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TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS 

 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti viešosios advokacijos 
organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad nacionaliniai teisės aktai ir jų taikymo praktika 
atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus. 
 

 
 

Misija Teisės pagalba siekiame socialinių pokyčių ir geresnės 
žmogaus teisių apsaugos. Tikime, jog galime gyventi 
visuomenėje, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, 
laisvė nuo neteisėtų suvaržymų ir visų lygybė prieš 
įstatymą. 
 

 
Tematinės veiklos sritys 2016 metais 

- Nukentėjusiųjų teisės 
- Diskriminacijos draudimas 
- Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės 
- Privatumo apsauga ir skaitmeninės teisės 
- Saviraiškos laisvė  
- Žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė 

 

 
Veiklos formos 

 
 

ŽTSI teisininkų ir politikos mokslų ekspertų komanda atlieka 
tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams 
dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas 
tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi 
bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais, 
teikia ekspertines konsultacijas ir teisines paslaugas, vykdo 
projektus, organizuoja konvencinius ir nuotolinius 
mokymus teisėsaugos pareigūnams ir kitiems valstybės 
institucijų atstovams.  
 

 
Narystės koalicijose ir tinkluose 

- Pagrindinių teisių platforma 
- Pilietinio solidarumo platforma  
- JUSTICIA 
- Europos laisvių platforma 
- Vaiko teisių koalicija 
- Koalicija „Psichikos sveikata 2030“  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/about-frp
http://www.civicsolidarity.org/
http://eujusticia.net/
http://www.liberties.eu/en


4 
 

NVO Programa Lietuvoje 
 
 
 
 
 
 
ŽTSI kartu su partneriu OSFL Projektai nuo 
2012 m. įgyvendina 2009-2014 metų 
Europos Ekonominės Erdvės Finansinio 
Mechanizmo NVO Programą Lietuvoje 
(NVO Programa Lietuvoje).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NVO Programos Lietuvoje tikslai 
 

- Sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos 
ir tvarios plėtros 

- Skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir 
Lichtenšteino 

 
NVO Programos Lietuvoje paramos sritys 
 

- Demokratija ir geras valdymas 
- Žmogaus teisės  
- Pažeidžiamos grupės  
- Aplinkosauga ir klimato kaita  

 
NVO Programos horizontalūs prioritetai 
 

- Kova su neapykantos kurstymu, neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmu, rasizmu ir 

ksenofobija, homofobija, antisemitizmu, romų diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, 

smurtu lyties pagrindu ir smurtu artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis 

- Tolerancijos ir daugiakultūrinio supratimo skatinimas 
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ŽMOGAUS TEISIŲ SKYRIAUS VEIKLA 

 

 

 

 Projektai ir donorai 

Pavadinimas Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi 
Laikotarpis 2015 07 01 – 2018 07 01 

Tikslas Sustiprinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto, kaip Europos Pilietinių 
Laisvių platformos nario, įgūdžius Europos Sąjungos lygmens 
komunikacijos ir advokacijos bei lėšų pritraukimo srityse. 

Rezultatai 2016m. 1. Teiktos mokymų ir teisinių dokumentų rengimo paslaugos 
suinteresuotiems asmenims. 

2.  Bendradarbiaujant su nacionaliniais ir tarptautiniais ekspertais 
parengti lėšų pritraukimo planas ir veiklos strategija. 

3. Prisidėta prie virš 1 000 unikalių pranešimų rengimo ir 
redagavimo portale Liberties.eu. 

 
Projektą parėmė  
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Pavadinimas Tyrimas dėl teisės į informaciją direktyvos įgyvendinimo 
baudžiamajame procese 

Laikotarpis 2015 08 – 2016 06 

Partnerystė Lietuva, Austrija, Italija, Ispanija, Lenkija, Airija 

Tikslas Prisidėti prie sėkmingo 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame 
procese įgyvendinimo. Ši direktyva nustato minimalius informacijos 
apie įtariamuosius bei kaltinamuosius teikimo standartus 
baudžiamosiose bylose. 

Rezultatai 2016m. 1. Atliktas ES Direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame 
procese įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas, kurio metu buvo analizuoti 
nacionaliniai teisės aktai, atliktos advokatų apklausos, interviu su 
policijos tyrėjais, prokurorais ir advokatais. 
2. Koordinuotas analogiškų tyrimų atlikimas 6 kitose ES valstybėse. 

Projektą parėmė  
 

 
 
 
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 
 
 

 
 

Pavadinimas T@lk – virtuali pagalba nusikaltimų aukoms 

Laikotarpis 2016 04 01 – 2017 12 31 

Partnerystė Lietuva, Portugalija, Suomija, Malta 

Tikslas Ištirti virtualios pagalbos nusikaltimų aukoms prieinamumą Europos 
Sąjungoje, šio modelio teikiamas galimybes bei sukurti įrankius 
pagalbos aukoms teikėjams, siekiantiems įdiegti šį pagalbos modelį 
savo darbe. 

Rezultatai 2016m. 1. Virtualios paramos priemonių ir jų poveikio analizė Lietuvoje. 
2. Susitikimas su tarnybomis, sėkmingai teikiančiomis pagalbą 
nusikaltimų aukoms virtualiu būdu Europos Sąjungos valstybėse. 
3. Procedūrų ir gairių, paramos nusikaltimų aukoms tarnyboms, 
parengimas. 
4. Susitikimai su suinteresuotomis institucijomis, siekiant įvertinti 
virtualios pagalbos nusikaltimų aukoms sistemos kūrimą Lietuvoje. 
5. Apklausos apie nuotolinę pagalbą nusikaltimų aukoms parengimas ir 
išplatinimas pagalbą teikiančioms organizacijoms.  
 

Projektą parėmė  
 
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 
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Pavadinimas E-mokymosi įrankių panaudojimas NVO tvarumo 
stiprinimui 

Laikotarpis 2016 05 01 – 2016 09 30 

Tikslas Sustiprinti ŽTSI finansinį savarankiškumą ir tvarumą, sukuriant naują 
produktą – e-mokymosi kursą apie neveiksnumo instituto teisinę 
reformą Lietuvoje. 

Rezultatai 2016 m. 1. Sukurtas naujas Be-ribu.lt e-kursas „Asmens veiksnumo ribojimas: 
požiūrio ir teisinio reguliavimo naujovės“, kurį sudaro šešios vaizdo 
paskaitos, papildomi skaitinių paketai bei testai, skirti vartotojams 
pasitikrinti savo žinias.  
2. Vykdytas aktyvus e-kurso viešinamas  socialiniuose tinkluose, 
pasitelkiant skirtingas vizualines priemones. 
3 Su e-kursu buvo supažindintos ir pakviestos prisijungti visų Lietuvos 
miestų savivaldybės.  
4. Prie kurso jau prisijungė 60 socialinių darbuotojų, teisininkų, 
savivaldybių atstovų ir kitų specialistų. 
  

 
Projektą parėmė  

 

 

 

Pavadinimas Stokholmo programa: teisės į advokatą ir teisės į 
nemokamą teisinę pagalbą užtikrinimas 

Laikotarpis 2016 06 01-2018 04 01 

Partnerystė Lietuva, Bulgarija, Lenkija, Vengrija, Slovėnija 

Tikslas Prisidėti prie baudžiamojo proceso garantijų stiprinimo, suteikiant 
advokatams (ir kitiems profesionalams žinių ir įgūdžių efektyviai taikyti 
ES teisės instrumentus: Direktyvą 2013/48/ES dėl teisės į advokatą ir 
Rekomendaciją C(2013) 8179/2 dėl teisės į nemokamą teisinę pagalbą. 

Planuojamos veiklos 1. Nacionalinė studija, skirta įvertinti kaip teisė į advokatą ir teisė į 
nemokamą teisinę pagalbą yra užtikrinamos Lietuvoje. Rengiant studiją 
bus organizuojamos fokus grupės su teisininkais-praktikais, atliekami 
giluminiai interviu bei teisminių bylų analizė.  
2. Praktinio vadovo parengimas apie ES ir EŽTT lygmens standartus 
teisės į advokatą ir nemokamą teisinę pagalbą srityje ir jų taikymo 
principus bei susijusią teismų praktiką.  
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3. Tematinių seminarų organizavimas regionuose ir e-mokymosi kurso 
platformoje be-ribu.lt paleidimas. 

Rezultatai 2016 m.  1. Aplankyti Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismai, Šiaulių, 
Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos apylinkių teismai, kuriuose buvo 
susipažinta su išnagrinėtomis baudžiamosiomis bylomis. 
2. Pasinaudojant bylų medžiaga buvo užpildytos 157 anketos, kurių 
informacija susisteminta į bendrą duomenų bazę. Surinkti duomenys 
bus panaudoti tolimesniuose projekto etapuose.  

Projektą parėmė  
 
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 
 

 

Pavadinimas Prieinamas pranešimas apie teises 

Laikotarpis 2016 06 01 – 2017 04 01 

Partnerystė Lietuva, Belgija, Vengrija, Ispanija 

Tikslas Prisidėti prie ES direktyvos 2012/13 dėl teisės į informaciją 
baudžiamajame procese įgyvendinimo, parengiant alternatyvaus 
įtariamiems asmenims įteikiamo pranešimo apie teises modelį ir 
įgyvendinant jį nacionalinėse jurisdikcijose. 

Planuojamos veiklos 1. Tyrimas dėl pranešimo apie teises prieinamumo Lietuvoje.  
2. Alternatyvaus pranešimo apie teises parengimas.  
3. Lyginamosios ataskaitos Europos Komisijai parengimas. 

Rezultatai 2016 m. Atliktas tyrimas apie pranešimo apie teises taikymą Lietuvoje ir šio 
dokumento suprantamumą, parengta tyrimo ataskaita. 

Projektą parėmė  
 
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 
 

 

Pavadinimas Perdavus asmenį pagal Europos arešto orderį 
Laikotarpis 2016 06 01 – 2018 03 01 

Partnerystė Lietuva, Belgija, Rumunija, Ispanija, Lenkija 

Tikslas Suvokti kaip praktikoje vyksta asmenų, perduotų pagal Europos arešto 
orderį, baudžiamosios bylos nagrinėjimas, įvertinti šią praktiką ES 
teisinių standartų kontekste ir taip prisidėti prie efektyvaus pamatinio 
sprendimo 2002/584/JHA dėl Europos arešto orderio įgyvendinimo. 

Planuojamos veiklos 1. Bylų, kuriuose dalyvauja asmenys išduoti pagal Europos arešto 
orderį, stebėsena.  
2. Bylų stebėsenos rezultatų analizė.   
3. Trijų-šešių atvejų, kada asmenys buvo perduoti pagal Europos arešto 
orderį į Lietuvą, individualios studijos.  
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Rezultatai 2016 m.  1. Kartu su Lietuvos advokatūra surengta apskritojo stalo diskusija apie 
Europos arešto orderio taikymą Lietuvoje ir žmogaus teisių apsaugos 
problemas tokio pobūdžio bylose. 
2. Pradėtas teisminių procesų stebėjimas. 
 

Projektą parėmė  
 
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 

 

Pavadinimas Mokymų modulis apie ES nusikaltimų aukų teisių 
direktyvą 

Laikotarpis 2016 06 01-2018 04 01 

Partnerystė Lietuva, Airija, Portugalija, Vengrija, Slovėnija 

Tikslas Organizuoti mokymus apie Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 
2001/220/TVR (Nusikaltimų aukų teisių direktyva) ir taip prisidėti prie 
nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo Lietuvoje. 

 Planuojamos veiklos  1. Apklausa apie mokymų apie nukentėjusiųjų teises skirtingose 
specialistų grupėse poreikį Lietuvoje. 
2. Mokymų programos ir mokymų vadovo parengimas. Mokymai apims 
šias pagrindines sritis: (1) nukentėjusiųjų poreikiai; (2) Nusikaltimų 
aukų direktyvos nuostatos; (3) vaikų nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų 
veikų apklausos; (4) asmenų su negalia, nukentėjusiųjų nuo 
nusikalstamų veikų, apklausos; (5) nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje 
aplinkoje apklausos. 
3. Mokymų sesijoje policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams 
Vilniuje organizavimas (viso – 60 asmenų). 
4. E-mokymosi kurso mokymų programos pagrindu paleidimas e-
mokymosi platformoje Be-ribu.lt. 
5. Konferencija Dubline, skirta aptarti mokymų poveikį tikslinėms 
grupėms partnerių šalyse. 

Projektą parėmė  
Projektą iš dalies remia  
Europos Sąjungos Teisingumo Programa 
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Pavadinimas ES duomenų apsaugos reforma: individų ir organizacijų 
informuotumo tyrimas 

Laikotarpis 2016 06 01-2016 11 30 

Partnerystė Lietuva, Norvegijos Karalystė 

Tikslas Prisidėti prie tinkamo duomenų apsaugos užtikrinimo ir Reglamento 
įgyvendinimo Lietuvoje, atliekant verslo ir individų informuotumo 
tyrimą apie ES duomenų apsaugos reformą. Taip pat, parengiant 
konkrečius siūlymus, kaip organizacijoms tinkamai įgyvendinti naujus 
ES reikalavimus bei kaip asmenims efektyviai ginti savo teisę į 
duomenų apsaugą. 

 Rezultatai 2016 m. 
 

1. Reprezentatyvi gyventojų nuomonės apklausa ir 50-tiems verslo 
įmonių nuostatų tyrimas. 
2. Išleisti du tyrimai: „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas:  

 Lietuvos gyventojų informuotumo tyrimas“ bei „Lietuvoje veikiančių 
verslo įmonių pasirengimo įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą tyrimas“.  
3. Vilniuje surengtas tarptautinė konferencija „Skaitmeninių teisių 
forumas 2016“, skirta aptarti atliktų tyrimų rezultatus bei padiskutuoti 
apie efektyvų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą 
Lietuvoje. Forume dalyvavo ES Komisijos, Europos duomenų priežiūros 
pareigūno, Baltijos valstybių duomenų priežiūros institucijų atstovai, 
advokatai, ir kiti ekspertai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektą parėmė  
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Tyrimai ir leidiniai  

 

APŽVALGA: RUSIJOS VERTYBINIAI SĄJUNGININKAI EUROPOJE 
Parengėme apžvalgą „Rusijos vertybiniai sąjungininkai Europoje“, kurioje yra apibendrinti žurnalistų, 
nevyriausybinių organizacijų ir politikos institutų 2015 metais atlikti Rusijos įtakos tyrimai įvairiose Europos 
šalyse. Pavyzdžiai iš įvairių šalių parodė, kad Rusijos veiksmai gerokai iškreipė žiniasklaidos ir nevyriausybinių, 
pilietines teises ginančių organizacijų veikimo lauką. 

 

KRAŠTUTINĖ PRIEMONĖ? SUĖMIMO TAIKYMO ES TYRIMAS  
2014 m. birželį pradėto projekto, finansuoto Europos Komisijos, metu Fair Trials, Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas ir 9 kitos organizacijos surinko unikalius duomenis, kaip suėmimas taikomas praktikoje skirtingose 
ES valstybėse. 2016 metais ŽTSI išleido nacionalinę tyrimo studiją „Suėmimo taikymas Lietuvoje“. Taip pat 
buvo išleistas ir  bendras lyginamasis tyrimas „Kraštutinė priemonė? Suėmimo taikymo ES tyrimas“, 
atskleidęs bendras ES egzistuojančias, su suėmimu susijusias problemas: teisėjai suėmimą kartais skiria dėl 
neteisėtų, tarptautinių žmogaus teisių standartų neatitinkančių pagrindų, pateikdami šabloniškus, 
neindividualizuotus argumentus. Tuo tarpu alternatyviomis, švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis 
dažnai nepasitikima ir linkstama jų neskirti. 

 

TYRIMAS „PRIVATUMO PARADOKSAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ NUOSTATAS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ“ 
Tyrimo „Privatumo paradoksas: Lietuvos gyventojų nuostatas apie duomenų apsaugą“ rėmuose buvo atlikta 
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, kurios metu vartotojams uždavėme klausimus apie teisei į 
duomenų apsaugą teikiamą svarbą, šios teisės turinio išmanymą ir jos gynimą. Tyrimas atskleidė taip 
vadinamą „privatumo paradoksą“: trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų teigia, kad teisė į duomenų apsaugą 
jiems yra tokia pat svarbi kaip saviraiškos laisvė, tačiau tik nedidelė dalis yra tvirtai pasiryžę imtis konkrečių 
veiksmų, kad ją geriau užtikrintų. Antroje tyrimo dalyje yra vertinama kokias naujoves vartotojų teisių srityje 
atneš Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. 

 

TYRIMAS „LIETUVOS VERSLO PASIRENGIMAS ĮGYVENDINTI BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS 
REGLAMENTĄ“  
Tyrimas „Lietuvos verslo pasirengimas įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ buvo skirtas 
supažindinti Lietuvos verslą su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovėmis: atskaitomybės 
principu, administracinės naštos palengvinimo sąlygomis bei duomenų apsaugos pažeidimų pasekmėmis. 
Tyrimo metu taip pat buvo atlikta žvalgomoji 50-ties Lietuvos įmonių, veikiančių finansų, telekomunikacijos 
srityse bet startuolių, apklausa, skirta įvertinti įmonėse vyraujančią asmens duomenų tvarkymo praktiką, 
požiūrį į dabartinį asmens duomenų reguliavimą, informuotumą bei pasirengimą taikyti Bendrąjį asmens 
duomenų apsaugos reglamentą. 

 

APKLAUSA „KAIP VISUOMENĖ VERTINA ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ LIETUVOJE“ 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko reprezentatyvų 
Lietuvos gyventojų nuomonės apklausą „Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje“. Tyrimo 
tikslas – išsiaiškinti Lietuvos žmonių nuomonę ir informuotumą žmogaus teisių klausimais, kokios politinės ir 
pilietinės teisės yra suvokiamos kaip labiausiai pažeidinėjamos, kurios socialinės grupės labiausiai 
diskriminuojamos, kokiems privataus gyvenimo aspektams Lietuvos žmonės yra labiausiai jautrūs, ir, taip pat, 
ar jie žino ir pasitiki esamais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais ir yra linkę ginti savo teises. 

 

http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/07/ZTSI_Rusijos-vertybiniai-sajungininkai-Europoje-1.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/07/A-Measure-of-Last-Resort-Full-Version.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2015/10/Privatumo-paradoksas-1.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/10/Reglamentas_verslui.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/12/Apklausa-2016_santrauka.pdf


12 
 

Biudžetas 

 

 

 

Šaltinis EUR % 

EEE Finansinis mechanizmas (NVO Programa Lietuvoje) 120.625 44,1% 

EEE Finansinis mechanizmas (Dvišalio bendradarbiavimo 
fondas) 

43.310 15,8% 

Europos Komisija 43.486 15,9% 

Paslaugų pajamos 29.580 10,8% 

Atviros visuomenės iniciatyva Europai (OSIFE) 24.273 8,9% 

NORD PLUS 7.663 2,8% 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 4.792 1,8% 

VISO per 2016 m. 273.730  

 

44% 

15% 

16% 

11% 

9% 

3% 2% 

ŽTSI biudžetas*  2016 metais 

EEE Finansinis mechanizmas (NVO
Programa Lietuvoje)

EEE Finansinis mechanizmas
(Dvišalio bendradarbiavimo fondas)

Europos Komisija

Paslaugų pajamos

Atviros visuomenės iniciatyva
Europai (OSIFE)

NORD PLUS

LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

*sudarytas pagal išlaidų principą 
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Šaltinis EUR % 

EEE Finansinis mechanizmas (NVO Programa Lietuvoje) 229.483 55,00% 

Šiaurės Ministrų Taryba (Norden) 44.387 10,60% 

Atviros visuomenės iniciatyva Europai (OSIFE) 43.585 10,40% 

Paslaugų pajamos 42.480 10,20% 

Europos Komisija 27.788 6,70% 

EEE Finansinis mechanizmas (Nacionalinio bendradarbiavimo fondas) 17.365 4,20% 

LR Užsienio reikalų ministerija 9.495 2,30% 

NORD PLUS 3.021 0,70% 

VISO per 2015 m. 417.604   

 

  

55% 

11% 

10% 

10% 

7% 

4% 
2% 

1% 

ŽTSI biudžetas* 2015 metais 

EEE Finansinis mechanizmas (NVO
Programa Lietuvoje)

Šiaurės Ministrų Taryba (Norden)

Atviros visuomenės iniciatyva Europai
(OSIFE)

Paslaugų pajamos

Europos Komisija

EEE Finansinis mechanizmas
(Nacionalinio bendradarbiavimo
fondas)
LR Užsienio reikalų ministerija

NORD PLUS

*sudarytas pagal išlaidų principą 
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NVO PROGRAMOS LIETUVOJE SKYRIAUS VEIKLA 

 

 

NVO Programos Lietuvoje įgyvendinimas 

 

2016 m. balandį baigėsi paskutinieji NVO Programos Lietuvoje finansuoti projektai. Iš viso Programos 

laikotarpiu įgyvendinti 56 įvairaus dydžio ir tematinės krypties projektai demokratijos skatinimo, žmogaus 

teisių ir pažeidžiamų grupių apsaugos bei klimato kaitos ir aplinkosaugos srityse. Šių projektų įgyvendinimui 

buvo skirta daugiau nei 4,5 mln. EUR NVO programos Lietuvoje lėšų. 

2016 m. rugsėjį NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus komanda surengė paskutinįjį savo renginį – NVO 

Programos Lietuvoje baigiamąją konferenciją.  

Konferencijos metu buvo padėkota ištikimiems donorams EEA Grants – Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui 

– už suteiktą galimybę stiprinti Lietuvos pilietinę visuomenę, pasidžiaugėme NVO Programos pasiekimais ir 

sėkmės istorijomis bei diskutavome apie NVO aplinkos iššūkius Lietuvoje ir Europoje. 

Daugiau informacijos apie Programą galima rasti www.nvoprograma.lt.  

 

 

 

 

http://www.nvoprograma.lt/
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NVO Programos Lietuvoje pasiekimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ESAME DĖKINGI 

 

Esame be galo dėkingi praktikantėms, kurios investavo savo laiką ir energiją padėdamos mums įtvirtinti 

žmogaus teises ir laisves, ugdyti atvirą demokratinę visuomenę. Jūsų atsidavimas padeda mums judėti į 

priekį! 

DĖKOJAME: 

 

- Kornelija Zaicaitė 

- Kristina Ramoškaitė 

- Viktorija Janilionytė 

- Evelina Vaišvilaitė 

- Ugnė Zmitrytė 

 

 

   

„Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas puiki vieta 
studentams atrasti save, 
daugiau sužinoti apie 
nevyriausybinių organizacijų 
veiklą bei susipažinti su 
naujais žmonėmis.  
Įkvepianti ir draugiška darbo 
aplinka bei pasitikintis 
kolektyvas. Nuostabi vieta ne 
tik norint išbandyti save, įgyti 
patirties, bet taip pat norint 
daugiau sužinoti apie 
žmogaus teises!“ 

 

Ugnė Zmitrytė, Vilniaus 
universitetas, Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
institutas 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

Dalininkai 

 
 
Henrikas MICKEVIČIUS, dalininkas, vyriausiasis patarėjas  
 
Teisininkas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto steigėjas, Jungtinių Tautų Pagrobimų ir 
priverstinių dingimų darbo grupės narys 
 
 
Dainius PŪRAS, dalininkas 
 
Gydytojas, vaikų ir paauglių psichiatras, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, Jungtinių 

Tautų Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais 

Darbuotojai 

 

 

Tomas KUBILIUS 

L. e. p. direktorius 

 

 

Henrikas MICKEVIČIUS 

Vyriausiasis patarėjas  

 
 

Natalija BITIUKOVA 

Direktoriaus pavaduotoja teisės 
klausimais  

 

Jūratė GUZEVIČIŪTĖ 

Teisės programų vadovė   

 

Mėta ADUTAVIČIŪTĖ 

Advokacijos vadovė 

 

Karolis LIUTKEVIČIUS 

Teisininkas  

 

Kristina NORMANTAITĖ 

Projektų koordinatorė 

 

Agnė GAISRĖ 

Projektų priežiūros vadovė 

 

 

Vilma GABRIELIŪTĖ 

Projektų priežiūros vadovė 

  


