolinių ryšių (75.7 proc.). Šiose srityse dirbančių 
asmenų darbo užmokestis 2003 m. buvo gerokai didesnis, atitinkamai 1049 litų, 1505 litų, 1325 litų.  

Skirtingą moterų ir vyrų darbo užmokestį lemia ir vertikali darbo rinkos segregacija, t.y. vyrai paprastai eina 
aukštesnes pareigas nei moterys. Tuo galima paaiškinti skirtingą moterų ir vyrų darbo užmokestį tame 
pačiame ekonominės veiklos sektoriuje. 2003 m. moterys uždirbo mažiau nei vyrai visuose sektoriuose, apie 
kuriuos duomenis pateikia Statistikos departamentas (iš viso 14 sektorių). Didžiausias darbo užmokesčio 
skirtumas nustatytas finansinio tarpininkavimo rinkoje: šiame sektoriuje vyrai vidutiniškai uždirbo 3,603 litų 
per mėnesį, o moterys – 2,138 litų (skirtumas 41 proc.).  

4.2.2. Darbas ne visą darbo dieną 

Lietuvoje nėra populiaru dirbti ne visą darbo dieną, tokiu darbo režimu dirbančių asmenų procentas 
esmingai nesikeičia ir išlieka daugiau nei per pusę mažesnis nei ES vidurkis. Statistikos departamento 
duomenimis, 2003 m. Lietuvoje ne visą darbo dieną dirbo 13.3 proc. moterų ir 8 proc. vyrų. Tai, kad šios 
rūšies dirbančiųjų nėra daug, lemia daugumos šeimų žemos vidutinės pajamos. Ne visą darbo dieną 
dirbantiems asmenims įstatymai numato vienodas garantijas, kaip ir dirbantiems visu etatu.  

Ekspertų teigimu, sunkumus, su kuriais moterys susiduria darbo rinkoje, lemia ekonominiai, socialiniai ir 
kultūriniai faktoriai. 2002 m. Baltijos tyrimų atlikto tyrimo duomenimis, 57.2 proc. vyrų ir 51.4 proc. moterų 
mano, kad vyrai turėtų būti pagrindiniai šeimos maitintojai. Be to, tarp 17800 asmenų, kurie 2002 m. išėjo 
vaiko priežiūros atostogų, tik 179 buvo vyrai, o tai sudarė tik vieną procentą visų teisę jomis pasinaudoti 
turinčių asmenų. Kadangi rūpinimasis šeima stereotipiškai laikomas moterų atsakomybe, yra nepaprastai 
sunku įsidarbinti moterims, turinčioms mažų vaikų ar vienoms juos auginančioms. Be to, Lietuvos 
smulkaus ir vidutinio verslo agentūros atliktas tyrimas „Moterų verslas Lietuvoje“ parodė, kad vyrai 
verslininkai yra linkę skeptiškai vertinti moterų verslininkių kompetenciją. Turėdamos mažiau nei vyrai 
patirties versle, moterys turi mažiau verslui reikalingų įgūdžių bei informacijos. Tos pačios tendencijos 
pastebimos ir kituose sektoriuose.  

Minėtieji faktai parodo, kad moterys vis dar susiduria su vadinamuoju stiklinių lubų reiškiniu. Siekiant 
suvienodinti moterų ir vyrų darbo užmokestį, būtina taikyti priemones skirtingais lygmenimis bei įvairiose 
sferose, kuriose identifikuotinos lyčių lygybės problemos. Būtina didinti užimtumo lygį, efektyviai 
įgyvendinti šeimos ir karjeros suderinamumo principą, kovoti su lyčių stereotipais, mažinti tiek horizontalią, 
tiek vertikalią darbo rinkos segregaciją lyties pagrindu.  

Darbo užmokesčio dydis valstybės sektoriuje griežtai reguliuojamas įstatymais: yra nustatytas sąrašas 
pareigybių, kurioms priskiriama konkreti kategorija bei taikomas tiksliai nustatytas darbo užmokesčio 
koeficientas. Tai sudaro mažiau galimybių nustatyti skirtingus moterų ir vyrų darbo užmokesčius. 
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Privačiame sektoriuje darbo užmokestis paprastai nustatomas derybų keliu, „už uždarų durų“, todėl 
atsiranda daugiau galimybių darbo užmokesčio skirtumams.  

Jau imtasi pirmų žingsnių, siekiant apibrėžti vienodą darbo užmokestį už vienodos vertės darbą. Tačiau 
kasdienybėje šiuo klausimu nėra pakankamai kompetentingi nei privačių įmonių personalo vadovai, nei 
lyčių lygybės principo įgyvendinimą nustatant darbo užmokestį prižiūrintys valstybės tarnautojai. Siekiant 
efektyviai įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą principą, būtina atlikti reikiamus 
tyrimus, rengti ekspertus ir nustatyti griežtesnį principo įgyvendinimo mechanizmą.  

Nors nemažas dėmesys pastaruoju metu buvo skiriamas Europos Sąjungos integracijos pasekmių Lietuvai 
įvertinimui, vos keletas studijų užsiminė apie šio proceso įtaką lyčių lygybės situacijai.  

Lietuvos savivaldybių asociacijos inicijuoto tyrimo „ES poveikis Lietuvos savivaldybių socialinei politikai, 
2003“39 metu siekta išsiaiškinti, kokį poveikį Lietuvos užimtumo politikai savivaldybėse turės Europos 
užimtumo strategijos priėmimas. Studijoje pabrėžiama lyčių lygybės tikslų svarba ir pažymima, jog moterų 
padėtis Lietuvoje yra vis dar prastesnė nei Europos Sąjungoje.  

Nemažą nerimą kelia studijoje daroma išvada, kad Lietuvoje sukurtas institucinis ir teisinis mechanizmas 
nesudaro pakankamai galimybių savivaldybėms dalyvauti formuojant politiką bei strategijas, susijusias su 
integracija į Europos Sąjungą, – tai reiškia, jog nėra efektyviai keičiamasi informacija tarp valstybės ir 
savivaldybių lygmeniu veikiančių asmenų. Šis reiškinys ateityje gali tapti rimtu trukdžiu lyčių lygybės 
politikai. Siekiant įvertinti savivaldos institucijų pajėgumą imtis efektyvių lyčių lygybės politikos priemonių, 
būtina atlikti išsamius tyrimus, kurių trūkumas šiuo metu labai jaučiamas.   

4.3. Moterų ir vyrų vaidmuo sprendimų priėmimo procese  

Nepakankamas moterų atstovavimas pastebimas visuose valdžios lygmenyse, pradedant Seimu ir baigiant 
savivaldybių tarybomis. Parlamento rinkimų tendencijos nebuvo palankios Lietuvos moterims. 1996 m. į 
Lietuvos Respublikos Seimą buvo išrinkta 18 proc. moterų, tačiau po 2000 m. rinkimų lyčių lygybės 
požiūriu situacija gerokai pablogėjo. Moterų kandidačių skaičiaus sumažėjimas (nuo 20.62 proc. 1996 m. iki 
18.25 proc. 2000 m.) bent iš dalies nulėmė tai, jog į Seimą buvo išrinkta tik 10.6 proc. moterų. 2004 m. 
rugsėjo mėnesį visiems 14 Seimo komitetų vadovavo vyrai, tik 6 moterys buvo tarp 15 Seimo komisijų 
vadovų. 2004 m. spalio mėnesį vykusiuose rinkimuose buvo išrinkta daugiausiai moterų per visą 
nepriklausomybės laikotarpį – 31 iš 141 Seimo nario (22 proc.). Tikėtina, kad tokį proporcijos išaugimą 
bent iš dalies sąlygojo didesnis moterų kandidačių skaičius. 2004 m. partijų sąrašų pirmuosiuose 
dešimtukuose buvo 25.33 proc. moterų (palyginkime: 2000 m. moterys aukščiausiose partijų sąrašų sudarė 
vos 10 proc.).  

Nedidelis dalyvaujančių politikoje moterų skaičius įtakojo tai, kad sprendimų lyčių lygybės klausimais 
priėmimo procesams buvo skiriama mažai dėmesio. Be to, tik nedidelė parlamentarių dalis aktyviai kelia 
lyčių klausimus į parlamento darbotvarkę, o tai neramina ne mažiau, nei žemas moterų atstovavimo 
valdžioje lygis. 

Tapusi Europos Sąjungos nare, 2004 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo Europos Parlamento rinkimuose. 
Nustebino į Europos Parlamentą išrinktų moterų skaičius – 38.4 proc. (5 iš 13 Lietuvai atstovaujančių 
parlamentarų). Pastebėtina, kad didelė dalis moterų buvo išrinktos dėl jų atžvilgiu palankaus rinkėjų 
reitingavimo, bet ne dėl aukštos pozicijos partijų rinkimų sąrašuose. Nepaisant netikėtai didelio moterų 
                                                 
39 Algis Dobravolskas ir Audronė Vareikytė. 
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atstovavimo, tikėtina, kad lyčių lygybės klausimams lietuviai neskirs daug dėmesio, nes nė vienas jų 
nepareiškė noro tapti Europos Parlamento moterų teisių ir lygių galimybių komiteto nariu.  

Per 15 Lietuvos nepriklausomybės metų tik viena moteris buvo paskirta Vyriausybės vadove, o rekordinis 
jų skaičius ministrų tarpe buvo 3 iš 13. Šiuo metu moterys vadovauja tik Socialinės apsaugos ir darbo bei 
Žemės ūkio ministerijoms. 2004 m. gegužės mėnesį Finansų ministerijai vadovavusi pareigūnė buvo 
paskirta Europos Komisijos nare. Nuo 2004 m. į Europos žmogaus teisių teismą paskirta lietuvė teisėja.  

2004 m. iš penkių kandidatų į prezidento postą buvo dvi moterys, o viena jų dėl posto nesėkmingai rungėsi 
antrajame rinkimų ture.  

2002 m. į Savivaldybių tarybas buvo išrinkta 20.6 proc. moterų. 1997 m. savivaldos rinkimus laimėjo 22 
proc. moterų – šis procentas didžiausias per visus nepriklausomybės metus. 2004 m. tarp 60 savivaldybių 
merų buvo vos 2 moterys, 11 ėjo vicemerių pareigas, 8 vadovavo savivaldybių administracijoms. Vos vienai 
iš 10 apskričių viršininko administracijų vadovauja moteris, 23 proc. jų yra tarp pavaduotojų 40.  

Viena iš žemo moterų atstovavimo lygio sprendimus priimančiose institucijose priežasčių yra menkas 
moterų domėjimasis politika. 2004 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos „Moterys ir politika“ 
duomenimis41, 89 proc. moterų atsakė nedalyvaujančios politinėje veikloje dėl šių priežasčių: didelė 
atsakomybė už šeimą, darbų našta namuose, moterys turi mažiau galimybių, jos nereikalingos politikoje, 
visuomenės nuomone, politika yra vyriška veikla, įsitraukti į politinę veiklą neleidžia vyras. Kita vertus, 
moterys ir pačios nėra linkę imtis politinės veiklos, nes nesidomi politika, nepasitiki savimi ar nuvertina 
savo kompetenciją. Apklausos metu vos 7 proc. moterų pareiškė norinčios dalyvauti politinių partijų 
veikloje.  

41 proc. apklausos dalyvių tiki, kad moterų politinę veiklą paskatintų rūpesčių šeimoje sumažėjimas, 
atkaklesnis moterų karjeros siekimas, įvairūs paskatinimai, agitacija ir vyrų parama, įsigalėjusių stereotipų 
kaita ir didesnė pagarba moterims. 34 proc. respondentų (daugeliu atveju tai gerai išsilavinusios ir 
uždirbančios moterys) pasisako už kvotas sudarant partijų rinkiminius sąrašus. 26 proc. gyventojų pasisako 
prieš, o 40 proc. neturi nuomonės kvotų sistemos atžvilgiu. 36 proc. Lietuvos gyventojų teigia, kad 
kandidatų lytis neturi reikšmės jų pasirinkimui, net 32 proc. visuomenės verčiau rinktų vyrą, o 20 proc. – 
moterį.  

Minėtas tyrimas taip pat atskleidė, kad visuomenė tam tikras profesijas vertina kaip labiau vyriškas 
(vairuotojo, statybininko, policininko, karininko, lėktuvo piloto, politiko), o kitas – kaip labiau moteriškas 
(mokytojo, siuvėjo, pardavėjo, gydytojo, virėjo, sekretoriaus ir socialinio darbuotojo). Beveik 60 proc. 
Lietuvos gyventojų teigia, kad politinė veikla yra vyriškas darbas. Tokios nuomonės ypač dažnai laikėsi 15-
29 metų amžiaus respondentai, taip pat dideles pajamas turintys asmenys.  

Teigiantieji, kad didesnis moterų skaičius politikoje pablogintų valstybės valdymo kokybę (10 proc. 
Lietuvos gyventojų), yra linkę manyti, kad „moterys yra silpnos politikės“, „jos vadovaujasi emocijomis“, 
„jos turi per daug pareigų šeimoje“, „jos yra konfliktiškesnės“, „joms trūksta būtinos politinės patirties“. 
Pastarosios nuomonės laikosi tiek vyrai, tiek moterys.  

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, diplomatinėje tarnyboje yra 42 proc. moterų, dirbančių Užsienio 
reikalų ministerijoje bei diplomatinėse atstovybėse. Ten pat dirbančių valstybės tarnautojų tarpe moterys 

                                                 
40 Moterys ir vyrai Lietuvos apskrityse: Faktinė padėtis, Socialinių inovacijų fondas (Kaunas: Dimera, 2004).  
41 Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika  (Vilnius: Baltijos tyrimai, 2003),  http://www.gap.lt/tyrimai 
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sudaro 65 proc. Duomenų apie vertikaliąją diplomatinės tarnybos segregaciją nėra surinkta. Duotieji skaičiai 
rodo, jog moterims sunku įsidarbinti diplomatinėje tarnyboje. Nors šioje srityje nebuvo atlikta tyrimų, 
tikėtina, kad didele dalimi tai lemia lyties stereotipai.  

Valstybės sektoriuje taip pat dominuoja moterys, jos sudaro 60 proc. dirbančiųjų. Nepaisant to, tik 167 
moterys vadovauja skyriams (o vyrų – 325). Moterų ir vyrų skaičiaus skirtumas yra gerokai mažesnis tarp 
politinio pasitikėjimo pareigūnų, atitinkamai 229 ir 252. Tai parodo, kad lyčių atstovavimas dažnai priklauso 
nuo užimamų pareigų lygio. Statistikos departamento duomenimis, aukščiausių valstybės tarnautojų tarpe 
(A lygio – sprendimų priėmėjai) moterys sudaro tik 33.4 proc.  

4.4. Pasidalijimas pareigomis šeimoje 

Lietuvių požiūris į lyčių vaidmenis vis dar išlieka gana patriarchališkas, ypač atsakomybės už šeimą srityje: 
dauguma yra linkę pritarti tradiciniam šeimos modeliui, kuriame vyras yra pagrindinis šeimos maitintojas, o 
šeimos rūpesčiai gula ant moters pečių. Tačiau Vyrų krizių ir informacijos centro užsakymu 2002 m. atliktas 
vyrų vertybių ir elgsenos modelių tyrimas42 atskleidė, jog minėtasis požiūris į vyro ir moters socialinę rolę ne 
visuomet atitinka naujas socialines tendencijas. Nors didžioji dalis Lietuvos gyventojų mano, kad šeimos 
vyrai paprastai uždirba daugiau nei moterys, tikra situacija yra kur kas tolygesnė – 40 proc. pagrindinių 
šeimos maitintojų yra vyrai, o 29 proc. sudaro moterys. 72 proc. visuomenės mano, kad būtina 
„normalaus“ vyro savybė yra sugebėjimas uždirbti pinigus, 67 proc. pabrėžia vyrų techninius įgūdžius, 67 
proc. vyrams priskiria finansinę vaikų paramą, 66 proc. – žmonų apsaugą.  

Daugelyje Lietuvos universitetų įkurti lyčių studijų centrai (Vilniaus universitete, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, Kauno technologijos universitete, Šiaulių universitete ir kt.) nuo 1998 m. atlieka lyčių aspekto 
tyrimus įvairiose kultūros, socialinio gyvenimo, žiniasklaidos sferose. Tyrimų rezultatai paprastai 
spausdinami tarptautinėje ir Lietuvos mokslinėje spaudoje. Nemažą dalį tokių tyrimų rėmė Atviros Lietuvos 
fondas, kaip antai: moterų mokslininkių padėties Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo rinkoje analizę 
(2001)43 ar vyriškų vaidmenų krizės Lietuvoje tyrimą (2002)44. 2004 m. vasario mėnesį pasirodė Lietuvos 
mokslininkių situacijos apžvalga, beveik tuo pat metu jų padėties kitose Europos Sąjungos valstybėse 
analizė buvo atlikta Europos Komisijos užsakymu45.  

Tačiau lyčių studijos Lietuvoje yra išsklaidytos, nekordinuojamos, jos turi mažai įtakos sprendimų 
priėmimui bei valstybės tarnautojų veiklai, be to, menką ryšį su visuomeninėmis moterų organizacijomis46. 
Pastarosios paprastai savo veikloje negali pasiremti moksliniais duomenimis, jei tokių tyrimų neatlieka 
pačios.   

5. PAGRINDINĖS PROBLEMINĖS SRITYS IR REKOMENDACIJOS 

5.1. Probleminės sritys 

                                                 
42 Vyrų vertybių ir elgsenos modelių tyrimas, Vilnius: Vyrų krizių ir informacijos centras, 2002 m. vasario mėn.  
43 Alina Žvinklienė ir Meilutė Taljūnaitė, Akademinė karjera lyčių lygybės požiūriu (Vilnius: Atviros Lietuvos fondas, 
2002).  
44 Vyrų vertybių ir elgsenos modelių tyrimas. 
45 “Waste of talents: turning private struggles into a public issue. Women and Science in the Enwise countries,” 
Brussels: European Commission, 2004, http://europa.eu.int/comm/research/science-
society/women/wssi/publications_en.html 
46 Giedrė Purvaneckienė, Lyties dimensija socialinės kaitos procese, http://www.lygus.lt  
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Analizė rodo, jog nepaisant to, kad Lietuvoje sukurta gana gera lyčių lygybės teisinė bazė, kai kurie teisės 
aktai vis dar prieštarauja moterų ir vyrų lygių galimybių principui. Vis dėlto didžiausias iššūkis Lietuvos 
lyčių lygybės politikai yra jos efektyvumo užtikrinimas, suteikiantis jai pakankamą politinį svorį ir apimtį, 
žmogiškuosius resursus bei tinkamą institucinę sąrangą.  

Nors lyčių lygybės skatinimu užsiima įvairūs veikėjai, už lyčių lygybės politikos kūrimą ir įgyvendinimą 
atsakingų institucijų veikla dažnai yra nepakankama ir neefektyvi. Valstybės lyčių lygybės politika privalo 
būti sistemiška, be to, būtina efektyviau koordinuoti kompetentingų institucijų veiklą. Tai ypač taikytina 
nagrinėjant skirtumus tarp miesto ir kaimo vietovių, kuriose paprastai vyrauja labiau stereotipiniai požiūriai 
į lyčių vaidmenis bei trūksta informacijos apie įgyvendinamą politiką. Nepaisant palankių tendencijų, vos 
pirmi žingsniai žengti užtikrinant šeimos ir karjeros suderinamumo principą bei įgyvendinant lyčių aspekto 
integravimo strategiją. Atliekami moterų ir vyrų padėties tyrimai vis dar nepaskatina reikiamų politinių 
iniciatyvų, o lyčių lygybės problemų sprendimas nėra sprendimų priėmėjų prioritetinė sritis. Net 
įgyvendindamos platų lyčių lygybės iniciatyvų spektrą, nevyriausybinės organizacijos neturi pakankamos 
lobistinės galios.  

Vienas iš pagrindinių lyčių lygybės institucinio mechanizmo trūkumų yra tai, kad jis neturi regioninio ir 
vietinio lygmens, t.y. nei apskrityse, nei savivaldybėse nėra už lygių galimybių politikos įgyvendinimą 
atsakingų valstybės tarnautojų. Lyčių lygybės institucijos veikia išimtinai sostinėje, o informacijos lyčių 
lygybės politikos klausimais sklaida į regionus nėra pakankama. Nors apie institucijų, dirbančių lyčių lygybės 
srityje, veiklą nemažai žinoma didesniuose miestuose, ši informacija paprastai nepasiekia provincijos 
gyventojų. Tai patvirtina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos praktika: 2003 m. 49 proc. skundų tarnyba 
gavo iš vilniečių, 28 proc. – kauniečių, 9 proc. – klaipėdiečių. Į Kontrolierę nė karto nesikreipė Telšių, 
Utenos, Marijampolės, taip pat kaimo vietovių gyventojai.  

Pranešimams apie lyčių lygybę bei egzistuojančius pagalbos mechanizmus diskriminacijos dėl lyties atveju 
nėra išnaudojami visi prieinami informacijos sklaidos kanalai. Tokia informacija dažniausiai pateikiama tik 
nacionaliniuose dienraščiuose, kuriuos paprastai skaito pasiturintys miesto gyventojai ir dažnas valstybės 
tarnautojas.  

Už lyčių lygybės įgyvendinimą atsakingų institucijų veiklą apsunkina ir jos efektyvumą dažnai riboja 
nepakankami finansiniai ir žmogiškieji resursai. Be to, valstybės institucijoms, kurios nėra tiesiogiai 
atsakingos už lyčių lygybės politikos įgyvendinimą, apskritai nėra skiriama finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
(išskyrus numatytus Lygių galimybių programoje) lygių galimybių iniciatyvoms jų koordinuojamoje srityje 
įgyvendinti. Nors Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas įpareigoja valstybės institucijas jų kompetencijos 
ribose rengti ir įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių programas, joms būtų sudėtinga imtis lyčių 
lygybės integravimo strategijos jau vien dėl neskiriamų šiam tikslui lėšų. Valstybės institucijos, vykdydamos 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, gali tik ribotai paremti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas lygių 
galimybių srityje.  

Efektyvią politiką lyčių lygybės srityje vykdyti trukdo ir lyčių lygybės tyrimų, atliekamų lyties bei amžiaus 
pagrindu segreguotos statistikos bei institucijų kompetencijos srityje, trūkumas.  

Nėra pakankama sprendimų priėmėjų bei politiką įgyvendinančių įstaigų sąveika su pilietine visuomene. 
Pirma, sprendimų priėmėjams, vyriausybinėms įstaigoms bei kitiems už įstatymų rengimą ir įgyvendinimą 
atsakingiems valstybės tarnautojams trūksta žinių apie lyčių lygybės problemas, šią sritį reglamentuojančius 
teisės aktus. Dėl to pastebimas pastarųjų nenoras ar nesuinteresuotumas imtis konkrečių veiksmų. Antra, 
kol kas yra ribotas vykdomų visuomenės švietimo bei jos jautrumo lyčių aspektams didinimo iniciatyvų 
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poveikis. Žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio lyčių lygybės klausimams siekia Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba ir lygių galimybių bei žmogaus teisių srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. 
Tačiau iniciatyvos šioje srityje turėtų būti platesnio pobūdžio, dažnesnės bei efektyvesnės. Dažnai su 
diskriminacija susiję klausimai nagrinėjami tik suinteresuotų grupių tarpe (moterų organizacijų ir pan.) ir 
nesukelia didesnio masto visuomeninių diskusijų.  

Ekspertai pažymi būtinybę aktyviau įtraukti bei konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis rengiant 
ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama pagerinti lyčių lygybės situaciją Lietuvoje. Valstybės veikėjai 
vis dažniau palaiko ryšį su pilietine visuomene priimdami sprendimus, tačiau tokio dialogo intensyvumas 
dažnai priklauso nuo svarstomo klausimo ir dažnai nepatenkina lūkesčių. Tenka pripažinti, kad lyčių 
lygybės klausimai dar vis retai patenka į socialinių partnerių darbotvarkę.   

Peržvelgus nacionalines programas tampa akivaizdu, kad dalis jose numatytų priemonių persidengia, todėl 
iš tikrųjų įgyvendinamas gerokai mažesnis iniciatyvų skaičius nei rodo dokumentai. Ne visos programų 
priemonės, o tiksliau – jų apimtis, finansavimas ir efektyvumas, atitinka realų poreikį. Kartais susidaro 
įspūdis, kad vykdomos priemonės yra kur kas mažesnio masto nei numatyta programose, joms neteikiamas 
reikiamas valstybės įstaigų dėmesys. Be to, ministerijos, įgyvendinusios Moterų ir vyrų lygių galimybių 
programoje joms priskirtas priemones, retai imasi papildomų veiksmų ar naujų strategijų savo 
kompetencijos ribose. 

Moterų ir vyrų lygių galimybių programoje numatytos priemonės yra daugiau vienkartinio pobūdžio, jos 
nereikalauja kurti tęstinių strategijų ir reguliariai dirbti lyčių lygybės srityje. Žinoma, būtų sunku paneigti kai 
kurių programos priemonių ilgalaikį poveikį, daugiau dėmesio būtina skirti jų įgyvendinimo reguliarumui ir 
tvarumui. Dažnai pasitaiko, jog tyrimų tam tikroje srityje metu identifikuotoms problemoms spręsti 
valstybės lygmeniu nesiimama jokių veiksmų.  

Nė viena iš Lygių galimybių programoje numatytų priemonių nebuvo nukreipta į vidines ministerijų ar joms 
atskaitingų įstaigų struktūras. O tai rimtas programos trūkumas, nes – išskyrus už priemonių įgyvendinimą 
atsakingus ministerijų darbuotojus – kiti tarnautojai ir toliau neprisideda prie lyčių lygybės politikos 
įgyvendinimo. Dėl šių priežasčių programai nepavyko paskatinti pačias ministerijas įvertinti pagal jų 
kompetenciją įgyvendinamų politikų poveikio lyčių lygybei. Be to, valstybinė programa ministerijų 
neįpareigojo lyčių lygybės požiūriu įvertinti savo vidinių struktūrų ir gerinti situacijos, jei ši neatitinka 
moterų ir vyrų lygių galimybių principo keliamų reikalavimų.  

Rūpestį kelia tai, kad Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemonės ne visuomet pasiekia 
numatytas tikslines grupes, nes už jų įgyvendinimą atsakingi ministerijų tarnautojai per mažai skiria tam 
dėmesio, nepakankamai informacijos suteikia potencialiai suinteresuotiems asmenims, taip pat dėl kitų 
priežasčių.    

Buvo atvejų, kuomet programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti reikalingos valstybės biudžeto lėšos 
vykdytojus pasiekė pavėluotai, todėl buvo užkirstas kelias efektyviam ir paveikiam šių priemonių 
įgyvendinimui praktikoje. Dalis numatytų priemonių apskritai nebuvo finansuojamos, – turima galvoje 
nevyriausybinių projektų priemonės. Nors nemaža dalis programos veiklų įgyvendinama bendradarbiaujant 
su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijos turėtų imtis efektyvesnių priemonių, kad į procesą 
įtrauktų pilietinę visuomenę. Kelių nevyriausybinių organizacijų parengtoje Nepriklausomoje ataskaitoje 
apie moterų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių įgyvendinimą Lietuvoje teigiama, kad nevyriausybinių 
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organizacijų dalyvavimas įgyvendinant Lygių galimybių programą nebuvo žymus, be to, jų įtraukimas buvo 
verčiau atsitiktinis nei strategiškas47. 

Kaip ir anksčiau48, dauguma parlamentinių partijų savo programose (taip pat rinkiminėse) neskyrė daug 
dėmesio lyčių lygybės problemoms. Tik keletas jų lyčių lygybę priskyrė prioritetinėms veiklos sritims, tačiau 
net ir tuo atveju tokios nuostatos buvo daugiau deklaratyvios, nes konkrečių žingsnių pereiti nuo teisių 
lygybės link galimybių lygybės nenumatė. Aiškiai nenurodydamos moterų ir vyrų lygybės kaip tikslo, 
partijos skyrė dėmesį socialinėms ir darbo problemoms, žemam darbo užmokesčiui švietimo ir socialinės 
apsaugos srityje, pabrėžė problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, žadėjo kovoti su nedarbu ir užtikrinti 
teisingumą pagyvenusių asmenų atžvilgiu.  

Dauguma partijų „šeimos vertybes“ priskyrė sėkmingos valstybės raidos garantams, išlaikydamos labai 
tradicinį ir netgi patriarchališką požiūrį į šeimą. Lietuvos krikščionys demokratai pabrėžė, kad „motinos 
darbas namuose dėl jo reikšmės šeimai ir visuomenei turi būti vertinamas ir gerbiamas lygiai su kitais“. 
Konservatoriai įsipareigojo darniai, santuoka pagrįstai šeimai ir reiškė susirūpinimą, kad vis didėja ne 
šeimoje gimusių vaikų skaičius.  

Nė viena partija nesiūlė imtis lyčių aspekto integravimo strategijos. Be to, nė viena neįsipareigojo siekti 
pagerinti moterų padėtį ir įgyvendinti pozityvių priemonių ar svarstyti kvotų įvedimo galimybės. 
Nenuostabu, kad partijų vertybės ir prioritetai ryškiai atsispindėjo 2000–2004 m. parlamento veikloje. Tik 
socialdemokratai numatė bent trečdalio vienos lyties asmenų kvotą partinėse struktūrose bei partijos 
rinkiminiame sąraše.  

Europos integracijos procesas suveikė kaip lyčių lygybės politikos Lietuvoje katalizatorius. Jis ne tik 
paskatino didelę dalį suinteresuotų asmenų reikalauti, kad valstybė imtųsi veiksmų, bet ir įtikino sprendimų 
priėmėjus, jog yra reikalingi teisinės bazės pakeitimai, siekiant suderinti Lietuvos teisės normas su Europos 
Sąjungos teisės reikalavimais (tai buvo viena pagrindinių priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų). 
Parlamentarams teko patvirtinti tam tikrų normų pakeitimus – jei jau ne Lietuvos piliečių labui (sprendimų 
priėmėjų suvokimas apie lyčių lygybės problemas vis dar žemas) – tai bent jau europinės integracijos 
tikslais. Europos Sąjungos teisės viršenybė teikia vilčių, kad lyčių lygybės srityje bus imamasi ir tolesnių 
veiksmų.  

5.2. Rekomendacijos  

5.2.1. Įstatyminės priemonės 

• Pakeisti ir papildyti galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad jie visiškai atitiktų Europos 
Sąjungos teisės reikalavimus lyčių lygybės srityje.  

• Nustatyti vienodą pensinį amžių moterims ir vyrams.  

5.2.2. Instituciniai mechanizmai 
                                                 
47 Liudmila Mecajeva and Jūratė Šeduikienė, p. 2. 
48 1997 m. Giedrės Purvaneckienės atliktas tyrimas „Lyčių lygybės problemos Lietuvos politiniame gyvenime“ 
atskleidė, kad nė viena iš nagrinėtų partijų nekreipė dėmesio į lyčių lygybės aspektus įvairiose visuomenės gyvenimo 
srityse. Keturios iš jų neturėjo aiškios pozicijos moterų teisių ar lygių galimybių klausimu. Dvi partijos ypač didelį 
dėmesį skyrė šeimos klausimams, pabrėždamos moterų vaidmenį jose. Tik keturios nagrinėtos partijos savo rinkimų 
programose deklaravo aiškius lyčių lygybės tikslus.   
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• Valstybės institucijos ir socialiniai partneriai turėtų pradėti rimtas diskusijas dėl galimybės imtis lyčių 
lygybės planavimo jų organizacijose ir pavesti šio proceso priežiūrą Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai. Būtina atlikti tyrimą, atskleisiantį, ar minėtoji priemonė yra priimtina Lietuvoje.  

• Paskirti lyčių lygybės ekspertus kiekvienoje ministerijoje, apskrities bei savivaldybės administracijoje.  

• Siekiant Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos veiklai suteikti daugiau svorio, matomumo ir 
efektyvumo, būtina priskirti jai administracinio personalo.  

• Efektyviau koordinuoti lyčių lygybės srityje veikiančių institucijų veiklą, efektyvinant informacijos 
mainus bei reguliariai rengiant jų tarpusavio pasitarimus.   

• Intensyvinti socialinių partnerių bendradarbiavimą organizuojant reguliarius apvaliuosius stalus ir 
įgyvendinant bendrą veiklą (Darbo kodeksas pateikia reikiamą šios srities teisinį reguliavimą, kurį  
būtina efektyviau įgyvendinti praktikoje).   

• Numatyti reikiamą finansavimą iš valstybės biudžeto valstybės institucijoms, dirbančioms lyčių 
lygybės srityje, kad pakankami žmogiškieji ir materialūs ištekliai leistų efektyviai įgyvendinti joms 
priskirtas funkcijas.   

• Sukurti efektyvų Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo mechanizmą 
(kuris įpareigoja valstybės institucijas įstatymų nustatyta tvarka remti visuomeninių organizacijų, 

viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias 

galimybes). 

5.2.3. Lygių galimybių politika ir programos 

• Sukurti darbų vertinimo metodologiją pagal vienodo darbo užmokesčio už vienodą ir vienodos 
vertės darbą principą.  

• Sukurti universitetų ir kitų įstaigų mokymo programas lyčių lygybės specialistams rengti, siekiant 
išvengti kompetentingų darbuotojų trūkumo lyčių lygybės principo įgyvendinimą prižiūrinčiose ir 
kitose institucijose.   

• Įsteigti teisinių, ekonominių, socialinių lyčių lygybės aspektų tyrimų institutą, kuriam būtų skirtas 
deramas finansavimas iš valstybės biudžeto.   

• Užtikrinti galimybę gauti nacionalinį kofinansavimą, kurio reikalauja dauguma lyčių lygybės veiklą 
finansuojančių Europos Sąjungos programų. Apsvarstyti galimybę šiuo tikslu įsteigti atskirą 
nacionalinį fondą bei paskatinti Finansų ministeriją peržiūrėti galiojančias programų finansavimo 
taisykles ir suderinti jas su Europos programų reikalavimais.  

• Paskatinti Finansų ministeriją plėtoti metodus sudaryti lyčiai jautrų biudžetą (galbūt pasitelkiant 
Šiaurės šalių ekspertus).   

• Skirti valstybės lėšų nevyriausybinėms švietimo ir viešosios erdvės destereotipizavimo iniciatyvoms, 
kurios keistų žiniasklaidos stiprinamas visuomenės nuostatas lyčių vaidmenų atžvilgiu. 
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• Imtis priemonių, kurios paskatintų vyrus dirbti ikimokyklinio auklėjimo įstaigose ir mokyklose. 

• Didinti moterų mokslininkių skaičių, efektyviau skatinti jas siekti mokslinės karjeros.  

• Įgyvendinti naujas priemones, kuriomis būtų užtikrintas šeimos ir karjeros suderinamumo principas, 
pavyzdžiui, „tėčio mėnesio“ institucionalizavimas suteikiant vaiko priežiūros atostogas.  

• Efektyviai informuoti nevyriausybinių organizacijų atstovus apie Europos Sąjungos lyčių lygybės 
programas ir struktūrinių fondų teikiamas galimybes jų veiklos sferoje.   

• Įtraukti į švietimo įstaigų mokymo programas lyčių lygybės kursą; lyčių lygybės klausimai turėtų 
sudaryti ir mokytojų rengimo programų dalį.  

• Karjeros konsultavimo centruose teikti paramą moterims ir vyrams, siekiantiems įsitvirtinti 
netipinėse profesijose.  

• Suteikti reikiamą paramą kaimo moterims, – kaimo vietovėse kurti moterų informacijos centrus. 

• Įvertinti vadovėlių, kuriuose moterys ir vyrai vaizduojami stereotipiškai, turinį ir imtis priemonių 
esamai stereotipizavimo praktikai panaikinti.  

• Skatinti moteris dalyvauti politinių partijų ir visuomeninių organizacijų veikloje.  

• Stiprinti lyčių lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų tinklą, kuris galėtų užsiimti 
aktyvia ir efektyvia lobistine veikla, siekiančia pokyčių lyčių lygybės srityje.  

5.2.4. Visuomenės informavimas 

• Efektyviau informuoti darbuotojus apie jų turimas teises ir galimybes derėtis dėl lankstaus darbo 
organizavimo. Socialiniai partneriai privalo įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 
patvirtintas Rekomendacijas darbdaviams ir darbuotojams jų susitarimu taikyti lanksčias darbo 
organizavimo formas.   

• Teikti išsamią  informaciją apie įgyvendinamą lyčių lygybės politiką lyčių lygybės srityje dirbančių 
įstaigų interneto svetainėse; aktyviai panaudoti informacines technologijas, siekiant šviesti 
visuomenę lyčių lygybės klausimais.  

• Visuomenės informavimo akcijomis ir kampanijomis didinti lyčių aspekto matomumą viešojoje 
sferoje.  

• Didinti valstybės tarnautojų jautrumą lyčių lygybės problemoms kuriant ir įgyvendinant atitinkamas 
mokymo programas, kurios apimtų informaciją lyčių aspekto integravimo klausimais įvairiose 
visuomenės gyvenimo sferose.   

• Kaupti informaciją apie projektinę patirtį ir įgyvendinamas iniciatyvas internetinėje duomenų bazėje. 

5.2.5. Tyrimai ir statistika 
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• Atlikti esamos moterų verslininkių padėties tyrimus, kurie atskleistų jų galimybes gauti kreditą verslo 
pradžiai. Imtis priemonių, kurios paskatintų moteris imtis privataus verslo ir sudarytų palankesnes 
sąlygas jų verslo pradžiai.   

• Efektyviau koordinuoti vykdomus tyrimus lyčių lygybės srityje, siekiant sukurti prieinamą duomenų 
bazę. Kompetentingas valstybės institucijas efektyviau supažindinti su atliktų tyrimų rezultatais, kad 
būtų imtasi reikiamų veiksmų politikos formavimo lygyje. 

• Inicijuoti ir vykdyti tyrimus, siekiant įvertinti politinių partijų, sprendimų priėmėjų, aukštas pareigas 
užimančių asmenų nuostatas apie lyčių lygybę ir politikos šioje srityje įgyvendinimą.    

• Įpareigoti institucijas ir organizacijas rinkti ir analizuoti pagal lytį statistinius duomenis, susijusius su 
jų veiklos sritimi, pavyzdžiui, asmenų, išėjusių vaiko priežiūros atostogų skaičius, dalį darbo dienos 
dirbančių darbuotojų skaičius ir pan. 
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Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, http://www.std.lt   

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, http://www.lygybe.lrs.lt  

Lietuvos Respublikos Seimas, http://www.lrs.lt   

Lygių galimybių plėtros centras, http://www.gap.lt   

Lietuvos darbo birža, http://www.ldb.lt   

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo agentūra, http://www.svv.lt   

7. PRIEDAS  
 
7.1. Kitos politikos ir programos 
 
7.1.1 Bendrojo  programavimo dokumentas (BPD)  
 
Lygių galimybių užtikrinimo principas, kaip ir informacinė visuomenė bei darnumas, yra Bendrojo 
programavimo dokumento horizontalusis prioritetas, kuris turi būti užtikrinamas įgyvendinant visas 
priemones Vyriausybės pasirinktose penkiose prioritetinėse srityse bei vertinant jų poveikį moterų ir vyrų 
padėčiai. Apžvelgus faktinę lyčių lygybės situaciją Lietuvoje, dokumente pabrėžiama Valstybinės moterų ir 
vyrų lygių galimybių programos svarba. Bendrojo programavimo dokumente pabrėžiama lyčių 
perspektyvos integravimo svarba įgyvendinant programas visose BPD numatytose srityse, taip pat siekiama 
užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių galimybes dalyvauti įvairiose priemonėse bei gauti struktūrinių fondų 
paramą.  
 
Bendrojo programavimo dokumente numatyti 3 rodikliai, kurie bus taikomi lyčių lygybės įgyvendinimo 
priežiūrai: 

1. Išmokytų naudos gavėjų skaičius (veiklos pabaigoje): vyrai/moterys (pasiekimas, vertė 
nustatoma renkant duomenis iš projektų); 
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2. Bendras sukurtų darbo vietų skaičius: vyrai/moterys (rezultatas, vertė nustatoma renkant 
duomenis iš projektų); 

3. Dirbančių moterų veiklos suaktyvėjimas (įtaka, vertė nustatoma pagal oficialią statistiką). 
 

Lygių galimybių principo turėtų būti laikomasi formuojant Priežiūros komitetą bei BPD rėmuose 
veiksiančias strategines grupes. Toliau tekste pateikiama glausta lyčių lygybės aspekto integravimo į BPD 
apžvalga.  
 
Įgyvendinant pirmojo prioriteto — socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtros – priemones, lyčių 
lygybės tikslų bus siekiama ypač daug dėmesio skiriant smulkiam ir vidutiniam moterų verslui, palankios 
infrastruktūros kūrimui, išlaikant abiejų lyčių lygybę, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos infrastruktūrą, 
transporto infrastruktūros plėtrą, užtikrinant lyčių lygybę ir lygias jų galimybes naudotis švietimo, profesinio 
mokymo, mokslo ir studijų bei socialine infrastruktūra. 
 
Įgyvendinant antrąjį prioritetą – žmogiškųjų išteklių plėtros – lyčių lygybės aspektas bus integruojamas 
gerinant moterų padėtį darbo rinkoje, kuriant naujas lanksčias darbo organizavimo formas, kovojant su 
lyčių stereotipais, užkertant kelią pažeidžiamų grupių socialinei atskirčiai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vyresnėms bei grįžtančioms į darbo rinką po ilgesnės pertraukos moterims. Skiriant įgyvendinimo 
paramą, pirmenybė bus teikiama žinių ir gebėjimų, kurių reikia norint grįžti ar tęsti darbinę veiklą, 
tobulinimui. Bendruoju programavimo dokumentu siekiama paskatinti moteris aktyviau dalyvauti 
mokslinėje veikloje ir švietimo institucijose. Bendrijos iniciatyvų programa EQUAL teiks paramą darbams, 
kurių tikslas – plėtoti ir išbandyti šeiminio ir profesinio gyvenimo suderinimą gerinančias priemones, 
suteikti galimybes padaryti profesinės karjeros pertrauką, padėti sugrįžti į darbo rinką.  

 
Įgyvendinant trečiąjį prioriteto – gamybos sektoriaus plėtros – priemones, ypatingas dėmesys bus skiriamas 
moterų atskirties nuo žinių visuomenės prevencijai ir moterų skatinimui naudotis informacinėmis 
technologijomis, ypač kaimo vietovėse. Siekiama padėti moterų įsteigtoms ir valdomoms mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), pagerinti verslo aplinką moterims, padidinti informuotumą apie lyčių klausimo 
jautrumą ir kuo labiau išplėsti kaimo moterų įdarbinimo galimybes per turizmo sektorių. 
 
Ketvirtuoju prioritetu – kaimo plėtros ir žuvininkystės – akcentuojama lyčių lygybės svarba aplinkosaugos 
sistemų ir problemų kontekste. Pabrėžiama, kad moterų vaidmuo ypač svarbus plėtojant saugių ir 
ekologiškų produktų vartojimo bei gamybos modelius. Moterys dalyvauja valdant ir naudojant gamtinius 
išteklius, didinant žemės ūkio veiklos potencialą, ypač plėtojant netradicinę žemės ūkio veiklą, taip pat 
ekologinį ūkininkavimą. Įgyvendinant visas 4 prioriteto priemones, siekiama suteikti kaimo moterims 
ekonominę svarbą, užtikrinančią naudojimąsi produktyviaisiais ištekliais ir kapitalu. 
 
Penktuoju prioritetu – technine parama – siekiama pagerinti administracinius institucijų, prižiūrinčių BPD 
įgyvendinimo procesą ir skirstančių struktūrinių fondų finansinius išteklius, sugebėjimus. Be to, per 
informacines kampanijas Lietuvos piliečiams bus teikiamos žinios apie galimybes gauti Europos Sąjungos 
paramą. Nors apibrėžiant prioriteto tikslus ir priemones nėra minimas lyčių lygybės principas, svarbu, kad 
moterys ir vyrai turėtų vienodas galimybes ugdyti savo administravimo gebėjimus.  
 
Projektų vertinimas remiasi  Priežiūros komiteto patvirtintais atrankos principais bei atitinkamos tarpinės 
institucijos sukurtomis taisyklėmis. Kaip teigiama BPD priede, jei horizontalioms temoms, taigi ir lygioms 
galimybėms, projekte skiriamas tinkamas dėmesys, tai padidina jo galimybes gauti finansavimą. Teigiamas 
poveikis lyčių lygybei, naujų darbo vietų kūrimas ir esamų darbo vietų išsaugojimas priskiriami prie svarbių 
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vertinimo kriterijų. Tai, jog bus renkami įvairūs duomenys apie Struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą, suteikia 
vilties, kad vėliau bus įmanoma įvertinti proceso sėkmę iš lyčių lygybės perspektyvos.  
 
 
 


