
Eil Nr. Kas teikė pastabą? Pastaba Sprendimas Komentaras

NPP 2.2. uždavinys. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę

1 Dr. Giedrė Purvaneckienė Nei čia, nei kitur, kalbant apie neįgaliųjų problemas, nekalbama apie smurtą prieš neįgaliuosius. O ši problema dar aštresnė, nes 
dažnai smurtauja globojantis asmuo, ir tai žymiai apsunkina neįgaliųjų galimybes kreiptis apsaugos ar pagalbos. 2019 m. 
nagrinėjant Neįgaliųjų departamento programas, projektus planus, niekur nebuvo rasta nė žodžio apie smurtą prieš 
neįgaliuosius.

 Atsižvelgta iš 
dalies

Konkrečios  priemonės, skirtos smurto prevencijai ir pagalbos priemonėms tame tarpe ir prieš neįgalius asmenis,  planuojamos PP intervencijų kryptyje "Plėtoti efektyvios  prevencijos ir pagalbos 
smurto artimoje aplinkoje sistemą". Prevencinės ir pagalbos priemonės nuo smurto nuketėjusiems asmenims yra sirtos ir suteikti pagalbą neįgaliesiems nekentėjusiems nuo smurto.

2 Norėčiau tik dar kartą pabrėžti, kad KM labai svarbu pasiekti, kad Vyriausybės programos veiksmų įgyvendinimo plano 2.2.5. 
veiksmas ( jo įgyvendinime taip pat dalyvauja SADM, SAM ir ŠMSM) "Plėtoti ir pritaikyti kultūros paslaugų pasiūlą, siekiant 
jų tolygios sklaidos per kultūros, švietimo, socialinio ir sveikatos sektoriaus įstaigas, įgyvendinant socialinio recepto projektą / 
programą" būtų įgyvendintas. Šis veiksmas integruotas į KM Kultūros ir kūrybingumo plėtros programą, ir supratome, kad 
SADM įsitrauks į šio veiksmo įgyvendinimą, sprendžiant 2 problemą "Senyvo amžiaus žmonių skurdas ir socialinė atskirtis" 
02. priemonės "Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą". Daugiau pastabų ir pasiūlymų neturim.

Bendro pobūdžio 
komentaras 
(įvertinta)

Sprendžiant 2 problemą Sutelkties PP yra numatytos dvi internevijų kryptys. Viena jų - "Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą". Atlikus alternaytvų analizę bus pasirenkamos 
konkrečios efektyviauisos intervencijos bus pasirenkamos efektyviausios intervencijos, prisidedančios prie senyvo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo 

3 2.2.  Dėl amžiaus ir sveikatos problemų sumažėjęs gebėjimas gyventi savarankiškai Priemonė: Plėtoti pagalbos senyvo amžiaus 
asmenims  sistemą. Sistemą reikia plėtoti, bet visų pirma maksimaliai pagalbą namuose, o po to bendruomenines paslaugas. Ne 
institucinę globą. Reikėtų gal patikslinti tuomet.

Atsižvelgta Pagalbos senyvo amžiaus asmenimis sistema - tai intervencijų kryptis. Konkrečios intervencijos bus planuojamos atlikus alternatyvų analizę. Pagrindinis principas - teikti pagalbą asmeniui namuose 

4 BGI consulting Siūlytina koreguoti rodiklį  " Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje 
skaičius per metus ", pavyzdžiui į  „Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuotoje 
infrastruktūroje per metus, dalis nuo visų socialines paslaugas per metus gavusių senyvo amžiaus asmenų, proc.“

Atsižvelgta iš 
dalies

Įvertinus siūlymą, pasirinktas  pokytį atspindintis rodiklis

Dėl moterų ir vyrų lygių galimybių problemų ir jų sprendimo priemonių:
Socialinės sutelkties plėtros programa ir priemonės visiškai neatliepia tų nuorodų į ją kitose programose. Įtraukios darbo rinkos 
ir šeimos politikos programos – platūs lyčių nelygybės aprašymai, o priemonių nėra nei ten, nei sutelkties plėtros programoje.  
Perskaičius visas plėtros programas, labai aiškiai matome, kad šiais klausimais yra siuntinėjama iš vienos programos į kitą, o 
konkrečių priemonių praktiškai taip ir nematome nė vienoje programoje. Nėra jokio konceptualumo. 

Neatsžvelgta Pagal PP rengimo metodiką, konkrečios priemonės negali būti įvarintos problematikos aprašuose. Konkrečios priemonės bus rengiamos atlikus alternatyvų analizę ir pasirinkus efektyviausius 
būdus.

7 Plėtros programoje, aprašant priežastį „Savivaldybių administracijose nėra paskirtų darbuotojų, kurie būtų atsakingi už lygių 
galimybių klausimus“, nurodoma, kad šalinant šią priežastį, be kita ko, svarbus Teisingumo ministerijos dalyvavimas. Manytina, 
kad šios problemos eliminavimas ir su tuo susijusios priemonės nepatenka į Teisingumo ministerijos kompetenciją. 

Atsižvelgta 2021 04 28 organizuotas bendras SADM,TM ir URM susitikimas pateiktos pastaboms aptarti.   

8 Plėtros programos priemonių rinkinyje siūloma priemonė „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“, o kaip viena 
iš dalyvaujančių institucijų numatoma Teisingumo ministerija. Įvertinus atitinkamų problemų „Nepakankamas visuomenės 
supratimas apie neįgaliųjų įtraukties svarbą ir neįgaliųjų individualius poreikius“ ir „Visuomenės švietimo spragos, lemiančios 
smurto artimoje aplinkoje toleravimą“ aprašymą, matyti, kad Teisingumo ministerijos dalyvavimas, be kita ko, siejamas su 
visuomenės teisiniu švietimu. Visuomenės teisinių žinių gerinimas numatytas ir Teisingumo sistemos plėtros programoje bei 
visuomenės teisinio švietimo priemonėse. Be to, įvertinus atitinkamos problemos „Viešojo sektoriaus veikloje neužtikrinamas 
vertikalus ir horizontalus lygių galimybių principo integravimas lemiantis lygių galimybių neužtikrinimą“ aprašymą, susijusį su 
išankstiniu teisės aktų poveikio vertinimu, atkreipiame dėmesį, kad išankstinio teisės aktų poveikio vertinimo klausimus 
koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, todėl lieka neaišku, kokiu aspektu prie priemonės įgyvendinimo 
galėtų prisidėti Teisingumo ministerija. Šios problemos aprašyme taip pat identifikuojama problemos priežastis – neegzistuoja 
suvienodintas tarptautinių rekomendacijų įgyvendinimo mechanizmas. Tačiau nėra aišku, ar toks mechanizmas apims tik 
rekomendacijų gautų iš tam tikrų tarptautinių organizacijų ir pagal tam tikras žmogaus teisių tarptautines sutartis, ar svarstomas 
globalus, visų tarptautinių organizacijų teikiamų ir pagal visas žmogaus teisių tarptautines sutartis gautų bei teikiamų 
rekomendacijų įgyvendinimas. Nevisiškai aišku, kuri institucija turėtų būti atsakinga už tokio mechanizmo projekto rengimą. 
Atsižvelgiant į tai, kad už visų Lietuvos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų tinkamą įgyvendinimą yra atsakinga Užsienio 
reikalų ministerija, manytina, kad būtent Užsienio reikalų ministerija galėtų būti lyderiaujanti institucija tokio mechanizmo 
iniciatyvos srityje. Antra vertus, abejotina tokio mechanizmo pridėtine verte, kadangi dažniausiai rekomendacijų įgyvendinimui 
yra reikalinga priimti įstatyminio lygio teisės aktus, tačiau joks Vyriausybės lygiu sukurtas mechanizmas negalėtų numatyti 
pareigos Seimui priimti vieną ar kitą įstatymą.

Atsižvelgta  2021 04 28 organizuotas bendras TM pateiktų pastabų aptarimas dalyvaujat SADM,TM ir URM atsovams. Atsižvelgiant į aptarimo metu priimtus bendrus sprendimus, Sutelkties PP 4 problemos 
4.5.priežasties " Viešojo sektoriaus veikloje neužtikrinamas vertikalus ir horizontalus lygių galimybių principo integravimas lemiantis lygių galimybių neužtikrinimą" patiklsintas 
       4.5.1. Teisinio reguliavimo trūkumai (kartu su TM ir LRVK)
Tam tikrais atvejais asmenys patiria diskriminaciją dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų nesuderinamumo su tarptautiniais Lietuvos įsipareigojimais lygių galimybių srityje arba dėl to, kad teisės 
aktai rengimo procese nebuvo suderinti su atitinkamų socialinių grupių atstovais ir nesinaudota bendradarbiavimo lygių galimybių srityje galimybėmis.

Priimant teisės aktus nėra atliekamas išankstinis vertinimas, siekiant įvertinti kaip teisės akto priėmimas paveiks skirtingas visuomenės grupes, ypač koks bus poveikis pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms. Dėl to pasitaiko atveju, kad priimtas teisės aktas negali pasiekti savo tikslų ir (ar) lemia netiesioginę diskriminaciją.

 Smurtas dėl lyties ir priekabiavimas, įskaitant seksualinį priekabiavimą, yra nesuderinamas su tinkamu darbu, tačiau vis dar yra paplitęs visame pasaulyje, nepaisant sektoriaus ar pajamų lygio. 
Daugiau nei 30 proc. moterų, vyresnių nei 15 metų, patyrė fizinį ir (arba) seksualinį smurtą, maždaug 50 proc. patyrė seksualinį priekabiavimą ir 10 proc. priekabiavimą internete.  ES nuo 40 iki 
50 proc. moterų pranešė patyrę tam tikrą seksualinį priekabiavimą darbo vietoje. Smurto ir priekabiavimo apraiškos pareikalauja didelių išlaidų šalies ekonomikai. COVID-19 pandemija taip pat 
padarė didelę įtaką smurto ir priekabiavimo apraiškoms.  Sprendžiant vis didėjančią smurto, ypač psichologinio, su darbo susijusioje aplinkoje problemą, būtina reglamentuoti kiekvieno asmens 
teisę į darbą, kuriame nėra smurto ir priekabiavimo ir nustatyti aiškią prevencijos ir kovos su tuo sistemą, grindžiamą įtraukiu, integruotu ir į lytį orientuotu požiūriu. Nors įgyvendinant teisines 
reformas smurtui ir priekabiavimui darbo pasaulyje padaryta didelė pažanga, vis dar lieka apsaugos ir prevencijos spragų. Teisinė sistema turėtų apimti įvairių smurto ir priekabiavimo, kurį patiria 
darbuotojai, apibrėžimus, įskaitant fizinį ir psichologinį smurtą, smurtą dėl lyties, įskaitant seksualinį smurtą ir priekabiavimą, patyčias, mobingą. Be to, turėtų būti apibrėžta valstybės institucijų, 
darbdavių ir darbuotojų atsakomybė, įgalinant juos imtis atitinkamų veiksmų.

Dėl pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų:
Siekiant geriau apsaugoti nusikaltimų aukų teises, 2012 m. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. Direktyva buvo 
perkelta į Lietuvos teisinę sistemą keičiant Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, priimant poįstatyminius teisės aktus, o 
2021 m. sausio 14 d. priimtas Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas. Vertinant įstatymo 
visumą, matyti, kad juo steigiama informavimo ir pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų sistema, tačiau 
Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programoje su šio įstatymo įgyvendinimu susijusių priemonių nėra numatyta. 
Pažymėtina, kad tokių priemonių nėra ir Vidaus reikalų ministerijos parengtame 2021-2030 m. viešojo saugumo stiprinimo 
plėtros programos projekte. Žmogaus teisių stebėjimo instituto vertinimu, įstatymo priėmimą turėtų lydėti ir atitinkamos 
programinės priemonės, kurios turėtų būti strategiškai suplanuotos ir leistų užtikrinti sklandų informavimo ir pagalbos 
nukentėjusiems asmenims teikimą, įtraukiant įvairias institucijas, bei tinkamą šių paslaugų finansavimą siekiant, jog jos būtų 
prieinamos visiems nuo nusikaltimų nukentėjusiems ir tokios pagalbos poreikį turintiems asmenims. Tad siūlytina į Socialinės 
sutelkties (solidarumo) plėtros programą arba kitą programinį dokumentą, specialiai skirtą informavimo ir pagalbos teikimui 
nukentėjusiems asmenims (jeigu toks bus rengiamas) įtraukti tarp kitų ir šias priemones: Viktimologinius bei sociologinius 
tyrimus, skirtus identifikuoti nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirtis bei jų poreikius susidūrus su nusikaltimu; 
Informacinės medžiagos (skrajučių, lankstinukų, bukletų) parengimą lengvai prieinama kalba; Pagalbos paslaugų diegimą ir 
plėtrą;Mokymus specialistams, savo darbe susiduriantiems su nusikaltimų aukomis; visų pirma specialistams, tiesiogiai 
teiksiantiems pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims; Nemokamas pagalbos linijas ir nukreipimo mechanizmus; 
Informacines visuomenės švietimo kampanijas apie nukentėjusiųjų teises ir pagalbos galimybes.

 Atsižvelgta iš 
dalies

Tam tikrais atvejais asmenys patiria diskriminaciją dėl šiuo metu galiojančių teisės aktų nesuderinamumo su tarptautiniais Lietuvos įsipareigojimais lygių galimybių srityje arba dėl to, kad teisės 
aktai rengimo procese nebuvo suderinti su atitinkamų socialinių grupių atstovais ir nesinaudota bendradarbiavimo lygių galimybių srityje galimybėmis.

Dėl smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris prevencijos ir pagalbos nukentėjusioms(iems):

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų 
tinklas

3.1. Dalis jaunų žmonių nedalyvauja formalaus švietimo  sistemoje. Priemonės numatytos ŠMSM Švietimo plėtros PP . Svarbu 
plėtoti ne vien švietimo, bet ir socialines paslaugas, kurios padėtų išsilaikyti švietimo sistemoje. Turi būti sąveika tarp švietimo 
ir socialinių paslaugų 

Atsižvelgta Pritariame. Sąveika turi būti. SADM pagal kompetenciją ir toliau numato teikti paslaugas, kurios skatintų jaunus žmones įsitraukti į įvairias jaunimo politikos priemones (mobilus darbas su 
ajunimu, darbas su jaunimu gatvėje). Taip pat dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. ŠMSM tuo tarpu yra skatinamas nusimatyti priemones savo PP, kurios būtų nukreiptos į jaunus žmones 
siekiant išlkaikyti juos švietimo sistemoje

Teisingumo ministerija

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

4. problema: Socialinė atskirtis dėl galimos diskriminacijos (lyties, socialinės padėties, amžiaus, negalios, kalbos, kilmės, rasės, tautybės, pilietybės, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, tikėjimo, sveikatos būklės ir kitu pagrindu)

5      Problema: Aukštas smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš vaikus lygis

Socialinės sutelkties  plėtros programa

Kultūros ministerija 

Dr.Giedrė Purvaneckienė6
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10
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1 problema:    Žema neįgaliųjų gyvenimo kokybė

2 problema: Senyvo amžiaus žmonių (65+) skurdas ir socialinė atskirtis

3 problema: Mažiau galimybių turinčio jaunimo socialinė atskirtis ir negebėjimas integruotis į visuomenės gyvenimą



Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programos projekte numatyta plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto 
artimoje aplinkoje sistemą bei numatyti keturi šios priemonės įgyvendinimo indikatoriai. Pažymėtina, kad ši priemonė 
vertintina teigiamai, ir prie efektyvesnės smurto artimoje aplinkoje prevencijos turėtų prisidėti ir kitos plėtros programoje 
numatytos priemonės, skirtos lyčių lygybei skatinti bei keisti žalingus lyčių stereotipus. Visgi šių priemonių visuma neatspindi 
strateginio ir holistinio požiūrio į smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įveikimą; be to, tarp indikatorių nėra 
išsikeltų ambicingesnių tikslų, pavyzdžiui, sumažinti smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris mastą 
visuomenėje.Pažymėtina, kad smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris prevencija prasideda nuo švietimo mokyklose 
apie sveikus tarpusavio santykius bei lyčių stereotipų daromą žalą, tačiau numatyta priemonė švietimo sistemos neapima ir 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nėra įtraukta į jos įgyvendinimą. Nėra numatyta ir kompleksinės pagalbos 
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris plėtros, pagalbos prieinamumo gerinimo priemonių, 
nukreipimo mechanizmų tobulinimo, viktimologinių bei sociologinių tyrimų, padedančių atskleisti smurtą artimoje aplinkoje 
patyrusių asmenų patirtis bei poreikius; taip pat trūksta paslaugų nuo seksualinio smurto nukentėjusiems asmenims diegimo ir 
plėtros – tokių specializuotų paslaugų šiuo metu Lietuvoje praktiškai nėra. Be to, nėra numatyti ir įvairių sričių specialistų 
mokymai smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris srityje.  Žmogaus teisių stebėjimo institutas rekomenduoja 
neapsiriboti tik šioje plėtros programoje numatytomis priemonėmis ir indikatoriais, tačiau, pasibaigus Smurto artimoje 
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų planui, pratęsti šį planą kaip pagrindinį 
strateginį dokumentą, skirtą smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris įveikai, bei numatyti šiame plane tikslines 
priemones, skirtas atsakui į smurtą prieš moteris ir seksualinį smurtą, bei specializuotą pagalbą nukentėjus nuo tokio smurto.

Atsžvelgta iš 
dalies

Įgyvendinus plėtros programą bus sumažintas smurto artimoje aplinkoje paplitimas, bus pagerinta paslaugų, teikiamų nukentėjusiems asmenims nuo smurto artimoje aplinkoje kokybė taip apsaugant 
asmenis, kurie patyrė smurtą, taip pat bus užtikrintas tarpinstititucinis bendradarbiavimas bei institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad pagalba nuo smurto 
nukentėjusiems asmenims būtų geriau teikiama ir koordinuojama valstybės ir savivaldos lygmeniu.  Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės nuostatos smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu išlieka 
prieštaringos ir smurto pateisinimas vis dar paplitęs, bus siekiama keisti visuomenės nuostatas, lemiančias smurto artimoje aplinkoje paplitimą. Konkrečios priemonės bus numatytos tlikus 
alternatyvų analizę ir apsisprendus dėl optimaliausių intervencijų.

11 Bendrai programose pastebimi skubios korekcijos reikalaujantys aspektai: Diskriminacijos formos, kurias patiria moterys, kaip 
viena iš dviejų didžiųjų socialinių grupių yra neatpažįstamos ir moterų diskriminacija ir iš to kylančios neigiamos pasekmės 
moterų gerovei yra klaidingai konceptualizuojamos, šias problemas priskiriant socialinės atskirties ir rizikos problematikai. 
Neretai klaidingai naudojami psichologiniai terminai, neteisingai pristatomi psichologiniai procesai bei jų priežasties – 
pasekmės ryšiai. Tai ypatingai pastebima Šeimos politikos stiprinimo plėtros. Moterys nėra atskirties grupė ir tai yra didžiausia 
metodologinė klaida, kurią būtina koreguoti visos programose programoje.  Šios programos turi būti perrašytos ir papildytos 
aiškia nuostata, jog bus realizuojami valstybės įsipareigojimai pagal JT CEDAW konvenciją mažinti visas diskriminacijos 
moterims formas, siekti moterų pažangos ir diegti specialiąsias laikinąsias moterų pažangos priemones. Žemiau papunkčiui 
apžvelgsiu konkrečias korekcijos reikalaujančias dalis.

Atsižvelgta iš 
dalies

Įgyvendinus plėtros programą bus sumažintas smurto artimoje aplinkoje paplitimas, bus pagerinta paslaugų, teikiamų nukentėjusiems asmenims nuo smurto artimoje aplinkoje kokybė taip apsaugant 
asmenis, kurie patyrė smurtą, taip pat bus užtikrintas tarpinstititucinis bendradarbiavimas bei institucijų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad pagalba nuo smurto 
nukentėjusiems asmenims būtų geriau teikiama ir koordinuojama valstybės ir savivaldos lygmeniu.  Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės nuostatos smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu išlieka 
prieštaringos ir smurto pateisinimas vis dar paplitęs, bus siekiama keisti visuomenės nuostatas, lemiančias smurto artimoje aplinkoje paplitimą. Konkrečios priemonės bus numatytos tlikus 
alternatyvų analizę ir apsisprendus dėl optimaliausių intervencijų.

12 Pristatant smurto prieš moteris artimoje aplinkoje problemą nėra net išvardintos šio nusikaltimo pasekmės moters bio-psciho-
socialinei gerovei ar visuomenei apskritai.

Bendro pobūdžio 
komentaras 
(įvertinta)

[1] ILO, 2019. A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, Geneva.

13 5.1. Nepakankamai efektyviai veikianti pagalbos ir paslaugų teikimo nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims 
bei asmenims, siekiantiems atsisakyti smurtinio elgesio. Klaidingai yra suprantamos smurto artimoje aplinkoje priežastys, tad ir 
sprendimo būdai yra klaidingi ir visiškai prasilenkia su gerąją pasaulio praktika. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus faktus 
finansiniai resursai turi būti nukreipti į pagalbos teikimo stiprinimą ir nusikaltimo užkardymą. Programoje turi būti numatytas 
Specializuotų kompleksinės pagalbos centrų stiprinimas. Šių centrų pagalbą smurtą patiriančios moterys vertina geriausiai ir 
laiko efektyviausia siekiant gyventi be smurto ir prievartos. Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra su lytimi susijęs 
smurtas, tai reiškia, kad užtenka būti moterimi, kad kiltų grėsmė patirti vyro smurtą. Pasaulio sveikatos organizacijos 
multikultūriniai tyrimai ir daugybė kitų atskleidžia, kad smurtas prieš moteris šeimoje neturi nei kultūrinių, nei socio-
ekonominių, nei religinių, nei amžiaus nei išsilavinimo ribų, kitaip tariant smurtą gali patirti ir patiria bet kuri pasaulio moteris 
(PSO, 2021). Taigi paslaugų orientuotų į atskirties grupes siūlymas sprendžiant smurto prieš moteris šeimoje problemą ir jos 
pasekmes yra netinkamas ir klaidinantis visuomenę. Tinkama apsauga, specializuotos kompleksinė pagalbos prieinamumas ir 
sisteminiai pokyčiai siekiant lyčių lygybės gali užtikrinti moterų gerovę bei aktyvų pilietinį gyvenimą.

Atsižvelgta iš 
dalies

Naujas smurto prevencijos ir pagalbos smurto aukoms modelis apims ir prevencines priemones, skirtas smurtautojo elgesio keitimui

14 Neteisingai konceptualizuojamos prevencinės priemonės. Smurtinio elgesio keitimo programos nėra prevencinė priemonė. 
Atsižvelgiant į tai, kad smurto prieš moteris paplitimas matuojamas kreipimųsi į policiją skaičiumi (bet ne pradėtų ikiteisminių 
tyrimų skaičiumi (!)), o 2020 metais jų buvo apie 60 000 ir į tai, kad dauguma besikreipusių moterų pagalbos negauna dėl 
nepakankamų SKPC finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir specializuotos pagalbos prieinamumo trūkumo, kurti pagalbos sistemą 
asmenims, kurie nesiekia ir nėra motyvuoti jos priimti (smurtautojai ar dar jais netapę (?!)). Tuo labiau, kad priemonė yra 
brangi ir neefektyvi, tai toks lėšų paskirstymas atrodo amoraliai.

Neatsižvelgta Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo (CEDAW) komiteto narė, ne kartą yra pasisakiusi, kad prevencines priemones reikia vertinti sistemiškai - tiek pagalba smurtą 
patyrusiam asmeniui, tiek smurtinio elgesio keitimo mokymai.

NPP 2.7.uždavinys. . Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei 

17 Įvertinus tai, kad pagal Civilinio kodekso 2.71 straipsnio 1 dalį  Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami 
dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša, nėra aišku, kokių Juridinių asmenų registre kaupiamų 
duomenų apie NVO ir dėl kokių priežasčių neturi institucijos, bendradarbiaujančios su NVO. Be to, iš pateiktos formuluotės 
nėra aišku, kokios srities duomenimis apie NVO siekiama papildyti Juridinių asmenų registrą. Taip pat svarstytina dėl siekiamų 
gauti duomenų formatų. Atkreiptinas dėmesys, kad, jeigu Juridinių asmenų registro duomenys bus teikiami susijusiems 
registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, jie pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 6 
dalį perduodami tokio turinio ir tokiu formatu, kurie naudojami registrą tvarkančioje institucijoje ir nereikalauja papildomo jų 
apdorojimo. Jeigu parengtinis perduodamų registro duomenų ir registro informacijos formatas ar turinys neatitinka prašančiojo 
registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo poreikių arba prašančiojo registro ar valstybės informacinės sistemos 
tvarkytojas neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gautus registro duomenis ir registro informaciją, arba jeigu dėl sąsajų 
tarp registro ir (arba) informacinės sistemos nebuvimo nėra galimybės perduoti reikalingus registro duomenis ir registro 
informaciją, registro duomenis ir registro informaciją perduodantis registro tvarkytojas Vyriausybės nustatyta tvarka sukuria 
priemones, reikalingas prašomam registro duomenų, registro informacijos formatui ar turiniui parengti ir (ar) apdoroti. Šių 
priemonių sukūrimo sąnaudų tinkamumą ir pagrįstumą vertina Vyriausybės įgaliota institucija ir šios priemonės finansuojamos 
iš valstybės biudžeto lėšų Vyriausybės nustatyta tvarka. 

18 Kartu pažymėtina, kad NVO duomenys taip pat skelbiami atvirų duomenų formatu valstybės įmonės Registrų centro interneto 
svetainėje, adresu https://www.registrucentras.lt/atviri_duomenys/. Šie duomenys pateikiami ir atnaujinami kompiuteriu 
nuskaitomais atvirais formatais, įskaitant institucijos valdomų duomenų šaltinių duomenis, kuriuos visi asmenys gali 
pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, neprieštaraujančiu duomenų naudojimo sąlygoms, kuriomis duomenys buvo 
gauti, ir nurodomas jų šaltinis. Atvirais formatais pateikti duomenys be papildomo apdorojimo nuskaitomi informacinių 
technologijų priemonėmis ir publikuojami atvirais formatais. Esant konkretiems siūlymams, kaip Teisingumo ministerija galėtų 
prisidėti prie keliamos problemos sprendimo, prašytume šį klausimą aptarti minėtame pasitarime. 

Atsižvelgta Informacinio pobūdžio pastaba. Plačiau šis klausimas aptartas 2021 04 28 organizuotame susitikime pateiktos pastaboms aptarti 

TM pastabos 2021 04 28 aptartos bendrame SADM, TM ir URM susitikime. Pastabai pritarta. Sutarta,  kad bus bendradarbiaujama su TM darbo tvraka rengiant konkrečius priemonių aprašymus.
1 problema: Silpnas visuomenės socialinis aktyvumas, dalyvavimas bendruomeninėse veiklose ir sprendimų priėmimo procesuose.

Lygių galimybių tyrėjų tinklas

7 Problema: Būsto prieinamumas
Įvertinus siūlymą įvestas naujas NPP uždavinio lygio  rodiklis " Neįgaliųjų ir gausių šeimų socialinio būsto nuomos laukimo vidutinė trukmė"

Teisingumo ministerija 

 Atsižvelgta iš 
dalies 

Atsižvelgta Dėl 12 bei 13 priemonių ir su tuo susijusių problemos aprašymų. 1.3.3. Institucijos priimančios sprendimus susijusius su NVO 
plėtros politika, taip pat ir kitos institucijos, kurios bendradarbiauja ar siektų bendradarbiauti su NVO, neturi pakankamai 
duomenų apie NVO sektorių. 2020 m. sudaryta galimybė įregistruoti NVO žymą registrų centre, tačiau būtina plėtoti duomenų 
kaupimą ir sudaryti galimybes duomenis kaupti tokiu formatu, kuris užtikrintų galimybę analizuoti duomenis apie NVO 
sektorių įvairiais aspektais.

15 BGIconsulting  Dėl rodiklio nustatymo.Siūlytina, pavyzdžiui: „Socialinį būstą ar paramą būstui išsinuomoti ar įsigyti gavusių asmenų dalis nuo 
visų besikreipusių dėl socialinio būsto, paramos būstui išsinuomoti ar įsigyti asmenų, proc.“
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19 Plėtros programos priemonių rinkinyje siūloma priemonė „Stiprinti visuomenės ir NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo 
procesuose“, o kaip viena iš dalyvaujančių institucijų numatoma Teisingumo ministerija. Įvertinus atitinkamų problemų 
„Gyventojai nejaučia turintys galią daryti įtaką priimant valstybei svarbius sprendimus“, „Mažas visuomenės dalyvavimas 
savanoriškoje, pilietinėje ir bendruomeninėje veikloje“, „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams trūksta žinių ir gebėjimų 
efektyviai ir patraukliai įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesus ir duomenų, kurie įgalintų formuoti efektyvias 
politikos priemones bendradarbiaujant su NVO“ aprašymą, susijusį su teisėkūros proceso horizontaliu reglamentavimu, matyti, 
kad problemos iš esmės kyla praktiniame teisės aktais teikiamų galimybių konsultuotis su visuomene realizavime, o ne 
įstatyminiame reglamentavime. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad projektą „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ įgyvendina, taip 
pat svetainę „E.pilietis“ administruoja Vyriausybės kanceliarija, kuri imasi įvairių priemonių skatinant viešąsias konsultacijas ir 
piliečių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta, kad Vyriausybės 
kanceliarija ketina įvertinti ir Vyriausybės darbo reglamente atnaujinti viešųjų konsultacijų teisėkūroje reguliacinį mechanizmą 
ir atitinkamai patobulinti ir įveiklinti konsultavimosi metodinius įrankius, reikalingus konsultacijų kokybei užtikrinti, taip pat 
svetainėje „E. pilietis“ sudaryti prielaidas nustatyti viešųjų konsultacijų proceso seką, aktyviai įtraukti suinteresuotas šalis ir 
užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Atsižvelgiant į tai, siūlytina įvertinti tikslingumą įgyvendinant šią priemonę numatyti Vyriausybės 
kanceliarijos įtraukimą.

Atsižvelgta Pritarta, sutarta, kad bus atsiklausta, ar LRVK sutiktų būti įtraukti prie plėtros programos priemonių krypties „Stiprinti visuomenės ir NVO dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose“ 
įgyvendinančių institucijų


