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Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
pasitarimo 2007 m. kovo 21 d.
protokolu Nr. 17

Valstybin÷s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programos
priemonių įgyvendinimo 2006 metais
ataskaita
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programos nuostatą „Įgyvendinti
aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvienas norintis ir galintis dirbti mūsų šalies žmogus
rastų savęs vertą darbą, sudaryti sąlygas verslui kurti naujas geras darbo vietas“,
įgyvendinama Valstybin÷ moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programa
(toliau – Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. rugs÷jo 26 d.
nutarimu Nr. 1042. Vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 2
punktu, ši tarpinstitucin÷ Programa vykdoma visų ministerijų bei Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. Daugelis Programos priemonių, vadovaujantis
Programos 7 punktu, vykdomos bendradarbiaujant su nevyriausybin÷mis organizacijomis,
mokslo įstaigomis, taip užtikrinant Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 3
punkto įgyvendinimą. Programos tikslų siekiama pasitelkiant Europos socialinio fondo,
Europos Bendrijų lyčių lygyb÷s strategijos programos, Šiaur÷s Baltijos šalių lyčių lygyb÷s
2004–2006 metų programos l÷šas, kaip tai numatoma Programos 7 punkte.
Programos įgyvendinimo rezultatai
Maž÷ja moterų ir vyrų užimtumo ir nedarbo lygio skirtumai. Statistikos
departamento duomenimis,1 moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumas sumaž÷jo nuo 7,6
proc. 2005 metais iki 5,3 proc. 2006 metais. Moterų užimtumo lygis 2005 metais sudaręs
59,4 procentų, 2006 m. jau sudar÷ 61 proc. ir viršijo – Lisabonos strategijoje nustatytą
moterų užimtumo lygio rodiklį 2010 metams (60 proc.). Moterų nedarbo lygis, 2005 m.
sudaręs 8,3 proc. (vyrų – 8,2 proc.), 2006 m. sumaž÷jo iki 5,4 proc. ir tapo mažesnis nei
vyrų nedaro lygis (5,8 proc.). Europos Komisijos 2006 metų ataskaitoje Tarybai, Europos
Parlamentui, Ekonominiam ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui pateiktais
Eurostato duomenimis pagal moterų ir vyrų užimtumo lygio skirtumą Lietuva užima
ketvirtąją vietą iš 27 ES valstybių. Nors pagal moterų užimtumo lygį Lietuva beveik siekia
Lisabonos strategijos nustatytą moterų užimtumo lygio tikslą 2010 metams ir lenkia ES
vidurkį, tačiau t÷ra 11 vietoje. Pagal pagyvenusių moterų užimtumo lygį Lietuva užima 8
vietą ES, o pagal moterų, auginančių vaikus iki 12 metų užimtumo lygį Lietuva užima net
antrąją vietą. Moterų ir vyrų nedarbo lygio skirtumu Lietuva yra aštuntoje vietoje ES.
Didinamos moterų, ypač kaimo moterų, užimtumo galimyb÷s, galimyb÷s imtis
verslo ir jį pl÷toti. Moterys aktyviai naudojasi galimyb÷mis susirasti darbo vietą arba
imtis nuosavo verslo. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2006 metais į profesinį mokymą
nusiųsta 10,4 tūkst. arba 54 proc. moterų, iš jų 1,8 tūkst. moterų, kurios įregistruotos darbo
biržoje po ilgesn÷s kaip 3 metų pertraukos, ir 1,2 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus
moterų. Ugdyti užimtumo geb÷jimus ir atnaujinti įgūdžius dalyvaujant ilgalaikių bedarbių
profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemon÷se nusiųsta 3,0 tūkst. arba 73
proc. moterų, iš jų 1,2 tūkst. moterų, kurios įregistruotos darbo biržoje po ilgesn÷s kaip 3
metų pertraukos ir 1,4 tūkst. vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų. 2006 m. teritorinių
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darbo biržų organizuojamus verslo pagrindų kursus baig÷ 4,4 tūkst. ieškančių darbo
asmenų, iš jų – 2,53 tūkst. moterų. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros agentūros
duomenimis, 2006 metais verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos suteiktos 12810
būsimųjų ir esamų verslininkių - 59,89 proc. bendro klientų skaičiaus. (2005 m. – 10817
moterų, 59,75 proc. visų klientų). 2005 m. ir 2006 m. beveik visų verslo informacijos
centrų tinklo įstaigų paslaugomis moterys naudojosi žymiai aktyviau už vyrus.
Gerinamos sąlygos derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 2006 m. liepos 1 d.
įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai ir papildymai, kuriais įteisintos t÷vyst÷s atostogos
vyrams. Nuo tada pagal Darbo kodekso 179(1) straipsnį vyrams suteikiamos t÷vyst÷s
atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sukaks vienas m÷nuo.
Šis laikas įskaitomas į darbo stažą kasmetin÷ms atostogoms gauti. Už šį t÷vyst÷s atostogų
laikotarpį mokama Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo įstatymo nustatyta t÷vyst÷s
pašalpa. T÷vyst÷s pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gav÷jo kompensuojamojo
uždarbio. Kai apdraustasis dirba ne vienoje darboviet÷je, t÷vyst÷s pašalpa jam
apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį tik tose darboviet÷se, kuriose jis yra
išleistas t÷vyst÷s atostogų. Pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausyb÷s tvirtinamų
Ligos ir motinyst÷s socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka. Teisę gauti
t÷vyst÷s pašalpą turi apdraustasis t÷vas, kuris įstatymų nustatyta tvarka išleistas t÷vyst÷s
atostogų, kol vaikui sueis vienas m÷nuo, ir per paskutinius 24 m÷nesius iki pirmosios
t÷vyst÷s atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 m÷nesių ligos ir motinyst÷s socialinio
draudimo stažą bei gyvena santuokoje su kūdikio motina. T÷vyst÷s atostogomis noriai
naudojamasi. Nuo įstatymo įsigaliojimo iki 2006 m. pabaigos t÷vyst÷s atostogomis
pasinaudojo 3085 vyrai.
Programos nuostatos sudar÷ pagrindą lyčių lygyb÷s problemų sprendimą
remti Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šomis. 2006 metais Europos socialinio
fondo l÷šomis – 13,2 mln. Lt paremta 20 moterų nevyriausybinių organizacijų, kitų
įstaigų ir organizacijų projektų. Šiais projektais siekiama skatinti moterų užimtumą, ypač
pagyvenusių moterų ir moterų grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų, didinti moterų
motyvaciją dalyvauti priimant sprendimus, keisti tradicinius stereotipus apie moterų ir
vyrų vaidmenį ekonomin÷je veikloje, apie vadinamuosius „moteriškus“ ir „vyriškus“
darbus ir sektorius, taip siekiant mažinti horizontaliąją darbo rinkos segregaciją, lyčių
disbalansą tarp sektorių ir profesijų, kuris itin neigiamai veikia moterų ir vyrų atlyginimų
skirtumą. Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas Lietuvoje prilygsta ES vidurkiui (15 proc.),
tačiau maž÷ja labai pamažu, o pagal moterų ir vyrų pasiskirstymą tarp ekonominių
sektorių Lietuva yra priešpaskutin÷ Europos Sąjungoje.
Didinama moterų motyvacija, kompetencija ir geb÷jimai aktyviau dalyvauti
priimant sprendimus. 87 moterys dalyvavo renginiuose Kaune ir Šiauliuose. Mokymų
dalyv÷s – moterys, ketinančios dalyvauti politikoje ir priimant sprendimus pagerino savo
žinias ir įgūdžius, įgijo pasitik÷jimo savimi, taip padidindamos savo galimybes dalyvauti
sprendimų pri÷mimo procesuose. Šie mokymai bus tęsiami iki programos pabaigos.
Moterų motyvacija dalyvauti priimant sprendimus did÷ja. Vyriausiosios rinkimų komisijos
duomenimis2, 39,88 proc. įvairių politinių partijų ar jų koalicijų kandidatų sąrašuose
įrašytų kandidatų, dalyvaujančių Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose,
sudaro moterys. Europos Komisijos 2006 metų ataskaitoje Tarybai, Europos Parlamentui,
Ekonominiam ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui pateiktais Eurostato
duomenimis, pagal moterų – visų lygių vadovių – skaičių Lietuva užimą antrą vietą ES
(43 proc.). ES duomenų baz÷s „Moterys ir vyrai priimant sprendimus“ duomenimis, 3
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2006 metais pagal moterų, stambiausių verslo kompanijų vadovių, skaičių Lietuva yra
septintojoje vietoje ES.
Stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos moterų organizacijomis. Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 198 moterų ir vyrų
nevyriausybin÷ms organizacijoms sudaryta galimyb÷ išsirinkti ir deleguoti į Moterų ir
vyrų lygių galimybių komisiją iki 4 atstovų tikraisiais nariais, atstovausiančių komisijoje
visų moterų ir vyrų nevyriausybinių organizacijų interesus. Nuo 2000 metų iki 2006 metų
nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti komisijos veikloje
patariamojo balso teise. Programos l÷šomis remiama Lietuvos moterų organizacijų naryst÷
Europos Sąjungos moterų organizacijų asociacijoje European Women’s Lobby.
Atsižvelgiant į Šiaur÷s Baltijos lyčių lygyb÷s programos prioritetus, paremtas Šiaur÷s ir
Baltijos šalių smurto prieš moteris mažinimo institucijų tinklo nacionalinių koordinatorių
susitikimas.
Teikiama pagalba smurtą šeimoje patyrusioms moterims ir siekiama tobulinti
jų apsaugą. 2006 metais programos l÷šomis (80 tūkst. Lt) paremta 20 nevalstybinių
organizacijų projektų, skirtų socialinei pagalbai smurto šeimoje aukoms teikti ir darbui su
smurtautojais. Socialin÷s, psichologin÷s, teisin÷s paslaugos suteiktos 1245 asmenims –
1212 moterų bei 33 vyrams. Iš jų 191 asmeniui buvo suteiktas laikinas saugus prieglobstis,
722 valandos psichologinių konsultacijų, 240 valandų teisinių konsultacijų, 1997
valandos socialinių darbuotojų darbo.
Teisingumo ministerija atliko užsienio valstybių patirties, taikant priemones,
sudarančias sąlygas izoliuoti smurtautoją nuo nukent÷jusios šeimos, analizę. Atliekant šią
analizę buvo išnagrin÷ti Austrijos, Vokietijos ir Kanados įstatymai, skirti aukų apsaugai
nuo smurto šeimoje, bei parengti preliminarūs diskusinio pobūdžio siūlymai. 2007 metais,
įvertinus min÷tosios užsienio valstybių patirties analiz÷s išvadas bei galiojančias Lietuvos
teis÷s aktų nuostatas, bus pateikti konkretūs projektai d÷l efektyvesn÷s smurto šeimoje
aukų teisin÷s apsaugos, taip pat d÷l priemonių, sudarysiančių sąlygas ilgiau izoliuoti
smurtautojus nuo nukent÷jusios šeimos.
Stipr÷ja valstyb÷s tarnautojų geb÷jimai lyčių lygyb÷s klausimais. 2006 metais
organizuoti Aplinkos ministerijos valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų bei pavaldžių įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo lyčių lygyb÷s klausimais mokymai bei apskritojo
stalo diskusijos su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jose dalyvavo 56 asmenys.
Susisiekimo ministerijos Personalo skyrius nuolat informuoja ministerijos valstyb÷s
tarnautojus apie lyčių lygyb÷s teisinę bazę ir jos pakeitimus. Tobulinant Vidaus reikalų
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstyb÷s tarnautojų kvalifikaciją moterų ir vyrų lygių
galimybių klausimais suorganizuoti 9 mokymai. Asmenų, apmokytų min÷tuose
mokymuose skaičius – 100; asmenų, pasinaudojusių suteiktomis žiniomis, skaičius – 100.
Valstyb÷s tarnautojų geb÷jimai lyčių lygyb÷s klausimais padeda efektyviu integruoti lyčių
aspektą visose srityse, kaip tai nustatyta Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3
straipsnyje.
Tobulinama statistika pagal lytis. 2006 metais išleistame statistikos rinkinyje
„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2005“, be pagrindinių lyčių statistikos rodiklių, pateikta
informacija apie smurtą šeimoje ir nusikalstamumą. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius,
duomenys pateikti pagal apskritis, savivaldybes ir Europos Sąjungos valstybes. 2006 m.
pirmą kartą parengta statistin÷ analitin÷ informacija „Lietuvos jaunimas“, kurioje pateikta
statistika, apibūdinanti miesto ir kaimo jaunimo išsilavinimą, sveikatą, sergamumą ir
mirtingumą, užimtumą, tarptautinę migraciją ir kt.
Lietuvos pasiekimai moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais palankiai
vertinami tarptautiniu lygmeniu. Pasaulio ekonomikos forumo4 2006 metų pabaigoje
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paskelbtame lyčių lygyb÷s pasiekimų vertinime 115 pasaulio šalių, iš naujųjų ES šalių
aukščiausiai įvertintos Lietuva (21 vieta) ir Latvija (19 vieta). Tik 10 ES šalių reitinguose
lenkia Lietuvą. Tai Švedija, Suomija, Vokietija, Danija, Jungtin÷ Karalyst÷, Airija,
Ispanija, Nyderlandai, Latvija ir Belgija. Visų kitų ES šalių reitingai yra kur kas žemesni.
Šalių reitingai nustatyti pagal specialią metodiką vertinant lyčių galimybių skirtumus
ekonomikoje, švietime, politinių sprendimų pri÷mime ir sveikatos sektoriuje, įskaitant
gyvenimo trukmę.
Aukščiausiu lyčių lygyb÷s pasiekimų Lietuvoje įvertinimu tapo Europos Sąjungos
valstybių narių vyriausybių atstovų bendru sutarimu 2006 m. gruodžio 11 d. priimtas
sprendimas, kad Europos Sąjungos institucija - Europos lyčių lygyb÷s institutas- bus
įsteigtas Vilniuje. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1922/2006 23
straipsnyje nustatyta, kad institutas pradeda veiklą kuo greičiau, bet kokiu atveju ne
v÷liau, nei 2008 m. sausio 19 d.
Programos priemonių įgyvendinimas
2006 metais planuota įgyvendinti 37 Programos priemones, įgyvendinta 36, iš jų 10
kartu su moterų nevyriausybin÷mis organizacijomis ir mokslo įstaigomis. Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerija įgyvendino 13 priemonių, iš jų tris kartu su Lietuvos darbo
birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; Užsienio reikalų; Sveikatos apsaugos
ministerijos – po 3 priemones; Aplinkos, Teisingumo, Ūkio ministerijos – po 2
priemones; Vidaus reikalų, Finansų, Susisiekimo, Žem÷s ūkio ministerijos – po 1
priemonę; Statistikos departamentas – 5 priemones.
Programos priemon÷ms įgyvendinti iš valstyb÷s biudžeto Aplinkos ministerijai skirta ir
panaudota 850 Lt, Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai - 140 tūkst. Lt (taip pat
prisitrauktos Užimtumo fondo ir Europos socialinio fondo l÷šos), Vidaus reikalų
ministerijai – 5 050 Lt, Statistikos departamentui – 53 000 tūkst. Lt. Sveikatos apsaugos
ministerija Programos priemones įgyvendino iš Visuomen÷s sveikatos ugdymo centrui
skirtų asignavimų ir iš Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų (Valstybin÷s
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) veiklos išlaidų, Užsienio reikalų
ministerija 43 277 Lt skyr÷ iš vystomajam bendradarbiavimui skirtų biudžeto asignavimų
bei Kanados vystomojo bendradarbiavimo agentūros CIDA. Ūkio ministerija -iš Smulkaus
ir vidutinio verslo pl÷tros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos.
Kitos ministerijos priemones įgyvendino iš šioms ministerijoms skirtų bendrųjų
asignavimų.
Išsami informacija apie Programos priemonių įgyvendinimą 2006 metais, nurodant
atsakinguosius vykdytojus, priemones ir jų vykdymo eigą, pateikiama lentel÷je.

Atsakingasis vykdytojas – Aplinkos ministerija
2 priemon÷s. L÷šos – 850 Lt.
62.1.
Organizuoti
Aplinkos ministerijai
pavaldžių
įstaigų
vadovų,
Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnybos darbuotojų

Aplinkos
ministerija,
Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnyba

2006 metai

0,6

Susitikimas
buvo
organizuotas 2006 m.
lapkričio 7 d. Jame
dalyvavo
51
dalyvis,
atstovaujantis 31 valstyb÷s
institucijai
ir
2
nevyriausybin÷ms

5
ir
nevyriausybinių
organizacijų
susitikimą-diskusiją
Lietuvos
Respublikos moterų
ir
vyrų
lygių
galimybių įstatymo
įgyvendinimo
klausimais

62.3.
Tobulinti Aplinkos
Aplinkos ministerijos ministerija
valstyb÷s tarnautojų
ir
darbuotojų
kvalifikaciją
Lietuvos
Respublikos moterų
lygių
ir
vyrų
galimybių įstatymo
įgyvendinimo
klausimais

2006–
2009 metai

0,25

nevyriausybin÷ms
organizacijoms. Susitikimo
dalyviams buvo pateikti
pranešimai įvairiais lyčių
lygyb÷s aspektais, buvo
diskutuojama
juos
dominančiais klausimais.
Išplatinti visi lektorių
pranešimai
ir
Lygių
galimybių kontrolieriaus
tarnybos leidiniai
5 Aplinkos ministerijos
darbuotojai, atsakingi už
Programos įgyvendinimą,
2006 m. spalio 4 d.
dalyvavo
LIVADIS
seminare „Moterys, vyrai ir
viešojo
administravimo
sistema“. Su seminaro
medžiaga
supažindinti
darbuotojai, atsakingi už
personalo
klausimų
Darbuotojai
tvarkymą.
gavo išsamių teisinių žinių,
susipažino su praktiniais
įstatymo
įgyvendinimo
aspektais,
dalyvavo
diskusijoje

Atsakingasis vykdytojas - Finansų ministerija
1 priemon÷. L÷šų neskirta
69.6.
Organizuoti Finansų
moterų ir vyrų lygių ministerija
galimybių principo
laikymosi
įgyvendinant
Lietuvos 2004–2006
metų
bendrojo
programavimo
dokumento
(BPD)
priemones steb÷seną

2005–
2006 metai

–

Atsakingasis vykdytojas - Krašto apsaugos ministerija

Lietuvos 2004–2006 m.
Bendrojo programavimo
dokumento priemon÷se yra
užfiksuoti rodikliai apie
moterų ir vyrų dalyvavimą
įgyvendinant
BPD
finansuojamus projektus (2
prioritetas).
Finansų
ministerija,
BPD
vadovaujanti
institucija,
tokius duomenis gauna iš
BPD
administravimo
institucijų ir apibendrina
juos,
rengdama
BPD
metinę ataskaitą
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1 priemon÷. L÷šų neskirta
12.2.1.
Inicijuoti Krašto
Lietuvos Respublikos apsaugos
krašto
apsaugos ministerija
sistemos organizavimo
ir
karo
tarnybos
įstatymo 59 straipsnio
9 dalies
pakeitimo
projektą

2006 metai

–

Priemon÷
2005 metais

30

Kultūros ministerijai 2006
m. nebuvo pateikta
paraiškų nevyriausybinių
organizacijų projektams
pagal šią priemonę remti

įgyvendinta

Atsakingasis vykdytojas – Kultūros ministerija
1 priemon÷. L÷šų neskirta
12.1.2.
Remti Kultūros
ministerija
nevyriausybinių
organizacijų projektus,
skirtus įvairiapusiam,
nestereotipiškam
ir
vyrų
moterų
įvaizdžiui kurti per
visuomen÷s
informavimo
priemones

2006–
2009 metai

Atsakingasis vykdytojas – Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija
12 priemonių. L÷šos - 140 000 Lt.
12.2.2. Organizuoti
socialiniams
partneriams
seminarus
apie
lanksčių užimtumo
formų
taikymą
vaikus auginantiems
vyrams ir moterims

Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
asociacija
Moterų
informacijos
centras

5

Suorganizuoti 2 seminarai
socialiniams partneriams
apie lanksčių užimtumo
formų taikymą vaikus
auginantiems vyrams ir
moterims.
Seminarai
socialiniams partneriams
buvo organizuoti 2006 m.
geguž÷s 25 d. Vilniuje ir
2006 m. birželio 6 d.
Lazdijuose.
Pirmasis
seminaras
surengtas
Vilniuje,
Lietuvos
profesinių
sąjungų
konfederacijoje. Dalyvavo
23
klausytojai
–
daugiausiai įvairių šakinių
profsąjungų
atstovai.
Diskusijų
metu
ypač
aktyviai buvo diskutuojama
apie profsąjungų atstovų
vaidmenį
propaguojant
lanksčių užimtumo formų

7
Lietuvoje.
taikymą
Seminare
Lazdijuose
dalyvavo 20 klausytojų.
Daug d÷mesio sulauk÷
užsienio šalių patirties
pristatymas, labai aktyviai
buvo diskutuojama ir apie
galimybes taikyti lanksčias
darbo formas Lietuvoje
12.3.2. Organizuoti
moterų, po ilgesn÷s
pertraukos grįžtančių
į darbo rinką, ir
vyresnio
amžiaus
moterų praktiniams
geb÷jimams
ir
įgūdžiams atnaujinti
skirtus mokymus

Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
Lietuvos
darbo rinkos
mokymo
tarnyba prie
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerijos,
Lietuvos
darbo birža
prie
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerijos

–

Per 2006 metus į profesinį
mokymą nusiųsta 10,4
tūkst. arba 54 proc.
moterų, iš jų 1,8 tūkst.
moterų,
kurios
įregistruotos darbo biržoje
po ilgesn÷s kaip 3 metų
pertraukos, ir 1,2 tūkst.
vyresnių nei 50 metų
amžiaus
moterų.
Į
užimtumo
geb÷jimams
ugdyti
ir
įgūdžiams
atnaujinti skirtus mokymus
pagal ilgalaikių bedarbių
profesinių
žinių
ir
praktinių
įgūdžių
atnaujinimo
priemones
nusiųsta 3,0 tūkst. arba 73
proc. moterų, iš jų 1,2
tūkst.
moterų,
kurios
įregistruotos darbo biržoje
po ilgesn÷s kaip 3 metų
pertraukos, ir 1,4 tūkst.
vyresnių nei 50 metų
amžiaus moterų.
Telšių teritorin÷ darbo
birža vykdo ESF projektą
„Moterų, grįžtančių į darbo
rinką
po
ilgesn÷s
pertraukos, ir vyresnio
amžiaus
moterų
integracijos į darbo rinką
pl÷tra“. Alytaus darbo
birža įgyvendina ESF
projektą
,,Vyresnio
amžiaus ir grįžtančių į
darbo rinką po ilgesn÷s
pertraukos
moterų
įsidarbinimo
galimybių
Alytaus mieste ir rajone
gerinimas“.
Teritorin÷s
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12.4.3. Organizuoti
verslo
pradžios
sąlygų,
pl÷tros,
pirmojo ir paskesnio
darbuotojo
samdymo,
veiklos
pagal
verslo
liudijimus skatinimo
mokymus

12.5.2. Organizuoti
informacines
kampanijas vietinių
užimtumo iniciatyvų,
įmonių
socialinių
kūrimo
projektų
rengimo klausimais

Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
Lietuvos
darbo birža
prie
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerijos
2006–
Lietuvos
darbo birža 2009 metai
prie
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerijos,
asociacija
Kauno
moterų
užimtumo
informacijos

–

–

darbo
biržos
šioms
bedarb÷ms
organizuoja
informacinius
tikslinius
susirinkimus, supažindina
su
paklausiomis
profesijomis ir jų įsigijimo
galimyb÷mis, nusiunčia jas
į
ilgalaikių
bedarbių
įgūdžių
atnaujinimo
programą.
Telšių
darbo
biržos
projekto veiklose 2006 m.
dalyvavo 34 moterys, iš jų
4 - verslumo ugdymo
užsi÷mimuose,
30
–
motyvacijos užsi÷mimuose
„Aktyvumo
bei
motyvacijos
skatinimas,
didinant
geb÷jimus
planuoti
karjerą
bei
konkuruoti darbo rinkoje“.
Panaudota 14241,09 Lt.
Alytaus
darbo
biržos
projekto
10
tikslin÷s
grup÷s atstovų dalyvavo
motyvavimo
ir
konsultavimo
užsi÷mimuose 2006 metais
2006 m. teritorinių darbo
biržų
organizuojamus
verslo pagrindų kursus
baig÷ 4,4 tūkst. ieškančių
darbo asmenų, iš jų – 2,53
tūkst. moterų. Per 2006
metus 14,9 tūkst. bedarbių
susikūr÷ sau darbo vietą,
lengvatin÷mis sąlygomis
įsigiję verslo liudijimus
2006 m. teritorin÷s darbo
biržos vietos spaudoje
paskelb÷ 22 straipsnius
apie
įgyvendintus
vVietinių
užimtumo
iniciatyvų
projektus,
vykd÷
mokymus
darbdaviams,
potencialiems
projektų
reng÷jams. Lietuvos darbo
birža
atnaujino
savo
informaciją internete apie

9
centras,
apskričių
viršininkai

VUI,
organizavo
įgyvendintų
projektų
pristatymus
vietos
visuomenei.
Skatinant
aktyviai
rengti
VUI
projektus ir dalyvauti
atrankoje, organizuoti 7
zoniniai
seminaraimokymai
darbdaviams,
potencialiems
projektų
reng÷jams ir teritorinių
darbo biržų darbuotojams,
atsakingiems
už
VUI
projektų įgyvendinimą.
Teritorin÷s darbo biržos
2006 m. kovo m÷nesį
organizavo 23 seminarus
darbdaviams,
planuojantiems įgyvendinti
VUI
projektus
2006
metais.
Mokymuose
dalyvavo 185 darbdaviai.
Gruodžio
m÷nesį
teritorin÷se darbo biržose
organizuoti 39 seminarai
darbdaviams, ketinantiems
rengti projektus 2007
metais.
Mokymuose
dalyvavo 232 darbdaviai.
Siekiant
užtikrinti
socialinių
įmonių
steigimosi pl÷trą, parengta
ir publikuota 18 straipsnių.
Informacija apie socialinių
įmonių steigimo galimybes
darbdaviams,
potencialiems
socialinių
įmonių
steig÷jams
pateikiama internetiniuose
teritorinių darbo biržų
puslapiuose informacijos ir
konsultacijų centruose, per
darbo
rinkos
dienas.
Nuolat
atnaujinama
informacija apie teis÷s aktų
pakeitimus,
socialin÷s
įmon÷s statuso suteikimą
bei valstyb÷s pagalbą.
Teritorin÷s darbo biržos,
kurių
teritorijoje
įsisteigusios
socialin÷s
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12.6.1.
Pristatyti
socialiniams
partneriams Darbų ir
pareigybių vertinimo
metodiką,
kuriai
pritarta
Lietuvos
Respublikos trišal÷s
tarybos 2004 m.
gruodžio
7
d.
pos÷dyje

Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
asociacija
Moterų
informacijos
centras,
apskričių
viršininkai

5

30.1.
Organizuoti
ciklą
seminarų
„Lygus atstovavimas
lytims
priimant

Socialin÷s
2005–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,

10

įmon÷s,
organizavo
seminarusdiskusijas
socialinių
įmonių
atstovams, kurių metu
aiškinamasi
abiems
iškilusius
pus÷ms
klausimus
teikiant
valstyb÷s pagalbą. Siekiant
supažindinti
socialinius
partnerius ir socialinių
įmonių
vadovus
su
Socialinių įmonių įstatymo
įgyvendinimo rezultatais ir
jų veikloje iškylančiomis
problemomis,
Lietuvos
darbo
biržoje
buvo
organizuota
vaizdo
konferencija
tema
įmonių
„Socialinių
įstatymo
įgyvendinimo
rezultatai“.
Siekiant
užtikrinti socialinių įmonių
steigimosi pl÷trą, parengta
ir spaudoje publikuota 18
straipsnių
Suorganizuoti 2 seminarai
socialiniams partneriams:
2006 m. birželio 16 d.
Kaune ir 2006 m. birželio
20 d. Vilniuje. Pirmajame
seminare
dalyvavo
20
klausytojų – daugiausiai
įvairių šakinių profsąjungų
atstovai, privačių įmonių
finansininkai bei personalo
vadovai. Diskusijų metu
ypač
aktyviai
buvo
diskutuojama apie žemą
motyvaciją
dirbti
ir
profsąjungų
vaidmenį
propaguojant
metodikos
taikymą.
Antrajame
seminare
dalyvavo
21
klausytojas – daugiausiai
įvairių šakinių profsąjungų
atstovai bei privačių įmonių
profsąjungų atstovai
Suorganizuoti
du
seminarai:
2006
m.
balandžio 21 d. Šiauliuose
„Daugiau moterų vietos

11
sprendimus
savivaldos
lygmeniu“

vietos asociacija
Kauno moters
užimtumo
informacijos
centras,
apskričių
viršininkai

30.2.
Organizuoti
konferenciją „Lyčių
lygyb÷
kuria
demokratiją“

2006 metai
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerija,
Labdaros ir
paramos
fondas
Socialinių
inovacijų
fondas

10

30.5.
Iš
dalies
finansuoti Šiaur÷s ir
Baltijos
valstybių
lyčių lygyb÷s 2004–
2006 metų
programos priemonių
įgyvendinimą

Socialin÷s
2005–
apsaugos ir 2007 metai
darbo
ministerija,
asociacija
Moterų
informacijos
centras

10

savivaldoje“”
(dalyvių
skaičius – 19) bei 2006 m.
geguž÷s 9 d. Kaune
„Sprendimų pri÷mimas ir
žiniasklaidos
vaidmuo
lygių galimybių politikoje
savivaldos
lygmeniu“
(dalyvių skaičius – 18).
Seminaruose
nagrin÷tos
temos: „Lyčių aspekto
integravimas
ir
3-R
metodo
taikymas
savivaldoje”,
„Veiklos
moterys”, „Moterys ir
politin÷
kultūra”,
“Lyčių lygyb÷s politika
savivaldoje:
situacija
Lietuvoje ir kitų šalių
patirtis“ ir kt.
Konferencija, iš dalies
remiama ES Socrates
Grundvig 1 projekto „WoMen: lyčių lygyb÷ kuria
demokratiją“
l÷šomis,
buvo suorganizuota 2006
m. rugs÷jo 21 dieną.
Konferencijoje dalyvavo
54 dalyviai iš Lietuvos
apskričių. Konferencijoje
dalyviai
aptar÷
lyčių
lygyb÷s
įgyvendinimo
praktikoje, ypač apskričių
ir savivaldos lygmeniu,
problemas.
Atsižvelgiant į Šiaur÷s ir
Baltijos valstybių lyčių
lygyb÷s 2004–2006 metų
programos prioritetą, 2006
m. iš dalies paremtas
Šiaur÷s ir Baltijos šalių
smurto
prieš
moteris
mažinimo institucijų tinklo
nacionalinių koordinatorių
susitikimas, kuris įvyko
2006 m. lapkričio 30gruodžio 1 d. Susitikime
dalyvavo tinklo partneriai
iš
Lietuvos,
Latvijos,
Estijos,
Danijos
ir
Norvegijos bei nauji tinklo
partneriai iš Švedijos ir

12

42.1.
Organizuoti
apskrityse apskritojo
stalo
diskusijas
„Moterų ir vyrų lygių
galimybių
įgyvendinimas:
faktiniai
pokyčiai,
praktikos problemos
ir perspektyvos“

Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
Labdaros ir
paramos
fondas
Socialinių
inovacijų
fondas

5

42.8.
Remti
nevyriausybinių
organizacijų,
teikiančių socialinę
pagalbą
smurto
šeimoje
aukoms,
projektus
ir
projektus,
skirtus
darbui
su
smurtautojais

Socialin÷s
2005–
apsaugos ir 2006 metai
darbo
ministerija

80

Suomijos.
Susitikimo
tikslas
buvo
pratęsti
s÷kmingą
bendradarbiavimą
ir
prapl÷sti tinklo galimybes
įtraukiant naujus partnerius
bei sutelkiant bendras
j÷gas kovoje su smurtu
prieš moteris
Suorganizuotos
2
apskritojo stalo diskusijos:
2006 m. liepos 13 d.
Birštono
savivaldyb÷je
(dalyvių skaičius – 19) bei
2006 m. liepos 17 d.
Jurbarko
savivaldyb÷je
(dalyvių skaičius – 18).
Abiejų diskusijų metu,
remiantis
šiuolaikiniais
švietimo
metodais,
dalyviai buvo skatinami
analizuoti lyčių lygyb÷s
problemas, dirbti grup÷se,
pristatyti darbo grupių
išvadas. Renginiuose buvo
akcentuojama institucinio
mechanizmo struktūrų ir
nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimo,
informacijos moterų teisių
klausimais
sklaidos,
visuomen÷s
švietimo,
tyrimų svarba
2006 metais iš dalies
paremta 20 projektų, kurių
daugumą pateik÷ moterų
nevyriausybin÷s
organizacijos.
Jiems
finansuoti skirta 80 tūkst.
litų. 2006 m. projektuose
dalyvavo 1245 smurtą
šeimoje patyrę asmenys
(33 vyrai ir 1212 moterų),
iš jų 191 asmuo gavo
laikiną
prieglobstį.
Vykdant projektus smurto
šeimoje aukoms buvo
suteiktos
722
val.
pagalbos
psichologin÷s
paslaugų,
240
val.
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Socialin÷s
2006–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
asociacija
Kauno
moterų
užimtumo
informacijos
centras,
apskričių
viršininkai

5

Socialin÷s
2005–
apsaugos ir 2009 metai
darbo
ministerija,
asociacija
Moterų
informacijos
centras
69.8.
Parengti Socialin÷s
2006 metai
Lietuvos
apsaugos ir
Respublikos
darbo
Vyriausyb÷s 2000 m. ministerija
kovo 7 d. nutarimo
Nr. 266 „D÷l Moterų
ir
vyrų
lygių
galimybių komisijos
sudarymo ir jos
nuostatų
patvirtinimo“ (Žin.,
2000,
Nr. 22-564)
pakeitimo projektą

10

69.1.
Organizuoti
seminarus
apie
savivaldybių
vaidmenį užtikrinant
moterų ir vyrų lygias
galimybes

69.3. Skirti l÷šas
moterų organizacijų
narystei
Europos
moterų
Sąjungos
organizacijoje
„European Women’s
Lobby“

–

konsultacijų,
teisininkų
1997
val.
socialinių
darbuotojų paslaugų
Suorganizuoti 2 seminarai:
2006 m. geguž÷s 10 d.
Kaune
„Sprendimų
pri÷mimas ir žiniasklaidos
vaidmuo lyčių lygyb÷s
politikoje
savivaldos
lygmeniu“ bei 2006 m.
geguž÷s 30 d. Vilniuje
„Lyčių lygyb÷s politikos
iššūkiai”. Seminarų metu
buvo nagrin÷jamos temos,
susijusios su socialiniais,
ekonominiais lyčių lygyb÷s
aspektais, lygaus moterų ir
vyrų
atstovavimo
klausimais, analizuojami
tradiciniai stereotipai apie
lyčių
vaidmenis
ekonomin÷je ir visuomen÷s
veikloje. Taip pat buvo
nagrin÷jamos lyčių lygyb÷s
prioritetin÷s
kryptys
Europos
Sąjungoje,
analizuojamas
savivaldybių, kaip valdžios
institucijų,
darbdavių,
paslaugų teik÷jų vaidmuo
Paremta Lietuvos moterų
organizacijų
naryst÷
Europos Sąjungos moterų
organizacijų asociacijoje
European Women’s Lobby,
finansuojant
naryst÷s
mokestį
Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s 2000 m. kovo
7 d. nutarimo Nr. 266 „D÷l
Moterų ir vyrų lygių
galimybių
komisijos
sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimai
patvirtinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. vasario 13 d.
nutarimu Nr. 198. Šiuo
nutarimu
sudaryta
galimyb÷ moterų ir vyrų

14
nevyriausybin÷ms
organizacijoms deleguoti į
komisiją iki 4 asmenų
tikraisiais nariais. Iki šiol
nevyriausybin÷s
organizacijos
buvo
kviečiamos
dalyvauti
komisijos
pos÷džiuose
patariamojo balso teise
Atsakingasis vykdytojas – Susisiekimo ministerija
1 priemon÷. L÷šų neskirta
69.2.
Tobulinti Susisiekimo
Susisiekimo
ministerija
ministerijos
valstyb÷s tarnautojų
kvalifikaciją moterų
lygių
ir
vyrų
galimybių klausimais

2005–
2009 metai

–

Susisiekimo ministerijos
Personalo skyrius nuolat
informuoja
ministerijos
valstyb÷s tarnautojus apie
lyčių lygyb÷s teisinę bazę
ir jos pakeitimus. Lietuvos
Respublikos
darbo
kodekso 214 straipsnio bei
naujai įsigaliojusio 179(1)
straipsnio
nuostatomis,
įteisinusiomis
t÷vyst÷s
atostogas, pasinaudojo 2
ministerijos
valstyb÷s
tarnautojai vyrai. 10 vyrų
ir 3 moterims suteiktos
papildomos poilsio dienos
arba sutrumpintas darbo
laikas

Atsakingasis vykdytojas – Sveikatos apsaugos ministerija
3 priemon÷s. L÷šos skirtos iš Visuomen÷s sveikatos ugdymo centrui skirtų
asignavimų bei iš Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų (Valstybin÷s
ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos) veiklos išlaidų
54.1.
Rengti
ir Sveikatos
2006–
10
Valstybin÷ ligonių kasa
skleisti informaciją apsaugos
2009 metai
prie Sveikatos apsaugos
moterims
apie ministerija,
ministerijos 50 tūkst. egz.
galimybes
visuomen÷s
tiražu išleido lankstinuką
pasitikrinti
d÷l sveikatos
„Kad moterys pasijaustų
gimdos
kaklelio centrai
saugios“ ir išplatino jį
susirgimų
sveikatos
priežiūros
įstaigoms. Per Baltijos
televiziją‚
„b÷gančiąja
eilute“ moterys buvo (ir
teb÷ra)
raginamos
pasitikrinti d÷l v÷žio
54.3.
Rengti Sveikatos
2006–
5
Valstybin÷ ligonių kasa
straipsnius,
apsaugos
2009 metai
prie Sveikatos apsaugos
televizijos ir radijo ministerija
ministerijos pareng÷ ir

15
laidas
apie
reprodukcinę
sveikatą ir šeimos
planavimą

54.4.
Organizuoti Sveikatos
moterų, ypač kaimo, apsaugos
ministerija
švietimą
kontracepcijos
ir
apsisaugojimo nuo
lytiškai
plintančių
ligų klausimais

2006–
2009 metai

10

išspausdino informacinius,
konsultacinius
rašinius
„Lietuvos
ryto“
„Respublikos“
„Kauno
dienos“
dienraščiuose,
taip
pat
regionin÷je
žiniasklaidoje; propagavo
įvairias
prevencines
programas per Lietuvos
radijo laidos „Sveikata”
rubriką
„Paciento
interesas”, kuri rengiama
pagal Valstybin÷s ligonių
kasos
prie
Sveikatos
apsaugos ministerijos ir
radijo sutartį
Parengta ir platinama
atmintin÷ „Šeimai apie
planavimą”.
n÷štumo
Visuomen÷s
sveikatos
ugdymo
centrams
sudaryta
galimyb÷
pakartotinai išleisti ir
išplatinti
2004
m.
parengtas
atmintines
„Apie n÷štumo planavimą
ir lytiškai plintančias
ligas”

Atsakingasis vykdytojas –Teisingumo ministerija
2 priemon÷s. Priemon÷s buvo vykdomos nenaudojant valstyb÷s biudžeto asignavimų
42.5.
Informuoti Teisingumo
gyventojus moterų ir ministerija
vyrų lygių galimybių
klausimais
visuomen÷s
informavimo
priemonių
teisinio
švietimo programose

2006 metai

–

Teisingumo
ministerija
2006
metais
pasiraš÷
sutartį su M-1 grup÷s
radijo
stotimis
d÷l reportažų
teisiniais
klausimais ciklo. Vienas iš
radijo reportažų buvo
skirtas moterų ir vyrų lygių
galimybių
problemoms
aptarti.
2007
metais
Teisingumo
ministerija
planuoja parengti kelis ar
daugiau radijo reportažus
šia tema.
2006 metų
gruodžio m÷nesį buvo
prad÷ta
visuomen÷s
informavimo
kampanija
smurtiniais
d÷l
nusikaltimais
padarytos

16

42.6.
Išanalizuoti Teisingumo
užsienio
valstybių ministerija
patirtį ir pateikti
kompleksinius
pasiūlymus
d÷l
priemonių,
sudarančių sąlygas
ilgiau
izoliuoti
smurtautojus
nuo
šeimos

2006 metai

10

žalos
kompensavimo.
Viena
iš
tikslinių
informavimo grupių yra
moterys,
patiriančios
smurtą šeimoje
Teisingumo ministerijoje
buvo
atlikta
užsienio
valstybių patirties, taikant
priemones,
sudarančias
sąlygas
izoliuoti
smurtautoją nuo šeimos,
analiz÷.
Atliekant
šią
analizę, buvo išnagrin÷ti
Austrijos, Vokietijos ir
Kanados įstatymai, skirti
aukų apsaugai nuo smurto
šeimoje,
bei
parengti
preliminarūs
diskusinio
siūlymai.
pobūdžio
Įgyvendinant Valstybin÷s
smurto
prieš
moteris
mažinimo strategijos ir jos
įgyvendinimo priemonių
2007-2009 metų plano 4.1
punktą,
įvertinus
min÷tosios
užsienio
valstybių patirties analiz÷s
išvadas,
bus
pateikti
konkretūs pasiūlymai d÷l
efektyvesn÷s
smurto
šeimoje aukų teisin÷s
apsaugos, taip pat ir d÷l
priemonių, sudarysiančių
sąlygas ilgiau izoliuoti
smurtautojus nuo šeimos

Atsakingasis vykdytojas – Užsienio reikalų ministerija
3 priemon÷s. L÷šos (43 277 Lt) skirtos iš vystomajam bendradarbiavimui skirtų
biudžeto asignavimų bei Kanados vystomojo bendradarbiavimo agentūros CIDA
42.3. Skatinti moterų
lygių
ir
vyrų
galimybių principo
įtvirtinimą
tarptautinių
organizacijų veikloje,
rengiamuose
tarptautin÷s
teis÷s
aktuose

Užsienio
2005–
reikalų
2009 metai
ministerija,
Socialin÷s
apsaugos ir
darbo
ministerija

–

Koordinuotomis
ir
kryptingomis
atsakingų
institucijų
(Užsienio
Socialin÷s
reikalų,
apsaugos
ir
darbo
ministerijų) pastangomis
buvo
pasiekta,
kad
Europos lyčių lygyb÷s
institutas būtų įsteigtas
Vilniuje. Per Lietuvos
diplomatines
atstovybes
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ES
šalyse,
abiejų
ministerijų
specialistų
darbo
grup÷se,
kitų
renginių metu kryptingai
siekta ES šalių paramos,
pateikiant
naujausius
argumentus, tartasi d÷l
apsikeitimo
tarpusavio
parama, palaikant kitų
šalių siekius tarptautin÷se
organizacijose,
telkta
parama Europos Taryboje,
Europos Komisijoje ir
Europos Parlamente. Šiuo
klausimu
organizuoti
Lietuvos
Prezidento,
Ministro
Pirmininko,
užsienio reikalų ministro,
socialin÷s apsaugos ir
darbo ministro, kitų aukštų
pareigūnų susitikimai su
ES šalių narių atstovais.
iki
Likus
m÷nesiui
sprendimo pri÷mimo, į
agitacijos procesą buvo
įtrauktos visos Lietuvos
atstovyb÷s
ES
šalių
Sprendimo
sostin÷se.
išvakar÷se buvo užtikrinta
daugumos
ES
šalių
parama.
Sprendimas
įsteigti institutą priimtas
2006 m. gruodžio 1 d. ES
Ministrų Taryboje.
Jungtinių
Tautų
Generalin÷s Asambl÷jos 61
sesijos
Trečiajame
komitete Lietuva par÷m÷
trijų rezoliucijų, susijusių
su moterų ir vyrų lygių
galimybių
įtvirtinimu,
projektų teikimą ir balsavo
už jas:
1. Ketvirtosios pasaulin÷s
konferencijos
moterų
klausimais tęstinumas ir
Pekino deklaracijos ir
veiksmų platformos bei
Asambl÷jos
Generalin÷s
23-osios
specialiosios
sesijos rezultatų visiškas
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42.4. Skatinti moterų Užsienio
ir
vyrų
lygių reikalų
galimybių principo ministerija
įtvirtinimą pl÷tros ir
pagalbos
projektuose,
skirtuose
kaimynin÷ms
ir
besivystančioms
valstyb÷ms

2005–
2009 metai

–

69.4. Integruoti lyčių Užsienio
aspektą į pagalbos ir reikalų
pl÷tros
projektus, ministerija
siekiant
perduoti
kitoms valstyb÷ms
Lietuvos patirtį, kaip
užtikrinti moterų ir
vyrų
lygias
galimybes

2005–
2009 metai

–

įgyvendinimas
(priimta
konsensusu);
2. Pastangų panaikinti visų
formų
prievartą
prieš
moteris
intensyvumas
(priimta konsensusu);
3. Prekyba moterimis ir
(priimta
mergait÷mis
konsensusu)
Užsienio
reikalų
ministerija, vadovaudamasi
Jungtinių
Tautų
Tūkstantmečio
vystymo
tikslais, tarp kurių yra
numatytas moterų ir vyrų
lygių teisių įgyvendinimas,
įtrauk÷ moterų ir vyrų
lygių
galimybių
užtikrinimo principą į
Lietuvos
Respublikos
vystomojo
bendradarbiavimo
politikos tikslus (Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s
2006 m. birželio 8 d.
nutarimas Nr. 561 „D÷l
Lietuvos
Respublikos
vystomojo
Vyriausyb÷s
bendradarbiavimo
politikos
2006–2010
metams
nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2006,
Nr. 66-2435))
Užsienio
reikalų
ministerija
par÷m÷
nevyriausybin÷s
organizacijos Regioninio
etikos
ir
lyderiavimo
instituto
įgyvendintą
Lietuvos
vystomojo
bendradarbiavimo projektą
„Demokratinių permainų
skatinimas
vietos
savivaldos
institucijoje
Gruzijoje”. “. Projekto
tikslas – prisid÷ti prie
projekto
„Lyties
vaidmenys ir politika pietų
Kaukaze: Arm÷nija ir
Gruzija” “ bandomosios
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dalies „Adžarijos (Ajara)
autonominio
regiono
savivaldos
institucinių
geb÷jimų
stiprinimas,
integruojant lyčių lygyb÷s
aspektą į viešąją politiką”.
“
Atsakingasis vykdytojas – Ūkio ministerija
2 priemon÷s. L÷šos skirtos iš Smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros ir skatinimo
strategijos įgyvendinimo specialiosios programos
12.4.1. Organizuoti
per
verslo
informacijos centrus
informacinių dienų
verslinink÷ms
kampanijas
visose
apskrityse

Ūkio
2005–
ministerija,
2009 metai
Lietuvos
smulkaus ir
vidutinio
verslo pl÷tros
agentūra,
apskričių
viršininkai

40

Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio verslo pl÷tros
agentūra kartu su verslo
informacijos
centrais
įvairiuose
Lietuvos
regionuose
kasmet
organizuoja informacines
dienas verslinink÷ms. 2006
m. rugs÷jo m÷n. Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio
verslo pl÷tros agentūra
kartu su Anykščių verslo
informaciniu
centru
suorganizavo informacines
dienas verslinink÷ms ir
moterims,
norinčiomis
prad÷ti verslą. Renginyje
dalyvavo Anykščių moterų
užimtumo ir informacijos
centro, Anykščių darbo
biržos,
Anykščių
savivaldyb÷s
administracijos vadovai,
27 esamos ir būsimos
verslinink÷s.
2006 m. spalio m÷n.
Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio verslo pl÷tros
agentūra kartu su Kupiškio
rajono verslo informacijos
centru
suorganizavo
dienų
informacinių
kampaniją verslinink÷ms ir
moterims,
siekiančioms
prad÷ti verslą. Į renginį
atvyko Kupiškio darbo
biržos, Lygių galimybių
pl÷tros centro atstovai, 35
moterys, norinčios prad÷ti
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12.4.2.
Teikti
verslinink÷ms
informavimo,
konsultavimo
ir
mokymo
apie
galimybes
pasinaudoti finansine
parama
verslui
pl÷toti paslaugas

Ūkio
2006–
ministerija,
2009 metai
Lietuvos
smulkaus ir
vidutinio
verslo pl÷tros
agentūra,
apskričių
viršininkai

30

ir
esamos
verslą,
verslinink÷s. Informacinių
kampanijų metu esamos ir
būsimos verslinink÷s buvo
supažindintos su valstyb÷s
paramos SVV formomis,
Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio verslo pl÷tros
agentūros
teikiamomis
paslaugomis,
šalies
s÷km÷s
verslininkių
istorijomis.
Moterims
nemokamai
buvo
išplatintas
Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio
verslo pl÷tros agentūros
parengtas leidinys „Kaip
prad÷ti
verslą”,
informaciniai lankstinukai.
Moterys, norinčios prad÷ti
verslą, ir veiklą vykdančios
verslinink÷s gali naudotis
verslo informacijos centrų
ir
verslo
inkubatorių
lengvatin÷mis sąlygomis
teikiamomis
verslo
informacijos, mokymo ir
konsultavimo
apie
galimybes prad÷ti verslą ir
pan. paslaugomis.
Įvertinus
Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio
verslo pl÷tros agentūros
organizuotos 48 tinklo
įstaigų
apklausos
duomenis, nustatyta, jog
tinklo įstaigų bendrame
klientų skaičiuje 2006 m.
moterys sudar÷ 59,89 proc.
visų klientų - 12810
moterų (atitinkamai 2005
m. – 59,75 proc. visų
klientų - 10817 moterų).
Klientų statistika rodo, kad
2005 m. ir 2006 m. beveik
visų
tinklo
įstaigų
paslaugomis
moterys
naudojosi gerokai aktyviau
už vyrus. 2006 m. rugs÷jo
m÷n. Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo pl÷tros
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agentūra kartu su Šilut÷s
turizmo
ir
verslo
informacijos
centru
suorganizavo
seminarą
verslinink÷ms
„Moterų
verslas:
poreikiai
ir
galimyb÷s”. . Seminare
pranešimus skait÷ ir į
verslininkių
klausimus
atsak÷ Lietuvos smulkaus
ir vidutinio verslo pl÷tros
agentūros, Šilut÷s turizmo
ir verslo informacijos
centro,
Šilut÷s
savivaldyb÷s
administracijos,
UAB
Investicijų
ir
verslo
garantijos, AB Šiaulių
banko atstovai. Į seminarą
atvyko 35 verslinink÷s.
2006 m. rugs÷jo m÷n.
Lietuvos
smulkaus
ir
vidutinio verslo pl÷tros
agentūra kartu su Telšių
apskrities
verslo
inkubatoriumi
suorganizavo
seminarą
„Moterų
verslinink÷ms
verslas:
poreikiai
ir
galimyb÷s”. Į seminarą
atvyko 36 verslinink÷s.
Seminaruose būsimos ir
esamos verslinink÷s buvo
supažindintos su valstyb÷s
parama
verslininkams,
galimyb÷mis pasinaudoti
mikrokreditavimo
programa,
INVEGA
teikiamomis paslaugomis,
kreditin÷mis
linijomis,
finansine parama iš ES
struktūrinių
fondų,
savivaldybių
SVV
skatinimo fondais ir pan.
Atsakingasis vykdytojas – Vidaus reikalų ministerija
1 priemon÷. L÷šų skirta – 5050 Lt
42.9.
Tobulinti Vidaus
Vidaus
reikalų reikalų
ministerijos ir jai ministerija

2006–
2009 metai

–

Tobulinant Vidaus reikalų
ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų valstyb÷s tarnautojų
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kvalifikaciją moterų ir
vyrų
lygių
galimybių
klausimais, suorganizuoti 9
mokymai: Vidaus reikalų
ministerijos – 1, Finansinių
nusikaltimų
tyrimo
tarnybos
prie
Vidaus
reikalų ministerijos – 1,
Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
–
3,
Priešgaisrin÷s
apsaugos ir gelb÷jimo
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos – 1,
Vadovyb÷s
apsaugos
departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos – 1,
Valstyb÷s sienos apsaugos
tarnybos
prie
Vidaus
reikalų ministerijos – 2.
Asmenų,
apmokytų
min÷tuose
mokymuose,
skaičius – 100. Asmenų,
pasinaudojusių suteiktomis
žiniomis, skaičius – 100

įstaigų
pavaldžių
valstyb÷s tarnautojų
kvalifikaciją moterų
ir
vyrų
lygių
galimybių klausimais

Atsakingasis vykdytojas – Žem÷s ūkio ministerija
1 priemon÷. L÷šų skirta 74 000 Lt
12.5.1.
Teikti
konsultacijas kaimo
moterims,
pradedančioms arba
pl÷tojančioms žem÷s
ūkio ar žem÷s ūkiui
alternatyvų verslą

Žem÷s ūkio
2006–
ministerija,
2009 metai
asociacija
Lietuvos
ūkininkių
draugija
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2006 m. Žem÷s ūkio
ministerija skyr÷ finansinę
paramą Lietuvos ūkininkių
draugijos organizuojamų
šviet÷jiškų ir informacinių
priemonių įgyvendinimui,
skirtų
kaimo
moterų
verslumo ugdymui, kaimo
moterų socialin÷s atskirties
mažinimo
problemoms
aptarti, kaimo moterų
verslumo perspektyvoms,
alternatyvių
amatų
skatinimui,
socialin÷s
partneryst÷s ir gyvenimo
kokyb÷s kaime gerinimui
bei
dalyvavimui
tarptautiniuose
kaimo
moterims
skirtuose
projektuose.
Iš viso min÷tų projektų
įgyvendinimui
iš
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Specialiosios
kaimo
r÷mimo programos l÷šų
skirta 74 tūkst. Lt,
suorganizuota 30 renginių.
10 tūkst. Lt parama skirta
Lietuvos
žem÷s
ūkio
universiteto
tyrimui
,,Priemonių kaimo moterų
užimtumui
didinti
ir
verslumui
skatinti
parengimas”.
Remiantis
ES šalių patirtimi atlikta
teis÷s
aktų,
reglamentuojančių smulkų
ir vidutinį verslą bei
nacionalinių
ir
savivaldybių
strateginių
pl÷tros
dokumentų,
orientuotų
į
kaimo
gyventojų
(moterų)
užimtumo didinimo bei
verslumo
skatinimo
analiz÷,
parengtas
priemonių kaimo moterų
užimtumui
didinti
ir
verslumui
skatinti
projektas
Atsakingasis vykdytojas – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s
5 priemon÷s. L÷šų skirta 53 000 Lt.
75.1.
Organizuoti
susitikimus
su
statistin÷s
informacijos
apie
moteris ir vyrus
vartotojais
75.2.
Rengti
ir
skelbti
statistikos
duomenis pagal lytį,
taip pat regioniniu
lygmeniu, Statistikos
departamento
interneto svetain÷s
(www.stat.gov.lt)
duomenų skelbimo
baz÷je

Statistikos
departamentas

2005–
2009 metai

–

Statistikos
departamentas

2005–
2009 metai

–

2006
m.
dalyvauta
konferencijose,
seminaruose, darbo grupių
susitikimuose lyčių lygių
galimybių
statistikos
klausimais
Statistikos departamento
interneto
svetain÷je
(www.stat.gov.lt) skelbti
naujausi
statistiniai
duomenys apie moterų ir
skaičių,
jų
vyrų
išsilavinimą,
sveikatą,
užimtumą ir nedarbą,
darbo
užmokestį,
dalyvavimą
valstyb÷s
valdyme ir kt. Rodiklių
duomenų baz÷ papildyta
lyčių statistikos 2005 m.
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75.3. Rengti spaudai Statistikos
pranešimus
apie departamentas
moterų ir vyrų lygias
galimybes

2005–
2009 metai

–

75.4.
Rengti Statistikos
statistikos
rinkinį departamentas
„Moterys ir vyrai
Lietuvoje“ lietuvių ir
anglų kalbomis

2005–
2009 metai

–

75.5.
Parengti Statistikos
statistinę informaciją departamentas
apie
Lietuvos
jaunimą pagal lytį
mieste ir kaime

2006 metai

–

75.6.
Rengti Statistikos
statistinę informaciją departamentas
apie moterų ir vyrų
lygias
galimybes
pagal
vartotojų
užklausas

2005–
2009 metai

–

duomenimis pagal apskritis
ir savivaldybes
Parengti 2 pranešimai
spaudai: „Lietuvos moterys
turi mažiausia laisvo laiko,
palyginti
su
Europos
Sąjungos šalių moterimis“,
„Beveik pus÷ vadovų
Lietuvoje – moterys“
Kaip ir kasmet, išleistas
statistikos
rinkinys
„Moterys
ir
vyrai
Lietuvoje
2005“.
Rinkinyje, be pagrindinių
lyčių statistikos rodiklių,
pateikta informacija apie
smurtą
šeimoje
ir
nusikalstamumą.
Atsižvelgiant į vartotojų
poreikius,
duomenys
pateikti pagal apskritis,
savivaldybes ir Europos
Sąjungos valstybes
2006 m. pirmą kartą
parengta statistin÷ analitin÷
informacija
„Lietuvos
jaunimas“, kurioje pateikta
statistika,
apibūdinanti
miesto ir kaimo jaunimo
išsilavinimą,
sveikatą,
sergamumą ir mirtingumą,
užimtumą,
tarptautinę
migraciją ir kt.
Atsakant
į
vartotojų
paklausimus,
statistin÷
informacija pagal lytį buvo
teikiama
šalies
institucijoms,
nevyriausybin÷ms
ir
tarptautin÷ms
organizacijoms

