
Lyčių lygybės stebėsenos įrankio savivaldybėse vartotojo vadovas 
 

Nuo ko pradėti ir kaip vyksta procesas?  

 

Kiekviena savivaldybė, norėdama pateikti duomenis apie lyčių lygybę savo 

savivaldybėje, turėtų susisiekti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau Tarnybos) 

atstovu ir paprašyti sukurti savivaldybės įsivertinimui skirtą duomenų pateikimo formą. 

Susisiekti su Tarnybos atstovais galite užpildydami svetainėje esančią kontaktų formą, 

nurodytu elektroninio pašto adresu arba paskambindami pateiktu telefono numeriu.  

Susisiekdami su Tarnybos atstovu, nurodykite, kokiai savivaldybei atstovaujate, kas 

bus atsakingas už savivaldybės duomenų pateikimą ir kaip su šiuo asmeniu susiekti 

(nurodykite elektroninio pašto adresą). Į nurodyto kontaktinio asmens elektroninį paštą bus 

atsiųstas pranešimas, nurodantis kokiu adresu galima pateikti savivaldybės duomenis.  

Savivaldybės atstovams pateikus reikalingus duomenis, forma yra išsaugoma ir ją gali 

peržiūrėti Tarnybos darbuotojai. Jiems peržiūrėjus ir patvirtinus savivaldybės pateiktus 

duomenis, savivaldybės atstovas gauna pranešimą apie gautą įvertinimą bei informaciją, kur 

galima peržiūrėti savivaldybės įsivertinimo rezultatus.  

Patvirtinus savivaldybės duomenis lyčių lygybės srityje, informacija atnaujinama ir 

savivaldybių žemėlapyje. 

 
 

 
 

1 pav. Savivaldybės įsivertinimo lyčių lygybės požiūriu proceso schema. 

 

Kaip naudotis žemėlapiu?  

 

Tinklalapyje matote Lietuvos žemėlapį, kuriame spalvomis pažymėta lyčių lygybės 

situacija konkrečioje savivaldybėje. Spalvų reikšmes rasite dešinėje lango pusėje esančioje 

spalvų reikšmių paaiškinimo lentelėje.  



 
 

2 pav. Savivaldybių žemėlapis ir jo spalvinimo legenda. 

 

  
 

3 pav. Savivaldybės informacija, matoma paspaudus ant norimos savivaldybės. 

 

Norėdami sužinoti konkrečios savivaldybės rodiklius, paspauskite ant dominančios 

savivaldybės žemėlapyje. Paspaudus (jei savivaldybė jau pateikė duomenis apie save) kairėje 

lango pusėje atsivers langas, kuriame bus pateikta bendra informacija apie lyčių lygybę toje 

savivaldybėje.  

 

Viršuje, meniu skiltyje „Vertinimo sritys“, galima pasirinkti, ar žemėlapyje bus 

vaizduojama bendra lyčių lygybės situacija, ar situacija , pagal vieną iš pasirinktų 8 vertinimo 

sričių.  

 



 
4 pav. Žemėlapio pagal norimą sritį pasirinkimas. 

  

Skritulinės diagramos paaiškinimas 

 

  
 

5 pav. Skritulinės diagramos pavyzdys (kairėje vaizduojama diagrama, matoma peržiūrint 

bendrus įvertinimą, o dešinėje – peržiūrint konkrečios srities įvertinimą). 

 

Skritulinė diagrama rodo, kiek savivaldybė surinko balų iš visų galimų. Pelę užvedę 

ant nuspalvintos dalies, pamatysite, kiek būtent balų surinko savivaldybė iš visų galimų, o 

pilkai pažymėta dalis rodo, kiek dar trūksta iki maksimalaus įvertinimo.  

Apskritimo spalva nusako kategoriją, į kurią savivaldybė patenka, o spalvų reikšmės 

pateiktos puslapio dešinėje esančioje spalvų legendoje.  

Peržiūrint pasirinktos srities įvertinimą, vaizduojamas papildomas, vidinis apskritimas. 

Išorinis apskritimas rodo bendrą savivaldybės įvertinimą lyčių lygybės atžvilgiu, o vidinis – 

analizuojamos (pasirinktos) srities įvertinimą.  

 



Sričių diagramos paaiškinimas 

 

  
6 pav. Savivaldybės balų pasiskirstymo diagramos pagal skirtingas sritis pavyzdys. 

 

Kiekviena savivaldybė vertinama 8-iose srityse. Šioje diagramoje pavaizduota, kaip 

pasiskirsčiusios šių sričių reikšmės.  

Su pele užėję ant dominančio taško diagramoje, pamatysite vertinamos srities 

pavadinimą ir kokį balą analizuojama savivaldybė surinko toje srityje.  

 

 
7 pav. Savivaldybės įvertinimo konkrečioje srityje kitų savivaldybių atžvilgiu pavyzdys.  

 

Peržiūrint rezultatus konkrečioje srityje, vietoj savivaldybės balo pasiskirstymo visose 

srityse vaizduojama viena stulpelinė diagrama, kurioje pateikiama analizuojamos 

savivaldybės vieta kitų savivaldybių atžvilgiu.  

X ašis atitinka duomenis apie tai, kokį balą savivaldybė gavo, o Y ašyje išdėstytos visos 

savivaldybės, išrikiuotos nuo mažiausio iki didžiausio įvertinimo.  

Įvertinimas, kurį surinko analizuojama savivaldybė, pavaizduotas spalvotai, o kitų 

savivaldybių įvertinimai vaizduojami pilkai.  

Pelę užvedę ant dominančio stulpelio, pamatysite tikslesnį savivaldybės įvertį.  

 

Paspaudę ant pačioje apačioje esančios nuorodos, būsite nukreipiami į puslapį, kur 

plačiau pateikiama tos savivaldybės situacija lyčių lygybės aspektu. 



 

Savivaldybės rezultatų vizualizacijos paaiškinimas 

 

Detalių savivaldybės duomenų puslapyje pateikiami pasirinktos savivaldybės 

duomenys, nusakantys savivaldybės įvertinimo lyčių lygybės aspektu situaciją.  

Savivaldybės įvertinimo duomenys pateikiami diagramomis ir apibendrintomis 

vizualizacijomis. Diagramomis vaizduojami paskutinio vertinimo rezultatai, jų pokytis per tam 

tikrą laiką arba savivaldybės rezultatai kitų savivaldybių atžvilgiu.  

 

 
8 pav. Apibendrintų savivaldybės rezultatų pateikimo pavyzdys 

 

Kairėje pateikta paskutinio vertinimo sričių suminė diagrama, nusakanti, kokį balą 

konkrečioje srityje gavo savivaldybė ir kiek jai trūksta iki maksimalaus įvertinimo.  

Dešinėje pateikiama diagrama, rodanti kaip kiekvienos srities ir bendras įvertinimas 

kito bėgant laikui, skirtinguose vertinimuose.  

Pele užėję ant diagramos elementų, galėsite matyti tikslią reikšmę, srities ar 

savivaldybės pavadinimą.  

 

 
9 pav. Rezultatų srityse vizualizavimo pavyzdys 

 



Kiekvienas srities kriterijus pateikiamas ir atskirai. Reikšmės, kur savivaldybė nurodo 

„Taip“ arba „Ne“, vaizduojamos su atitinkamais paveikslėliais, nusakančiais atsakymą. 

Skaitinės reikšmės tiksliai nevaizduojamos, o pateikiamas tik procentinis pasiskirstymas tarp 

moterų ir vyrų.  

Kiekviena sritis apibendrinama diagrama, parodančia, kurioje vietoje yra analizuojama 

savivaldybė pagal tą sritį kitų savivaldybių atžvilgiu.  


