VALSTYBINĖS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ 2015–2021 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO 2018–2021 METAMS
ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE SCHEMA
Socialinės apsaugos ir darbo ministras
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos pirmininkas
SADM su NVO:
2.1–2.3

Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija
VEIKSMŲ PLANAS 2018–2021 METAMS

UPC: 2.4
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SADM su NVO:1.1 –1.7
VDI: 1.8, 1.9

ŪM (VšĮ „Versli Lietuva“): 3.1
ŽŪM: 3.2

Mažinti moterų ir vyrų
darbo užmokesčio
skirtumus

Mažinti sektorinę ir
profesinę darbo rinkos
segregaciją pagal lytį

Didinti moterų, ypač
kaimo, galimybes imtis
verslo ir jį plėtoti

Skatinti moterų
motyvaciją ir gebėjimus
dalyvauti priimant
sprendimus, kurti moterų
karjerai palankią aplinką

LDB: 3.3, 3.4
SADM: 5.1, 5.10, 5.12;
SADM su NVO: 5.2–5.4
SM: 5.8–5.9
EM: 5.6

VRM: 5.5

Didinti valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, teisėsaugos pareigūnų,
žurnalistų ir kitų darbuotojų
gebėjimus integruoti lyčių aspektą

VDI: 2.5
ŪM: 4.1;
ŪM (VšĮ „Versli Lietuva“):4.4);
ŪM su MITA: 4.5
ŽŪM: 4.6
SADM su NVO: 4.2–4.3,
4.7–4.11

Padėti savivaldybėms imtis
veiksmų, užtikrinančių lygias
moterų ir vyrų galimybes

SADM, LGKT, LSD,
LMLO, LSA: 6.1
LSA: 6.2
SADM su NVO: 6.3

URM: 5.11
SADM: 7.1–7.2, 7.4;
SADM su NVO: 7.3

LMNŠC: 9.1–9.4

UPC: 11.1–11.2

Įdiegti teisės aktų ir kitų
sprendimų projektų poveikio
lytims vertinimą
Skatinti merginas ir vaikinus
rinktis „netradicines moterims ir
vyrams“ studijų kryptis,
profesijas
Skatinti nediskriminacinį požiūrį
į moteris ir vyrus vadovėliuose,
kitoje mokymo medžiagoje
Vykdyti visuomenės švietimą
reprodukcinės sveikatos klausimais

KM: 15.1

AM: 17.1

Skatinti aktyvesnį vyrų
dalyvavimą kultūrinėse
iniciatyvose
Skatinti moterų aktyvumą
aplinkos apsaugos srityje

Didinti visuomenės, ypač
kaimo moterų, informuotumą
apie teisių gynimo priemones,
įskaitant galimybę gauti
nemokamą teisinę pagalbą

Plėtoti moterų ir vyrų lygybės
statistinę informaciją, papildyti ją
naujais statistiniais rodikliais,
palyginamais su kitų valstybių
statistiniais rodikliais

LSD: 8.1–8.2
NRD: 8.3

Skatinti vyrus įgyti aukštąjį išsilavinimą
Užtikrinti gimdos kaklelio, krūties,
prostatos vėžio patikros galimybę ir
informacijos apie tokią patikrą teikimą

SAM: 12.1–12.4

Vertinant šalies kūrėjų indėlį į kultūrą ir meną,
skatinti laikytis lyčių lygybės principo
Didinti visuomenės informuotumą
aplinkos klausimais
Didinti specialistų, galinčių
konsultuoti, mokyti moterų ir vyrų
lygybės klausimais ir dirbti
tarptautinėse misijose patarėjais,
skaičių
Didinti Lietuvos indėlį tarptautinių
organizacijų veikloje, susijusioje
su moterų ir vyrų lygybės politikos
įgyvendinimu, ir skleisti gerąją
Lietuvos patirtį

KM:14.1

AM: 16.1
KAM su LKA:
18.1, 18.3;
KAM su LKGŠ:
18.2, 18.4

URM: 20.10–20.14
SADM: 20.1–20.2,
20.4–20.8;
SADM, URM: 20.3,
20.9
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Veiksmų plano įgyvendinimo Lietuvoje schemoje pateikiamų trumpinių sąrašas

AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
KAM – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
LDB – Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
LGKT – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
LKA – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
LKGŠ – Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas
LMLO – Lietuvos moterų lobistinė organizacija (NVO)
LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija
LSD – Lietuvos statistikos departamentas
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
NRD – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
NVO – nevyriausybinės organizacijos
SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
LMNŠC – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras prie Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos
UPC – Ugdymo plėtotės centras prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
URM – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
ŪM – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
VDI – Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
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Čia ir toliau nurodomi atitinkamai įgyvendinančiajai institucijai priskirtų Veiksmų plano
priemonių, nustatytų Veiksmų plano II skyriuje, eilės numeriai.
_______________________________

