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Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėkoja Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų ad hoc grupei už 2021 m. gruodžio 17 d. 

surengtą konstruktyvią diskusiją ir norėtų pateikti papildomų pastabų dėl vėliau parengto 

2021 m. gruodžio 15–17 d. vykusio virtualaus vizito į Lietuvą ataskaitos projekto.  

 

3. Žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė 

 

Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo. 2022 m. Vyriausybė rengia viešas 

konsultacijas su žurnalistais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, siekdama išsiaiškinti 

problemas, su kuriomis žurnalistai susiduria taikydami Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą. Pagal šių konsultacijų rezultatus prireikus gali būti parengti teisės aktų pakeitimai. 

Be to, planuojama organizuoti žurnalistams, duomenų valdytojams ir duomenų apsaugos 

pareigūnams skirtus mokymus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir nacionalinių 

įstatymų klausimais ir paskelbti taikytinų reikalavimų gaires. 

 

Dėl strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo užkardymo iniciatyvos. 2021 m. pavasarį 

Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi iniciatyvos ir įsteigė darbo grupę, kuri konkrečiai 

sprendžia piktnaudžiavimo bylinėjimusi, dar vadinamo strateginiais ieškiniais dėl visuomenės 

dalyvavimo (angl. SLAPP), problemą. Parengti šie įstatymų projektai: 

 Civilinio proceso kodekso pakeitimu suteikiama nauja galimybė ieškinį atmesti anksčiau 

laiko, jeigu teismas nustato, kad toks ieškinys gali būti laikomas strateginiu ieškiniu dėl 

visuomenės dalyvavimo; 

 Baudžiamojo kodekso pakeitimu patikslinama baudžiamoji atsakomybė už šmeižtą, 

siekiant sustiprinti žurnalistų ir kitų viešosios informacijos skleidėjų apsaugą nuo 

nepagrįsto baudžiamojo persekiojimo. 

 

Šie įstatymų projektai vis dar svarstomi Seime. 

     i        
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4. Teisė į nediskriminavimą 

 

Nors tiesa, kad 2021 m. buvo nutrauktas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos 

įgyvendinimas, reikėtų pažymėti, kad dabar, kai visose strateginio planavimo iniciatyvose 

horizontaliai  taikomas lyčių lygybės principas, visos ministerijos pagal savo kompetenciją 

privalo įtraukti lyčių lygybės klausimus į savo plėtros programas bei kitus strateginius 

dokumentus ir numatyti priemones šiam klausimui spręsti. Lyčių lygybės klausimai taip pat 

įtraukti į naujai parengtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programas. 

 

Be to, siekiant pagerinti bendrą lyčių lygybės suvokimą ir suteikti pagalbos šiame procese, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo paskirta horizontaliojo 

principo „lygios galimybės visiems“, apimančio ir lyčių lygybę, taikymo koordinatore, stebi, 

kaip įgyvendinamos lyčių lygybės priemonės ir dėl lyčių lygybės specifinių aspektų 

konsultuojasi su kitomis ministerijomis jų kompetencijai priskirtose srityse. Kalbant apie 

gebėjimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje veikia atskira grupė, kuri taip pat 

nagrinėja lyčių lygybės klausimus.  

 

2021 m. gruodžio 31 d. teisingumo ministras priėmė įsakymo „Dėl asmens vardo ir pavardės 

keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimus, kuriais nustatoma veiksminga administracinė 

procedūra asmenims, kuriems diagnozuotas lytinės tapatybės sutrikimas, kad jie galėtų pakeisti 

savo vardus ir pavardes taip, kad jie atitiktų pasirinktą lytį. 

 

5. Teisinė valstybė  

Dėl teismų biudžeto sudarymo. Pagal galiojančius įstatymus kitų metų biudžeto sudarymo 

procedūra prasideda einamųjų metų pavasarį. Vyriausybė patvirtina biudžeto sudarymo planą 

ir nustato terminus, iki kurių asignavimų valdytojai, įskaitant teismus, Finansų ministerijai 

pateikia informaciją apie ateinančių metų finansavimo poreikius, pagrįsdami būtinus 

pakeitimus, palyginti su einamųjų metų biudžetu. Vėliau Vyriausybės kanceliarija organizuoja 

Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos srities asignavimų valdytojų (šiuo atveju 

– teisminių institucijų atstovų) susitikimus dėl ateinančių metų biudžeto poreikių. Remiantis 

priimtais sprendimais rengiamas ir Seimui pateikiamas ateinančių metų biudžeto finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, kuris vėliau svarstomas Seimo komitetuose ir 

paprastai priimamas gruodžio mėn. 

 

2021 m. Vyriausybė patvirtino Teisingumo sistemos plėtros programą. Viena iš teismų 

savivaldos srityje nustatytų problemų yra ta, kad „esamas finansavimo skyrimo modelis 

nesusietas su teismų, kaip nepriklausomų valdžios institucijų, teisiniu statusu ir poreikiais“. 

Pirmiau minėtoje plėtros programoje numatyta priemonė, kuria siekiama spręsti šias ir kitas 

nustatytas problemas („didinti teismų sistemos veiklos organizavimo efektyvumą“). Šios 

priemonės organizatorė ir koordinatorė yra Nacionalinė teismų administracija. 

 

Dėl teisėjų atrankos procedūros. Lietuvos Respublikos Prezidentas inicijavo Teismų įstatymo 

ir kitų susijusių įstatymų pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti didesnį teismų sistemos 

veiksmingumą ir atvirumą. Šiuo metu Seimas svarsto pakeitimus, kuriais, be kita ko, siekiama 

pagerinti Lietuvos teisėjų atrankos procedūrą. 
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Be to, buvo šiek tiek pakeistos teisėjų perkėlimo į kitus teismus procedūros ir sąlygos. Minėti 

Teismų įstatymo pakeitimai įsigaliojo šių metų pradžioje ir jais siekiama padidinti teismų 

veiksmingumą. 

 

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo. Nuo 2021 m. Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas veikia visu pajėgumu. Naujasis Konstitucinio Teismo pirmininkas 

pareigas pradėjo eiti 2021 m. birželio 18 d. 
 

Norėtume dar kartą padėkoti Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų ad hoc grupei už 

jos 2021 m. gruodžio 17 d. vizitą į Lietuvą ir patvirtinti, kad esame pasirengę atsakyti į 

klausimus, susijusius su šiomis papildomomis pastabomis. 

 

 

Pagarbiai 

 

 

Ministro pavaduotojas  Vytautas Šilinskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linas Lasiauskas , tel. +370 659 24763e. paštas: linas.lasiauskas@socmin.lt 
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