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PAGRINDINĖS ES LYČIŲ LYGYBĖS IR 

NEDISKRIMINAVIMO DIREKTYVOS: 

  - Direktyva 79/7 / EEB dėl tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos dėl lyties 
draudžiama įstatymais nustatytoms socialinės apsaugos sistemoms; 

 

- Direktyva 2006/54 / EB dėl lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinėje srityje; 

 

- Direktyva 2010/41 / ES savarankiškai dirbantiems asmenims; 

  

- Direktyva 2004/113 / EB dėl diskriminacijos dėl lyties; 

- Nėštumo direktyva (92/85 / EEB); 

- Vaiko priežiūros atostogų direktyva (2010/18 / ES); 

- Darbo ne visą darbo dieną direktyva (97/81 / EB) - Direktyva 2006/54 / EB dėl lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinėje srityje.   

 



TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI LYGYBĖS 
SRITYJE 

JUNGTINIŲ TAUTŲ TEISĖS AKTAI: 
Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims: 

Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinis 
protokolas  

Jungtinių Tautų deklaracija dėl asmenų, priklausančių tautinėms ar etninėms, religinėms 
ir kalbinėms mažumoms, teisių  
Jungtinių Tautų tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos 
panaikinimo 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas (neįgaliesiems 
pritaikytas tekstas; vaikams pritaikytas tekstas ) 
Tarptautinė žmogaus teisių chartija: 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktasir jo Fakultatyvieji protokolai: 

Tarptautinio pilietinių teisių pakto fakultatyvus protokolas  
 Antrasis fakultatyvinis protokolas mirties bausmei panaikinti 

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas  
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.110 dėl vienodo atlyginimo vyrams ir 
moterims už lygiavertį darbą  
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.111 dėl diskriminacijos darbo ir 
profesinės veiklos srityje  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.8AA8BB1C3C27
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CCF8BC0CA17A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CCF8BC0CA17A
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CCF8BC0CA17A
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=64266&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=64266&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=335882
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/neigaliuju-teisiu-konvencija_neigaliesiems.pdf
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/neigaliuju-teisiu-konvencija_neigaliesiems.pdf
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/neigaliuju-teisiu-konvencija_vaikams.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278385&p_query=&p_tr2=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.261D576EDC40
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174849&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174849&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.4CB2BCF33E10
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.1368BA1B875C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.1368BA1B875C
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.84A749C90E68
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.84A749C90E68
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.84A749C90E68
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A4C523B841D6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A4C523B841D6
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.A4C523B841D6


TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI LYGYBĖS 
SRITYJE 

Europos Tarybos teisės aktai: 
Europos regioninių arba mažumų kalbų chartija  
Europos socialinė chartija (pataisyta)  
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 11, su 
papildomais protokolais Nr. 1, 4, 6 ir 7   
Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą 
bei jos pirmasis ir antrasis protokolai  
Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos 
pagrindų konvencija  

http://languagecharter.coe.int/docs/Translations/Lithuanian_2c_n-off.pdf
http://languagecharter.coe.int/docs/Translations/Lithuanian_2c_n-off.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E9D707A8677E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E9D707A8677E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4818930947E4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4818930947E4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4818930947E4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4818930947E4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E1B6D7877F6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E1B6D7877F6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E1B6D7877F6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E1B6D7877F6
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.96635
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.96635
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.96635


TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI LYGYBĖS 
SRITYJE 

         EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI: 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija  
Europos Bendrijos steigimo sutartis  
Europos lyčių lygybės paktas (2011-2020 m.)  
Direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo 
darbuotojų judėjimo teisėmis 
Direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris 
principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB 
Direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)  
Direktyva 2004/113/EB įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl 
galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo   
Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus  
Direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės  
Direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus 
įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12010P&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12010P&from=EN
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=9224
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=9224
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST 7370 2011 INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST 7370 2011 INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST 7370 2011 INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST 7370 2011 INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0043&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN


- Direktyva 2006/54 / EB dėl lygių galimybių ir vienodo 

požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinėje srityje 

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas 

moterų ir vyrų lygių galimybių bei vienodo požiūrio į moteris ir 

vyrus principas užimtumo ir profesinės veiklos srityje. 

 
Šiuo tikslu į ją yra įtraukiamos nuostatos, skirtos vienodo požiūrio principui 

įgyvendinti šiose srityse: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054 

a) galimybės įsidarbinti, įskaitant paaukštinimą, ir siekti profesinio mokymo; 

b) darbo sąlygų, įskaitant užmokestį; 

c) profesinių socialinės apsaugos sistemų. 

*Joje taip pat įtraukiamos nuostatos, skirtos užtikrinti, kad toks 

įgyvendinimas būtų veiksmingesnis nustačius tinkamas procedūras. 



- Direktyva 2010/41 / ES savarankiškai 

dirbantiems asmenims 

Šia direktyva nustatomi vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius arba į savarankiškai 

dirbantiems asmenims padedančius vyrus ir moteris principo įgyvendinimo valstybėse 

narėse, kiek tai susiję su direktyvose 2006/54/EB ir 79/7/EEB nereglamentuojamais 

aspektais, pagrindai.  

a) savarankiškai dirbantiems asmenims, t. y. visiems asmenims, nacionalinės teisės 

nustatytomis sąlygomis besiverčiantiems savarankiška veikla, už kurią jie gauna 

atlygį; 

b) savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniams ar sugyventiniams, jei jie pripažįstami 

pagal nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, kurie nėra jų 

darbuotojai ar verslo partneriai, tais atvejais, kai jie nacionalinėje teisėje nustatytomis 

sąlygomis nuolat dalyvauja savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas 

pačias ar papildomas užduotis. 

Ši direktyva taikoma: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041 



Direktyva 2004/113 / EB dėl 

diskriminacijos dėl lyties 

Šios direktyvos tikslas – sukurti sistemą kovai su diskriminacija dėl lyties 

galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti 

paslaugas srityje, siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio į 

vyrus ir moteris principą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0113 



Nėštumo direktyva (92/85 / EEB) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS 

 
DĖL NĖŠČIŲ, NESENIAI PAGIMDŽIUSIŲ, KRŪTIMI MAITINANČIŲ 

DARBUOTOJŲ DARBO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO.  

2017 m. birželio 21 d. Nr. 469 
http://savadai.savadai.lt/document.php?id=15059&PHPSESSID=079d85b0319fecc11a24578e
99b426e4 

Tikslas - yra įgyvendinti priemones, skirtas skatinti, kad būtų 

užtikrinta geresnė nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 

krūtimi darbuotojų darbo sauga ir sveikatos apsauga.  

 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0085 



Vaiko priežiūros atostogų direktyva 

(2010/18 / ES) 

Tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas dirbančių tėvų vaiko priežiūros ir 

profesinėms pareigoms derinti, atsižvelgiant į didėjančią šeimos 

struktūrų įvairovę ir laikantis nacionalinės teisės, kolektyvinių sutarčių 

ir (arba) taikomos praktikos. 

DIREKTYVOS PRIEDAS 

BENDRASIS SUSITARIMAS DĖL VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ 

(PATIKSLINTAS) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0018 

Šiuo susitarimu nustatomi būtiniausi reikalavimai, kuriais siekiama sudaryti 

palankesnes sąlygas dirbančių tėvų vaiko priežiūros ir profesinėms pareigoms derinti, 

atsižvelgiant į didėjančią šeimos struktūrų įvairovę ir laikantis nacionalinės teisės, 

kolektyvinių sutarčių ir (arba) taikomos praktikos. 



Vaiko priežiūros atostogų direktyva 

(2010/18 / ES) 

1. Šiuo susitarimu dirbantiems vyrams ir moterims suteikiama asmeninė teisė į vaiko 

priežiūros atostogas gimus vaikui ar jį įvaikinus, kad jie galėtų prižiūrėti vaiką iki 

tam tikro amžiaus, kuris gali būti iki 8 metų ir kurį nustato valstybės narės ir (arba) 

socialiniai partneriai. 

2. Atostogos suteikiamos mažiausiai keturiems mėnesiams ir, siekiant propaguoti lygias 

galimybes bei vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, jos iš esmės turėtų būti suteikiamos 

be teisės perduoti jas kitam asmeniui. Siekiant skatinti, kad abu tėvai lygiau imtų 

atostogas, bent vienas mėnuo iš keturių mėnesių atostogų suteikiamas be teisės jį 

perduoti kitam asmeniui. Kitam asmeniui neperduodamo laikotarpio nustatymo 

sąlygos nustatomos nacionaliniu lygiu priimant teisės aktus ir (arba) sudarant 

kolektyvines sutartis, atsižvelgiant į valstybėse narėse galiojančius susitarimus dėl 

atostogų. 

2 straipsnis.   Vaiko priežiūros atostogos 



Darbo ne visą darbo dieną direktyva (97/81 / EB) 

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS? 

•Direktyva įgyvendina Bendrąjį susitarimą dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė 

Europos Sąjungos (ES) darbdaviai ir profesinės sąjungos (socialiniai partneriai). 

•Susitarime numatyta pašalinti nepagrįstą darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, 

diskriminavimą ir gerinti darbo ne visą darbo dieną kokybę. Jo tikslas yra padėti 

plėtoti galimybes dirbti ne visą darbo dieną ir nustatyti darbo laiką tiek darbdaviams, 

tiek darbuotojams priimtinu pagrindu. 

PAGRINDINIAI ASPEKTAI 

Kam taikoma ši direktyva? 

Ji taikoma ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, kurie sudarė darbo 

sutartįarba kurių darbo santykius apibrėžia kiekvienoje ES šalyje galiojantys 

įstatymai. ES šalys, pasitarusios su socialiniais partneriais, gali dėl objektyvių 

priežasčių netaikyti šio susitarimo sąlygų laikiniems darbuotojams, dirbantiems ne 

visą darbo dieną. 

Nediskriminavimo principas 

Darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną, negali būti sudaromos blogesnės 

darbo sąlygos negu panašiems darbuotojams, dirbantiems visą darbo dieną, tik dėl 

tos priežasties, kad jie nedirba visą darbo dieną, nebent šis nevienodas požiūris yra 

objektyviai pagrįstas. ES šalys, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais, gali 

sudaryti specialias darbo sąlygas, susijusias su darbo stažu, darbo laiku arba 

kvalifikaciniu uždarbiu. 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=LEGISSUM:c10416 



LIETUVOS TEISINĖ BAZĖ LYGYBĖS SRITYJE 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija 

ĮSTATYMAI: 

• Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas  

• Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymas 

• Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymas 

• Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodeksas  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/bHVIIlKgQy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/FLcEVzJmSQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/kCOYXxUnVX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/kCOYXxUnVX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/dCWwQCSoSD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/dCWwQCSoSD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/dCWwQCSoSD


LIETUVOS TEISINĖ BAZĖ LYGYBĖS SRITYJE 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 
• Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 
• Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų 

programos patvirtinimo  
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymai: 
• Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams 
patvirtinimo 

• Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 
metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano 
patvirtinimo 

• Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 
patvirtinimo 
 
 
 

http://www.lygybe.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/364 
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JEIGU PAŽEISTOS TEISĖS LYGYBĖS 
SRITYJE, KREIPTIS Į: 

• Profesinę sąjungą; 
• Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą; 
http://www.lygybe.lt/lt/skundu-tyrimas/skundu-pateikimas-ir-tyrimas/410 

(skundo forma) 
VšĮ “Europos žmogaus teisių fondą”; 
(teikia ne tik nemokamą teisinę pagalbą asmenims, patyrusiems diskriminaciją,  
tačiau taip pat rengia nemokamus mokymus žmogaus teisių ir lygybės tema.) 

• NVO. 
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Prieš pateikiant skundą, būtina įvertinti, ar pateikiama 
informacija priklauso lygių galimybių kontrolieriaus 

kompetencijai: 



ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMUS LYGIŲ 
GALIMYBIŲ SRITYJE 

•Administracinė atsakomybė už lygių teisių pažeidimus; 
•Baudžiamoji atsakomybė už lygių teisių pažeidimus; 
• Baudžiamoji atsakomybė už seksualinį priekabiavimą; 
•Civilinė atsakomybė už moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimą. 



ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMŲ 
KODEKSAS (ANK) 

• Juridinių asmenų vadovams, darbdaviams ar kitiems 
atsakingiems asmenims už moterų ir vyrų lygių teisių 
bei lygių galimybių pažeidimą numatyta bauda nuo 40 
iki 560 EUR, o už pakartotinį nusižengimą – nuo 560 iki 
1200 EUR. (81 str.) 
• Už lygių galimybių kontrolieriaus, kaip valstybės 
pareigūno, garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą 
raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, 
provokuojančiu ar kitokiu elgesiu, numatyta bauda nuo 
50 iki 300 eur. 
 



BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

69 straipsnis.    Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos 
grupinės priklausomybės 
 
Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui 
dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis 
teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar 
kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises 
ir laisves, 
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki trejų metų. 



BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas 
1. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar 
panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal 
tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu. 
2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra 
nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro 
reikalavimas. 
  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 
 

KLAUSIMAI. KOMENTARAI. 
PASIŪLYMAI? 


