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Vilnius
Siekdama didinti kovos su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba Lietuvoje
veiksmingumą:
1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus
ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti (toliau – darbo grupė):
Tomas Antulis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos
grupės vyresnysis patarėjas, atliekantis grupės vadovo funkcijas (darbo grupės vadovas);
Lina Bartaševičiūtė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo
politikos grupės patarėja (darbo grupės vadovo pavaduotoja);
Monika Antanaitytė, Lietuvos gėjų lygos projektų vadovė (pakaitinė narė – Eglė Kuktoraitė,
Lietuvos gėjų lygos komunikacijos vadovė);
Giedrė Blažytė, viešosios įstaigos „Diversity Development Group“ tyrėja;
Aliona Gaidarovič, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos
ir ekspertizės skyriaus vedėja (pakaitinis narys – Vytautas Šurkus, Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas);
Monika Guliakaitė, viešosios įstaigos Europos žmogaus teisių fondo atstovė (pakaitinė narė –
Evelina Dobrovolska, viešosios įstaigos Europos žmogaus teisių fondo atstovė);
Dovilė Juodkaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė (pakaitinė narė – Lina
Garbenčiūtė, Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovė);
Neringa Jurčiukonytė, viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovė
(pakaitinė narė – Inga Rancova, viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto
atstovė).
Goda Jurevičiūtė, viešosios įstaigos Žmogaus teisių stebėjimo instituto projektų vadovė
(pakaitinė narė – Mėta Adutavičiūtė, viešosios įstaigos Žmogaus teisių stebėjimo instituto advokacijos
vadovė);
Giedrius Kanapienis, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos Analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė;
Karilė Levickaitė, viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė (pakaitinė
narė – Ugnė Grigaitė, viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ projektų vadovė);
Svetlana Novopolskaja, viešosios įstaigos Romų visuomenės centro direktorė;
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Tomas Vytautas Raskevičius, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių
integravimo skyriaus vadovas (pakaitinė narė – Rūta Juodelytė, Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus projektų vadovė);
Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė (pakaitinė narė – Agnė Pakšytė,
Lietuvos žmogaus teisių centro projektų koordinatorė);
Aušra Sadauskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės
valdybos Ikiteisminio tyrimo koordinavimo ir kontrolės skyriaus vyriausioji tyrėja;
Eglė Samuchovaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pabėgėlių ir migrantų programos vadovė
(pakaitinė narė – Gertautė Žentelienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centro vadovė);
Sergejus Stulginskis, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo
persekiojimo departamento prokuroras;
Vaiva Vėželytė-Pokladova, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja;
Jurga Zieniūtė, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento prokurorė.
2. P a v e d u :
2.1. darbo grupei:
2.1.1. pasitvirtinti darbo reglamentą;
2.1.2. svarstyti visuomenės informuotumo apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą
didinimo, dialogo su pažeidžiamomis bendruomenėmis skatinimo ir kitus kovos su neapykantos
nusikaltimais ir neapykantos kalba veiksmingumo didinimo klausimus ir rengti atitinkamus
pasiūlymus;
2.1.3. stebėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai neapykantos
nusikaltimų ir neapykantos kalbos prevencijos srityje, ir rengti pasiūlymus dėl tinkamo jų
įgyvendinimo;
2.1.4. svarstyti teisės aktus ir jų projektus, taip pat planavimo dokumentus ir jų projektus,
susijusius su neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prevencija;
2.1.5. nagrinėti neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos situacijos Lietuvoje stebėsenos
tobulinimo klausimus;
2.1.6. rengti ir viešai skelbti metinę ataskaitą apie neapykantos nusikaltimų ir neapykantos
kalbos situaciją Lietuvoje;
2.1.7. keistis aktualia informacija apie planuojamas ir vykdomas veiklas bei gerąja praktika
neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prevencijos srityje;
2.1.8. inicijuoti renginius (diskusijas, seminarus, susitikimus ir kt.), kurie prisidėtų prie
gebėjimų atpažinti neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą didinimo, neapykantos nusikaltimų
latentiškumo mažinimo, teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų bei pilietinės
visuomenės organizacijų atitinkamų kompetencijų stiprinimo.
2.2. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei:
2.2.1. parengti darbo grupės darbo reglamento projektą ir pateikti jį darbo grupei tvirtinti per
pirmą posėdį;
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2.2.2. atlikti darbo grupės sekretoriato funkcijas.
3. N u s t a t a u, kad stebėtojo teisėmis darbo grupės veikloje gali dalyvauti ir kitų
suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovai.
4. L e i d ž i u darbo grupei prireikus į savo posėdžius pasikviesti neatlygintinų ekspertų.
5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.
lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 1V-813 „Dėl darbo grupės sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Vidaus reikalų ministrė

Rita Tamašunienė

