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LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE  DOKUMENTUOSE  

IDĖJŲ BANKAS 1 

„Lyčių lygybė - pelninga investicija“ 

 

Moterų ir vyrų lygybės rodiklių savivaldybės strateginiuose planuose 

pavyzdžiai 

 

Pasiūlymai į ZZZ rajono strateginį plėtros planą  
Eil. Nr.  Priemonės pavadinimas Pasiekimo indikatorius Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakinga institucija 

Pirminė 

redakcija 

    

1.1.1.7  Verslumą skatinančių 

renginių organizavimas 

 

Suorganizuotų verslumą skatinančių 

renginių skaičius; Renginių dalyvių 

skaičius 

2015–2020 ZZZ verslininkų 

asociacija „Verslo 

žiedas“ 

Siūloma 

redakcija 

    

1.1.1.7  Verslumą skatinančių 

renginių organizavimas 

 

Suorganizuotų verslumą skatinančių 

renginių skaičius; Renginių dalyvių 

skaičius, siekiant kad renginiuose 

dalyvautų ne mažiau, kaip 40 proc. vienos 

lyties asmenų.  

2015–2020 ZZZ verslininkų 

asociacija „Verslo 

žiedas“ 

Pirminė 

redakcija 

    

1.3.1.3 

 

Profesinio mokymo, 

informavimo apie žemės 

ūkio veiklą ir kooperacijos 

skatinimas 

Suorganizuotų mokymų /informacinių 

renginių skaičius; 

Renginių dalyvių skaičius; Veikiančių 

kooperatyvų skaičius  

2015–2020 PRSA Žemės ūkio 

skyrius, VšĮ Lietuvos 

žemės ūkio 

konsultavimo 

tarnybos ZZZ rajono 

biuras 

Siūloma 

redakcija 

    

1.3.1.3 

 

Profesinio mokymo, 

informavimo apie žemės 

ūkio veiklą ir kooperacijos 

skatinimas.  

Suorganizuotų mokymų / informacinių 

renginių skaičius; užtikrinant, kad 

mokymai būtų neutralūs lyties aspektu.  

Renginių dalyvių skaičius; siekiant, kad 

mokymuose dalyvautų, ne mažiau, kaip 35 

proc. vienos lyties asmenų. Veikiančių 

kooperatyvų skaičius.  

2015–2020 PRSA Žemės ūkio 

skyrius, VšĮ Lietuvos 

žemės ūkio 

konsultavimo 

tarnybos ZZZ rajono 

biuras 

                                                 
1 Priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės statistiką lyčių pjūviais 
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Eil. Nr.  Priemonės pavadinimas Pasiekimo indikatorius Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakinga institucija 

Pirminė 

redakcija 

    

1.3.1.5 Ekologinės žemdirbystės, 

netradicinių žemės ūkio 

šakų ir kitų ekonominių 

veiklų skatinimas 

Suorganizuotų mokymų / informacinių 

renginių skaičius; Renginių dalyvių 

skaičius 

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

Vietos veiklos grupė 

Siūloma 

redakcija 

    

1.3.1.5 

 

Ekologinės žemdirbystės, 

netradicinių žemės ūkio 

šakų ir kitų ekonominių 

veiklų skatinimas 

 

Suorganizuotų mokymų / informacinių 

renginių skaičius; Renginių dalyvių 

skaičius, siekiant, kad mokymuose 

dalyvautų ne mažiau, kaip 40 proc. tos 

pačios lyties asmenų. 

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

Vietos veiklos grupė 

Pirminė 

redakcija 

    

1.3.2.3  

 

Tradicinių amatų centrų 

kūrimosi ir plėtros 

skatinimas  

Įkurtų tradicinių amatų centrų skaičius; 

Sertifikuotų amatininkų skaičius  

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

Vietos veiklos grupė 

Siūloma 

redakcija 

    

1.3.2.3  

 

Tradicinių amatų centrų 

kūrimosi ir plėtros 

skatinimas 

Įkurtų tradicinių amatų centrų skaičius; 

Sertifikuotų amatininkų skaičius, siekiant, 

kad būtų sertifikuota ne mažiau, kaip 20 

proc. tos pačios lyties asmenų.  

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

Vietos veiklos grupė 

Pirminė 

redakcija 

    

2.1.1.4 

 

Kūrybiškumą, lyderystę ir 

iniciatyvumą skatinančių 

projektų įgyvendinimas 

Projektų, kuriuose dalyvaujama, skaičius; 

Finansuotų projektų skaičius; Projektų 

dalyvių skaičius  

2015–2020  PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

Siūloma 

redakcija 

    

2.1.1.4 

 

Kūrybiškumą, lyderystę ir 

iniciatyvumą skatinančių 

projektų įgyvendinimas 

Projektų, kuriuose dalyvaujama, skaičius; 

Finansuotų projektų skaičius; Projektų 

dalyvių skaičius, siekiant, kad projektuose 

dalyvautų ne mažiau, kaip 35 proc. tos 

pačios lyties asmenų. 

2015–2020  PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 
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Pirminė 

redakcija 

    

2.1.1.6 Suaugusiųjų bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo 

švietimo paslaugų plėtra 

Naujai teikiamų švietimo paslaugų 

skaičius; Besimokančiųjų skaičius   

2015–2020  PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

Siūloma 

redakcija 

    

2.1.1.6 Suaugusiųjų bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo 

švietimo paslaugų plėtra 

Naujai teikiamų švietimo paslaugų 

skaičius; Besimokančiųjų skaičius, 

siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne 

mažiau, kaip 40 proc. tos pačios lyties 

asmenų.    

2015–2020  PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

Pirminė 

redakcija 

    

2.1.2.1  Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

efektyvumo didinimas  

Sukurta ir veikianti jaunimo informavimo 

sistema; Paslaugų gavėjų skaičius  

2015–2020 PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

Siūloma 

redakcija 

    

2.1.2.1  Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo paslaugų 

efektyvumo didinimas  

Sukurta ir veikianti jaunimo informavimo 

sistema; Paslaugų gavėjų skaičius, 

segreguotas pagal lytį, siekiant, kad 

paslaugas gautų proporcingai merginos bei 

vaikinai.  

2015–2020 PRSA Švietimo ir 

sporto skyrius, 

švietimo ir kultūros 

įstaigos 

Pirminė 

redakcija 

    

2.2.2.3   Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir  sveikatos 

mokymas 

Suorganizuotų mokymų skaičius; Mokymų 

dalyvių skaičius  

2015–2020   NVO, švietimo ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 

Siūloma 

redakcija 

    

2.2.2.3   Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir  sveikatos 

mokymas 

Suorganizuotų mokymų skaičius; Mokymų 

dalyvių skaičius, siekiant, kad mokymuose 

dalyvautų ne mažiau kaip 40 procentų tos 

pačios lyties asmenų.  

2015–2020   NVO, švietimo ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 

Pirminė 

redakcija 

    

2.2.3.2 Dienos socialinės globos ir 

socialinės priežiūros 

asmens namuose paslaugų 

teikimas  

Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų 

prašymų paslaugai gauti (proc.); Paslaugų 

gavėjų skaičius  

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

paslaugų ir užimtumo 

centras 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 
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Siūloma 

redakcija 

    

2.2.3.2 Dienos socialinės globos ir 

socialinės priežiūros 

asmens namuose paslaugų 

teikimas  

Patenkintų prašymų dalis nuo visų pateiktų 

prašymų paslaugai gauti (proc.); duomenis 

išskiriant pagal lytį ir siekiant užtikrinti 

proporcingą paslaugų suteikimą tiek 

vyrams, tiek moterims. Paslaugų gavėjų 

skaičius, išskiriant duomenis pagal lytį.  

2015–2020 PRSA, ZZZ rajono 

paslaugų ir užimtumo 

centras 

pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems 

Pirminė 

redakcija 

    

2.3.1.3 Aktyvesnės savivaldybės 

kultūros organizacijų, 

meno kolektyvų, atskirų 

menininkų veiklos 

skatinimas 

Įgyvendintų priemonių skaičius; Meno 

saviveiklos kolektyvuose dalyvaujančių 

asmenų skaičius 

2015–2020  PRSA, kultūros 

įstaigos 

Siūloma 

redakcija 

    

2.3.1.3 Aktyvesnės savivaldybės 

kultūros organizacijų, 

meno kolektyvų, atskirų 

menininkų veiklos 

skatinimas 

Įgyvendintų priemonių skaičius; Meno 

saviveiklos kolektyvuose dalyvaujančių 

asmenų skaičius, siekiant užtikrinti ne 

mažesnį kaip 30 procentų tos pačios lyties 

asmenų dalyvavimą.  

2015–2020  PRSA, kultūros 

įstaigos 

Pirminė 

redakcija 

    

2.3.2.3 Kūno kultūros ir sporto 

programų bei projektų 

finansavimas ir 

įgyvendinimas 

Remiamų sporto klubų programų / 

projektų skaičius; Programų ir projektų 

dalyvių skaičius 

2015–2020 PRSA, Visuomeninė 

sporto taryba, ZZZ 

sporto mokykla 

Siūloma 

redakcija 

    

2.3.2.3 Kūno kultūros ir sporto 

programų bei projektų 

finansavimas ir 

įgyvendinimas 

Remiamų sporto klubų programų / 

projektų skaičius; Programų ir projektų 

dalyvių skaičius, siekiant ne mažesnio kaip 

30 procentų tos pačios lyties asmenų 

dalyvavimo.  

2015–2020 PRSA, Visuomeninė 

sporto taryba, ZZZ 

sporto mokykla 

Pirminė 

redakcija 

    

2.4.1.1 Savivaldybės darbuotojų, 

politikų bei savivaldybei 

pavaldžių įstaigų 

darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas 

 

Kompetenciją tobulinusių asmenų skaičius 

(politikų / administracijos darbuotojų / 

pavaldžių įstaigų darbuotojų) 

2015–2020  PRSA 
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Siūloma 

redakcija 

    

2.4.1.1 Savivaldybės darbuotojų, 

politikų bei savivaldybei 

pavaldžių įstaigų 

darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas 

Kompetenciją tobulinusių asmenų skaičius 

(politikų / administracijos darbuotojų / 

pavaldžių įstaigų darbuotojų), siekiant, kad 

kompetenciją tobulintų ne mažiau kaip 30 

provcentų tos pačios lyties asmenų.  

Kompetencijos tobulinimo programose 

moterų ir vyrų lygybei skirtų mokymo 

valandų skaičius.  

2015–2020  PRSA 

 

Pasiūlymai YYY rajono moterų ir vyrų lygių galimybių aspekto integravimui į YYY rajono strateginį plėtros 

planą 

Nr. Pavadinimas Terminas 

 

Lėšų 

poreikis 

 Matavimo 

rodiklis 

 Koordinatorius 

 

Vykdytojas 

 

Pirminė 

redakcija 

        

 Neformalaus 

švietimo 

poreikio 

tyrimo 

atlikimas 

2013-2020 ES  

SB 

42,50 

7,50 

Atliktų tyrimų 

skaičius 

3 

vnt. 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

 

Siūloma 

redakcija 

        

 Neformalaus 

švietimo 

poreikio 

tyrimo 

atlikimas 

2013-2020 ES  

SB 

42,50 

7,50 

Atliktų tyrimų 

skaičius 

Tyrimo 

rezultatai 

segreguoti 

pagal lytį 

3 

vnt. 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius 

 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

 

 

  


