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Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pasiūlymai dėl moterų ir vyrų lygių galimybių 

įgyvendinimo tobulinimo, įgyvendinant LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą 

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO), įgyvendindama LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos finansuojamą projektą „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių 

organizacijų veiklos stiprinimas”, remdamasi JT Visų formų diskriminacijos prieš moteris 

panaikinimo Komiteto 2019 m. Rekomendacijomis, LMLO atliktais tyrimais ir ilgamete patirtimi 

moterų ir vyrų lygybės srityje, teikia šiuos pasiūlymus dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 

tobulinimo ir NVO paslaugų neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, įgyvendinat LR Moterų 

ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas. 

1. Remdamiesi JT Moterų diskriminacijos panaikinimo Komiteto 2019 m. Rekomendacijų 19 

straipsniu siūlome,  

a) Inicijuoti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 10 straipsnio 6 punkto pakeitimą, 

suformuluojant jį taip: „specialios laikinosios priemonės, kurios taikomos siekiant 

paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų 

lygias teises ir vienodas galimybes, turi būti atšauktos“, supaprastinat laikinų specialių 

priemonių taikymą, ir sudarant galimybę jas priimti ministerijoms valstybiniu mastu bei 

savivaldybėms savivaldybių mastu.  
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b) Organizuoti kartu su kompetentingomis lyčių lygybės srityje nevyriausybinėmis 

organizacijomis apskrito stalo diskusijas nacionaliniame, regioniniame bei vietiniame 

lygmenyje, įskaitant socialiniams partneriams (darbdavių, profesinių sąjungų, Darbo tarybų 

atstovams) supažindinant su specialių laikinųjų priemonių taikymo galimybėmis praktiniam 

lyčių lygybės įgyvendinimui.  

c) Užtikrinti Europos Sąjungos valstybių gerosios patirties moterų ir vyrų lygybės 

įgyvendinimo nacionaliniame, vietiniame bei įmonių/įstaigų lygmenyse perėmimą bei 

sklaidą. 

2. Siekiant didinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, ypač jo 4 straipsnio „Valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga įgyvendinti moterų ir vyrų lygias teises“ įgyvendinimo 

efektyvumą,  

 Užtikrinti, kad visos valstybės institucijos ir savivaldybės į savo strateginius veiklos planus 

įtrauktų atskiras vertikalias priemones, skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimui, jas 

rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti, pasitelkiant nacionalinių bei vietinių nevyriausybinių 

organizacijų pajėgumus, rengti ir viešinti kasmetines įgyvendinimo ataskaitas, įtraukiant 

konkrečius rodiklius.  

 Formuojant NVO tarybas prie savivaldybių, įtraukti moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių 

NVO atstovus. 

 Pagal neformaliojo švietimo programas, finansuojamas savivaldybių lėšoms, pasitelkti 

kompetentingas, turinčias patvirtintas lyčių lygybės mokymų programas NVO teikti 

neformaliojo švietimo paslaugas gyventojams įvairiais lyčių lygybės klausimais: moterų ir vyrų 

darbo užmokesčio skirtumo mažinimo, moterų verslo skatinimo, darbo rinkos segregacijos 

pagal lytį mažinimo, tėvų įsitraukimo į vaikų priežiūrą skatinimo, moterų lyderystės ir politinio 

aktyvumo skatinimo, stereotipų mažinimo pasirenkant profesijas bei kitomis temomis. 

3. Siekiant Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio efektyvaus įgyvendinimo vietiniame 

lygmenyje, inicijuoti Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, numatant jame 

lyčių lygybės įgyvendinimo priemonių įtraukimą į savarankiškų savivaldybės funkcijų arba 

valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų sąrašą ir numatyti tam būtiną finansavimą. 

4. Kiekvienoje savivaldybėje paskirti asmenį atsakingą už lyčių lygybės klausimus, siekiant, kad 

praktikoje būtų įgyvendinamos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnyje nustatytos 

savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigos rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, skirtas 

moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti. 

5. Užtikrinti finansavimą moterų ir vyrų lygybės specialistų savivaldybėse apmokymui ir jų 

kvalifikacijos kėlimui. 

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Audronė Kisielienė 


