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Lietuvos žmogaus teisių centro tikslai 

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – beveik dvidešimt metų žmogaus teisių apsaugos ir 
švietimo srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo 1994 metų pradžioje LŽTC telkė 
savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių 
apsaugos ir švietimo srityje. Asmenų lygybės ir nediskriminavimo idėjos – pamatiniai Lietuvos 
žmogaus teisių centro filosofijos ir veiklos principai. 

Pagrindiniai Centro uždaviniai: 

1. Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje bei visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus 
žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei. 
  
2. Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų 
diskriminacija.  
 
3. Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių 
srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei. 

Lietuvos žmogaus teisių centro taryba 2010 – 2012 m. 
 
Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybą nuo 2010 m. balandžio mėn. iki 2012 m. vasario mėn. 
sudarė 5 nariai: 
Prof. dr. Saulius Katuoka, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės 
katedros vedėjas (Tarybos pirmininkas);  
Doc. dr. Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos Advokatūros advokatų tarybos pirmininkas; 
Doc. dr. Liudvika Meškauskaitė, Lietuvos Advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja;  
Doc. dr. Marija Prokopčik, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė informacinei ir kultūros 
paveldo veiklai; 
Doc.dr. Gediminas Mesonis, Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas – 
Tarybos narys iki 2011 m. kovo mėn. 

Lietuvos žmogaus teisių centro administracija, 2011 m. 
 

Gediminas Andriukaitis, direktorius, el. paštas: gediminas@lchr.lt;  
Birutė Sabatauskaitė, teisininkė, el. paštas: birute@lchr.lt;  
Eglė Urbonaitė, projektų koordinatorė, el. paštas: egle.urbonaite@lchr.lt, nuo birželio 7 d.; 
Giedrė Vaičėnienė, finansininkė, el. paštas: giedre@gap.lt; 
 
Nerijus Kliukas, projektų koordinatorius, iki 2011 m. kovo 18 d.; 
Akvilė Andrulienė, buvo motinystės atostogose,  LŽTC dirbo iki 2011 m. kovo 9 d; 
Nijolė Veniūtė, buhalterė, iki 2011 m. sausio 31 d. 
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Mokymai ir konferencijos, kuriose dalyvavo administracija 

1. 2011 m. gegužės 27 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuro Lietuvoje 
organizuotas susitikimas su NVO atstovais; 

2. 2011 m. gegužės 27-28 d. seminaras lyčių lygybės integravimo klausimais, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centras; 

3. 2011 m. birželio 28 d. Europos grąžinimo fondo 2009 m. metinės programos lėšomis 
finansuojamo projekto „Užsieniečių grąžinimo ir išsiuntimo monitoringas“; 

4. 2011 m. liepos 14-15 d. seminaras „Media relations“, Londonas, JK, Media Diversity; 

5. 2011 m. rugpjūčio 29-30 d. „Lyčių lygybės integravimas valstybės valdyme“, praktinis seminaras 
lyčių ekspertams, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Lygių galimybių plėtros centras; 

6. 2011 m. spalio 4 d. Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje tarptautinė konferencija 
„Romų integracija: misija (ne)įmanoma?“; 

7. 2011 m. spalio 10 d. konferencija  „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje: įgyvendinimo 
iššūkiai“, Lietuvos Respublikos Seimo žmogaus teisių komitetas; 

8. 2011 m. spalio 12 d. „Diskriminacijos fenomenas: teisinis ir socialinis aspektai“, Lietuvos 
studentų sąjunga.  

9. 2011 m. lapkričio 17-18 d. konferencija „Social and economic impact of migration: Central and 
East European perspectives“, Varšuva, Lenkija, jungtinis „Eurofound“ ir Lenkijos pirmininkavimo ES 
renginys; 

10. 2011 m. gruodžio 5 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos apskrito stalo 
diskusija lyčių lygybės ir lygių galimybių tema „Making Women‘s Voice Heard”; 

11. 2011 m. gruodžio 16 d. konferencija „Teisingumas Lietuvoje: teisė ar privilegija?“, Lietuvos 
Respublikos Prezidentūra, Lietuvos Advokatų taryba, Žmogaus teisių stebėjimo institutas. 

Organizuoti mokymai ir viešos diskusijos 

1. Diskusija „Kuo blogas Lukašenka?“ 2011 m. vasario 21 d. kino centre „Skalvija“ po filmo 
„Pastipusių pelių karalystė“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su „Belarus Watch“ ir Belarussian Human Rights House.  

Diskusijos dalyviai: Ana Gerasimova, Belarussian Human Rights House direktorė, Rytų Europos 
studijų centro Politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas Vytis Jurkonis, protestų dalyvis po 
prezidento rinkimų Mikita Krasnou, moderatorius – Vadzim Vileita, Belarus Watch.  

Dalyvavo: 70 žmonių. 

2. Diskusija „100 metų jubiliejus“ 2011 m. kovo 14 d. kino centre „Skalvija“ po filmo „Brolienės“ 
peržiūros, diskusija apie lyčių lygybę, smurtą šeimoje. 

Diskusijos dalyviai: dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič, Lygių galimybių plėtros centro projektų 
koordinatorė, Seimo narė prof. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė, Teisingumo ministro patarėjas 
Tomas Baranovas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė Natalija Bitiukova, 
moderatorius – Donatas Paulauskas. 

Dalyvavo: 80 žmonių. 



 

3. Diskusija apie negalią, 2011 m. balandžio 18 d. kino centre „Skalvija“ po filmo „Širdys“ 
peržiūros. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“. 

Diskusijos dalyviai: Irena Grigienė, Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“, mokslininkai prof. Albinas Bagdonas, Vilniaus universitetas bei doc. Algirdas 
Ališauskas, Šiaulių universitetas, moderatorė – Eglė Šumskienė (Vilniaus universitetas, organizacija 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“). 

Dalyvavo: 60 žmonių. 

4. Diskusija „Homofobija ir transfobija – ko mes bijome?“ 2011 m. gegužės 17 d. kino centre 
„Skalvija“ po filmo „Ji vaikinas, kurį pažinojau“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos gėjų lyga.  

Diskusijos dalyviai: prof. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė, dr. Margarita Jankauskaitė, Dukas, 
Žmogaus teisių centro teisininkė Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos gėjų lygos atstovai, Seimo narė 
Dalia Kuodytė, psichologė Rasa Erentaitė, moderatorius – sociologas Algis Davidavičius. 

Dalyvavo: 90 žmonių. 

5. Diskusija „Ar užteks žuvies ir jūrai, ir stalui?“ 2011 m. birželio 9 d. kino centre „Skalvija“ po 
filmo „Žuvies dalia valo gale“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos gamtos fondu. 

Diskusijos dalyviai: dr. Nijolė Kazlauskienė, dr. Rimantas Repečka, Kęstutis Skrupskelis, „Gamtos 
tyrimų centras“, dr. Egidijus Bukelskis, Vilniaus universitetas, Tomas Zolubas, Žuvininkystės 
tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos ir Kęstutis Navickas, „Baltijos aplinkos forumas“, 
moderatorius gamtosaugos specialistas Robertas Staponkus, „Lietuvos gamtos fondas“. 

Dalyvavo: 60 žmonių. 

6. Diskusija „Lukašenkos režimas plojimų nemėgsta“ 2011 m. spalio 21 d. kino teatre „Pasaka“ po 
filmo „Vaidinant revoliuciją“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Belarussian Human Rights House ir „Belarus Watch“. 

Diskusijos dalyviai: Charter97.org redaktorė Natalija Radina, politinis aktyvistas, visuomenininkas iš 
Baltarusijos Aleh Miatselitsa, KGB politinis kalinys, žurnalistas Vladimir Kobets ir politinis aktyvistas 
opozicijos kandidato Andrei Sannikau atstovas spaudai Aliaksandr Atroshchankau, moderatorius – 
Tomas Tomilinas. 

Dalyvavo: 80 žmonių. 

7. Diskusija „Smurtas šeimoje – pačios šeimos reikalas?“ 2011 m. spalio 24 d. kino centre 
„Skalvija“ po filmo „Nuodėmė tylėti“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“. 

Diskusijos dalyviai: Kauno moterų draugijos pirmininkė Daiva Baranauskienė, Vilniaus miesto 
motinos ir vaiko pensiono direktorė Nijolė Dirsienė, LR Seimo narė Dalia Kuodytė, LR Seimo narys 
Algirdas Sysas, Mykolo Romerio universiteto lektorė Laima Vaigė, moderatorė – Jolanta Bielskienė. 

Dalyvavo: 90 žmonių. 

8. Diskusija „Ar savo noru išvyksta prekybos žmonėmis aukos?“ 2011 m. spalio 25 d. kino centre 
„Skalvija“ po filmo „Sekso kaina“ peržiūros. 



 

Diskusijos dalyviai: Lietuvos Caritas projektų vadovė Kristina Mišinienė, Policijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybos atstovė Irina 
Dubinienė, Dingusių žmonių šeimų paramos centro tarybos narė Ona Gustienė, moderatorė – 
Jolanta Bielskienė. 

Dalyvavo: 94 žmonių. 

9. Diskusija „Pasikeitimai Kuboje: reali ateitis ar svajonė?“ 2011 m. spalio 26 d. kino teatre 
„Pasaka“ po filmo „Kubos revoliucijos vaikaičiai“ peržiūros. 

Diskusijos dalyviai: dokumentinio filmo režisierius Carlos Montaner, buvęs opozicijos lyderis ir 
politinis kalinys Kuboje, žurnalistas ir politikos analitikas Osvaldo Alfonso Valdes, muzikantas ir 
keliautojas Jurgis Didžiulis, moderatorė – Mileydi Fougstedt, asociacijos „Miscelaneas de Cuba“ 
Švedijoje narė. 

Dalyvavo: 80 žmonių. 

10. Diskusija „Atominė energetika: kiek atsakomybės galime prisiimti?“ 2011 m. spalio 26 d. 
Energetikos ir technikos muziejuje po filmo „Į amžinybę“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su bendrija „Atgaja“. 

Diskusijos dalyviai: Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros direktoriaus pavaduotojas  Algirdas 
Vaidotas, Aplinkosaugos koalicijos atstovas Linas Vainius, Lietuvos vėjų elektrinių asociacijos 
direktorius Saulius Pikšrys. 

Dalyvavo: 50 žmonių. 

11. Diskusija „Lesbietėms partnerystės nereikia“ 2011 m. spalio 29 d. kino centre „Skalvija“ po 
filmo „Edi ir Tėja: labai ilgos sužadėtuvės“ peržiūros. 

Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos gėjų lyga. 

Diskusijos dalyviai: Jaunimo psichologinės pagalbos centro psichologas Paulius Skruibis; teisininkas 
prof. dr. Vytautas Mizaras; dailės kritikė ir parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos, Europos 
humanitarinio universiteto ir Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro dėstytoja Laima Kreivytė, 
moderatorė – dr. Margarita Jankauskaitė. 

Dalyvavo: 73 žmonės. 

12. Pilietinės visuomenės organizacijoms skirti nediskriminavimo ir lygybės informuotumo 
didinimo seminarai, 2011 m. lapkričio 23-26 d. 

Dalyvavo: 30 žmonių iš įvairių organizacijų, dirbančių anti-diskriminacijos srityje skirtingais 
pagrindais. 

Įgyvendinti projektai 
 

Žmogaus teisių kino festivalis „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ – efektyvus žmogaus teisių švietimas 
2011 m. žmogaus teisių kino festivalis vyko 7-iuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje, Alytuje ir Ukmergėje), į nemokamus filmų seansus pritraukdamas 
beveik 10 000 žiūrovų. Be to, festivalis sulaukė susidomėjimo ir kitais metais surengti peržiūras dar 
trijuose miestuose.  
 
 



 

Kiekybiniai rezultatai: 

 Festivalio peržiūros vyko 7 Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Utena, 
Ukmergė, Alytus).  

 Iš viso surengtos 157 dokumentinio kino peržiūros; 

 Festivalio programoje pristatyti 44 dokumentiniai filmai, suskirstyti į 8 temines kategorijas; 

 Festivalio peržiūras aplankė 9950 žiūrovų (iš kurių 5000 – už sostinės ribų); 

 Festivalyje viešėjo 15 užsienio svečių iš 10 šalių (JAV, Jungtinė Karalystė, Kuba, Nyderlandai, 
Ispanija, Vokietija, Čekija, Prancūzija, Baltarusija, Švedija); 

 Festivalio metu įvyko 15 papildomų edukacinių renginių (teminės diskusijos, filmų aptarimai su 
ekspertais ir kt.); 

 Festivalio interneto svetainę aplankė 13 100 unikalių lankytojų. Iš viso projekto svetainė sulaukė 
25 150 apsilankymų; 

 Festivalio profilis interneto socialiniame tinkle „Facebook“ metų pabaigoje turėjo 4800 gerbėjų 
(„fanų“). 
 
Organizuojant mokymus valstybės tarnautojams, nevyriausybinėms organizacijoms „Ad Hoc: 
Nepatogus kinas“ filmai naudoti švietimo tikslais. Lietuvos žmogaus teisių centras bendradarbiavo 
su daugybe nevyriausybinių organizacijų ir institucijų: Lygių galimybių plėtros centru, Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba, Policija pareigūnų mokymų „Prekybos žmonėmis prevencija ir 
tyrimas“ metu, Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos gėjų lyga ir t.t. 
 
Festivalio rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Užsienio reikalų ministerijos vystomojo 
bendradarbiavimo programa, programa „Europa piliečiams“, Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada, Švedijos Karalystės ambasada, Nyderlandų Karalystės ambasada, Giotės institutas, 
Lietuvos prancūzų institutas, Čekijos Respublikos ambasada, Danijos Karalystės ambasada, 
Norvegijos Karalystės ambasada, Flamandų atstovybė, DHL, Ecotel Vilnius. 
Informaciniai rėmėjai: Clinic 212, „Diena Media News“ grupė (Vilniaus diena, Kauno diena, 
Klaipėda), Alfa.lt 
Partneriai: žmogaus teisių kino festivalis „Watch Docs“, Human Rights House Vilnius, Belarus 
Watch, Swedish International Liberal Centre, Lietuvos gėjų lyga, Menų fabrikas „Loftas“, loftas 
„Gargaras“, Kulturpolis, Įvairovės ir edukacijos namai, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, 
Šiaulių „Aušros“ muziejus, Ch. Frenkelio vila, bendrija „Atgaja“, Utenos visuomeninių organizacijų 
sąjunga, Alytaus dailės mokykla. 

 
Pilietinės visuomenės organizacijoms skirti nediskriminavimo ir lygybės informuotumo didinimo 
seminarai 
Organizuota kartu su „Human European Consultancy“ ir „Migration Policy Group“, ES finansuojama 
iniciatyva. 
Šio projekto rėmuose Lietuvos žmogaus teisių centras parengė Mokymų apie diskriminaciją 
vadovą, kuriame pateikiama bendroji informacija apie ES nediskriminavimo teisę, nacionalinius 
anti-diskriminacinius įstatymus, nevyriausybinių organizacijų vaidmenį kovojant su diskriminacija, 
taip pat informacija, kaip nevyriausybinėms organizacijoms strategiškai planuoti savo veiklą, 
vykdyti advokacijos veiksmus, pasiekti žiniasklaidą ir pan. 
2011 m. lapkričio mėn. buvo surengti mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams. 



 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir valstybinėmis 
institucijomis 

 
Žmogaus teisių koalicija. 
LŽTC kartu su kitomis aštuoniomis organizacijomis įkūrė Žmogaus teisių koaliciją 2011 m. birželio 
20 d., priėmė jos memorandumą, pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Per 2011 m. Žmogaus teisių 
koalicijos nariai inicijavo daugybę diskusijų žmogaus teisių klausimais, kartu pateikė alternatyvias 
ataskaitas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai prieš svarstant Lietuvos universalią periodinę 
ataskaitą, dar 2011 metais inicijavo eiseną „Už žmogų, už laisvę, už demokratiją“ (vėliau pervadinta 
į „Laisvės eiseną“), kartu ruošė skundus dėl strateginio bylinėjimosi, viešai reagavo į įstatymų 
pakeitimus, pažeidžiančius LR Konstituciją ir tarptautinius teisės aktus. 
 
2011 m. kovo 24 d. nevyriausybinių organizacijų susitikimas su tarptautiniais žmogaus teisių 
ekspertais ir atstovais iš UNITED – European Network Against Nationalism, Racism, Fascism and in 
Support of Migrants and Refugees. 
 
2011 m. liepos 1 d. susitikimas su Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro regioniniu 
atstovu Europai p. Jan Jarab. Susitikimo metu aptarta žmogaus teisių būklė bei pažeidžiamų 
žmonių grupių padėtis Lietuvoje.  
 
2011 m. gruodžio 6 d. Pilietinės visuomenės susitikimas su JAV Valstybės sekretore Hilary Rodham 
Clinton Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre. LŽTC atstovai kartu su kitais Žmogaus 
teisių koalicijos nariais turėjo galimybę tiesiogiai JAV Valstybės sekretorei pristatyti savo veiklą, o 
taip pat apibendrinti žmogaus teisių problemas Lietuvoje. 

Monitoringas ir advokacija 
 
Šešėlinė ataskaita Jungtinių Tautų Komitetui dėl rasinės diskriminacijos panaikinimo 
LŽTC parašė ir 2011 m. vasario 8 d. pateikė šešėlinę ataskaitą JT Komitetui dėl rasinės 
diskriminacijos panaikinimo (CERD). Remiantis JT Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo konvencija Lietuvos Respublika kaip ir valstybės narės privalo Komitetui atsiskaityti, 
kaip ginamos ir įgyvendinamos teisės, kas dvejus metus. 2011 m. vasario 14 – kovo 11 d. 78-osios 
sesijos metu Komitetas svarstė Lietuvos pateiktą ataskaitą. Nevyriausybinės organizacijos turi teisę 
pateikti šešėlines ataskaitas, tokia teise Lietuvos žmogaus teisių centras pasinaudojo ir ataskaitą 
pateikė kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Romų visuomenės centru. 
 
Valstybės ir šešėlines ataskaitas galima rasti čia: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm  
 
2011 m. vasario 14 d. kreipimasis į LR Užsienio reikalų ministeriją „Dėl Europos Žmogaus Teisių 
Teismo reformos, siekiant įtvirtinti mokestį už individualios peticijos pateikimą“. Nevyriausybinių 
organizacijų bendras raginimas nepritarti siūlymui įdiegti mokestį už individualią peticiją, teikiamą 
Europos Žmogaus Teisių Teismui. 
 
2011 m. liepos 15 d. Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 177 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo 
sudaryta darbo grupė Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto baigiamosiose 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm


 

išvadose dėl Lietuvos ketvirtojo ir penktojo periodinio pranešimo pagal Tarptautinę konvenciją dėl 
visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui koordinuoti. 
Lietuvos žmogaus teisių centro teisininkė Birutė Sabatauskaitė buvo įtraukta į darbo grupę, kuri 
rengia preliminarias metines ataskaitas Komitetui. 
 
Šešėlinė ataskaita „Rasizmas ir diskriminacija Lietuvoje“  
2011 m. kovo 20 d. išplatinta LŽTC administracijos rengta Europos tinklo prieš rasizmą šešėlinė 
ataskaita „Rasizmas ir diskriminacija Lietuvoje“, kuri apžvelgia situaciją nuo 2009 m. kovo mėn. iki 
2010 m. kovo mėn. Ji išplatinta įvairioms ambasadoms, valstybės institucijoms, pateikta Europos 
Komisijai prieš rasizmą ir netoleranciją (European Commission Against Racism and Intolerance, 
ECRI). 
 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių mechanizmas „Visuotinė periodinė peržiūra“ 
Visuotinė periodinė peržiūra (angl. Universal Periodic Review) – tai naujas žmogaus teisių 
priežiūros mechanizmas, prasidėjęs 2008 metais, kuris suteikia galimybę peržiūrėti 192 valstybių 
(Jungtinių tautų narių) žmogaus teisių situaciją kas ketverius metus. 
 
2011 m. kovo 24 d. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis pateikė alternatyvias ataskaitas įvairiais žmogaus teisių klausimais: 
1. Bendra Lietuvos žmogaus teisių centro, Lietuvos žydų bendruomenės, Lietuvos gėjų lygos, Lygių 
galimybių plėtros centro ir Romų visuomenės centro ataskaita;  
2. Bendra Lietuvos žmogaus teisių centro, Lietuvos gėjų lygos ir Lygių teisių ir socialinės plėtros 
centro ataskaita. 
 
Remiantis nevyriausybinių organizacijų ir kitų tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų 
informacija, Žmogaus teisių taryba parengia „Stakeholders’ report“, kuri tampa oficialia peržiūros 
dalimi, kaip ir valstybės teikiama ataskaita ir „JT tautų informacijos rinkinys“. 
 
2011 m. spalio 11 d. Lietuva pristatė savo ataskaitą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai apie 
žmogaus teisių situaciją Lietuvoje.  
 
Visuotinės periodinės peržiūros dokumentai, susiję su Lietuvos Respublikos vertinimu, skelbiami JT 
Žmogaus teisių tarybos svetainėje: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/LTSession12.aspx 
Darbo grupės visuotinės periodinės peržiūros ataskaita ir rekomendacijos Lietuvai: 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/LT/A_HRC_19_15_Lithuania.doc 
 
Remiantis Lietuvai pateiktomis rekomendacijomis, Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su 
kitomis Žmogaus teisių koalicijai priklausančiomis organizacijomis analizuoja pateiktas 
rekomendacijas ir planuoja vykdyti jų įgyvendinimo monitoringą. 
 
Nacionalinės žmogaus teisių institucija 
2011 m. rugsėjo 21 d. LR Seimo valdyba įkūrė Darbo grupę Seimo kontrolierių įstaigos veiklos 
reglamentavimui. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorius Gediminas Andriukaitis įtrauktas į 
darbo grupę. Darbo grupė iki 2012 m. kovo 30 d. turi parengti teisės aktų, reikalingų Seimo 
kontrolierių įstaigos veiklos reglamentavimui tobulinti pagal Paryžiaus principuose nacionalinei 
žmogaus teisių institucijai keliamus reikalavimus, projektus ir juos pateikti Seimo valdybai. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/LTSession12.aspx
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/LT/A_HRC_19_15_Lithuania.doc


 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo taryba 
Lietuvos žmogaus teisių centro atstovas priklauso Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
koordinavimo tarybai. 2011 m. įvyko vienas Koordinavimo tarybos posėdis. Šiuo metu svarstomi 
klausimai: valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų reorganizavimo klausimai, Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įstatymų pakeitimai. 

Lietuvos žmogaus teisių centras taip pat pateikė informaciją įvairioms institucijoms ir 
organizacijoms ir teikė pastabas dėl įstatymų projektų, dalyvavo LR Seimo žmogaus teisių 
komiteto, Teisės  ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose: 

1. Informacijos pateikimas Tarptautinei žmogaus teisių federacijai ir Žmogaus teisių gynėjų 
apsaugos stebėjimo organizacijai, informacija įtraukta į parengtą tarptautinę ataskaitą: 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_uk-complet.pdf; 

2. Dalyvavimas Nevyriausybinių organizacijų finansavimo įstatymo aptarime LR Seime, pastabų 
teikimas kartu su Lygių galimybių plėtros centru, Transparency International Vilniaus skyriumi ir 
Žmogaus teisių stebėjimo institutu – 2011 m. gegužės 11 d. 

3. Pastabų pateikimas dėl Administracinių teisės pažeidimų įstatymo pakeitimo Nr. XIP-2595(2) 
kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, Lietuvos gėjų lyga, Lygių galimybių plėtros centru, 
Romų visuomenės centru, Lygių teisių ir socialinės plėtros centru ir Lietuvos žydų bendruomene – 
2011 m. gegužės 11 d. Pastabos pateiktos LR Prezidentei, LR Seimo pirmininkei, LR Seimo teisės ir 
teisėtvarkos ir Žmogaus teisių komitetams ir LR Seimo Laikinajai Seimo narių grupei „Už lygybę“. 

4. Pastabų teikimas LR Kultūros ministerijai dėl trečiojo pranešimo dėl Europos tarybos tautinių 
mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje pagal Konvencijos 25 
straipsnį – 2011 m. gegužės 12 d. Vėliau – dalyvavimas komitetų posėdžiuose ir tolimesnis 
monitoringas. 

Strateginis bylinėjimasis ir skundai 
 
2011 m. vasario 9 d. LŽTC pateikė prašymą Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
neapykantos kurstymo politinės partijos „Jaunoji Lietuva“ politinėje reklamoje „Be žydrų, juodų, 
raudonų ir be taboro čigonų“. 
Kreipimasis kartu su kitomis organizacijomis į prokuratūrą dėl partijos „Jaunoji Lietuva“ veiklos 
įvertinimo. 
Skundas dėl tyrimo nutraukimo straipsnio, išspausdinto „Veide atveju“. 
 
Lygių galimybių kontrolierių tarnybai perduoti tirti 3 darbo skelbimai dėl diskriminacijos dėl 
amžiaus, kalbos, persiųsta informacija dėl reklamos, galimai pažeidžiančios lyčių lygybės principą. 
 
Žurnalistų etikos inspektoriui perduotas laikraštyje „Savas“ diskriminacinio pobūdžio patalpintas 
anekdotas. 

Savanoriai ir praktikantai 

Lietuvos žmogaus teisių centras vis labiau skatina į veiklą įsijungti kuo daugiau žmonių. 2011 m. 
Lietuvos žmogaus teisių centre, jo rengiamame žmogaus teisių kino festivalyje, ruošiant teisines 
analizes ir kitose veiklose dalyvavo apie 50 savanorių: 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_uk-complet.pdf


 

Vilnius 
Karolina Grigonytė, Vytautas Matulevičius, Gintarė Sokelytė, Eglė Banelytė, Sigutė Ilgauskaitė, 
Julija Minajeva, Jurga Kievišaitė, Evelina Sosnovskaja, Andrius Balevičius, Nijolė Ancelytė, Vestina 
Stanislauskaitė, Indrė Matiukaitė, Asta Banytė, Aušrinė Pociūtė, Akvilė Daubaraitė, Rūta Telksnytė, 
Justas Gratulevičius, Vygintė Matiukaitė, Gabrielė Vaičiūnaitė, Indrė Kačiuškaitė, Skirmantė 
Jakubauskaitė, Sigita Rukšėnaitė, Ausma Sakalauskaitė, Urtė Vaicekauskaitė, Vilius Sanda, Daiva 
Ivanauskaitė, Rasa Radzevičiūtė, Ieva Kurilaitė, Vaida Kazlauskaitė, Klementina Remeikaitė, Jurgita 
Adamovičiūtė, Simona Lemeševaitė, Dovilė Bingelytė, Rimantė Lėckaitė, Eglė Rutkauskaitė, 
Žydrūnė Ramšaitė, Uršulė Bartoševičiūtė, Milda Mičiulytė, Saulė Olechaitė, Mylolė Kasperavičiūtė, 
Indrė Miseckaitė, Agnė Streckytė, Augustė Užielaitė, Emilija Zapolskaitė, Justas Jakučionis, 
Modesta Tamkutė, Indrė Kuznecovaitė. 

Kaunas  
Evelina Zubrickaitė, Štefan Doležal, Odeta Vaičiulytė, Ingrida Drūlytė, Silvija Butkutė, Indrė 
Bagušinaitė, Gintautė Riabovaitė, Greta Pabrėžaitė. 

Alytus  
Darius Babijonas, Redas Diržys, Mantas, Marija Markauskaitė, Ieva Zablackaitė, Laurynas.  

Utena  
Marija Šaraitė, Agnė Ivanauskaitė, Konradas Kazlauskas, Laura Zizaitė, Greta Nakliudaitė. 

2011 m. Lietuvos  žmogaus teisių centre praktiką atliko: Justina Lukošiūtė, Rūta Bernotaitė, Eglė 
Urbonaitė. 



 

Lėšų paieškos ataskaita 2011 m. 
 
LŽTC įplaukos 2011 m., Lt: 
 

Britų Taryba (The British Council)  1,374.00 

LR Kultūros rėmimo fondas 40,000.00 

2 procentų nuo gyventojų pajamų mokesčio suma 1,778.23 

Aukok.lt (VšĮ Geros valios projektai) 2,020.00 

DARE Network 5,634.97 

Danijos Karalystės ambasada 3,000.00 

Nyderlandų Karalystės ambasada 5,549.86 

ENAR Network 6,392.89 

Vokiečių kultūros institutas 3,460.00 

Human European Consultancy 30,039.36 

Flamandų atstovybė Varšuvoje 1,726.40 

Norvegijos Karalystės ambasada  850.00 

LR Užsienio reikalų ministerija 50,000.00 

Organizacija „Svenksit Internationellt Liberalt“ 1,700.00 

Švedijos Karalystės ambasada 3,300.00 

JAV ambasada 12,900.00 

Anoniminės aukos (festivalio „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ metu) 6,036.00 

 175,761.71 

 

 
 

 


