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SPRENDIMO AUTONOMIJA: EKONOMIKA+LYČIŲ LYGYBĖ+VIEŠOJI NUOMONĖ 

2014 m. lapkričio 13-14 d. 

Mokymų vieta: viešbutis „ARTIS Centrum Hotels“, Liejyklos g. 11/23, Vilnius 

PROGRAMA 

I diena 2014 m. lapkričio 13 d., ketvirtadienis 

8.30–9.00 Atvykimas, dalyvių registracija, kava 

9.00–09.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moterų ir vyrų subalansuotas dalyvavimas ekonominių sprendimų priėmime 

Lietuvoje: priemonės ir galimybės 

Pranešėja Raminta Umbrasaitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų 

ir vyrų lygybės skyriaus specialistė  

2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisija, siekdama spręsti rimtą nepakankamo 

moterų atstovavimo ekonominių sprendimų priėmimo aukščiausiu lygiu srityje 

problemą, priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos „dėl 

biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių 

pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių“. 

Direktyvos tikslas yra siekti lyčių balanso visos Europos Sąjungos bendrovių 

valdybose. Šiuo metu vyksta aktyvios derybos ES lygiu dėl Direktyvos sąlygų bei 

įgyvendinimo valstybėse narėse. 

9.30-10.30  Grupės apšilimo užduotis ir pasirengimas mokymams. 

Namų darbų pristatymo ir aptarimo pradžia. 

Namų darbų pristatymo vertinimo komisija: Ugnė Siparienė (žurnalistė, projekto 

„Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime 

Lietuvoje“ viešųjų ryšių ekspertė), Laima Vengalė-Dits (Lygių galimybių 

kontrolieriaus vyr. patarėja teisės klausimais), Greta Vainauskaitė (LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyriaus specialistė), Julija 

Šartuch (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projektų vadovė), Mintautė 

Jurkutė (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projektų koordinatorė). 

10.30–10.45 Kavos pertrauka 

10.45–12.30  Namų darbo užduoties pristatymas ir aptarimas (tąsa) 

12.30-13.30 PIETŲ PERTRAUKA 

13.30–15.00 Tyrimo „Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl biržinių 

bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros 

gerinimo ir atitinkamų priemonių siūlomos reguliavimo srities esamos padėties 

analizė ir poveikio vertinimas“ pristatymas  

Lektorė Jūratė Radvilavičiūtė, tyrimo rengimo komandos teisininkė, advokatų 
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kontoros „Tark Grunte Sutkiene“ teisininkė. 

15.00–15.15 Kavos pertrauka 

15.15–16.45 Lyčių pusiausvyra vadovų olimpe: misija (ne)įmanoma 

Lektorius Rolandas Barysas, dienraščio „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius. 

Nors ir manoma, kad lygios ekonominės vyrų ir moterų galimybės lemia spartesnį ir 

tvarų ekonomikos augimą, realiame gyvenime išlieka akivaizdus lyčių disbalansas 

priimant ekonominius sprendimus. Ar tikrai moterų kompetencija yra neišnaudotas 

rezervas stiprinti lyderystę ir pagerinti įmonių veiklos rezultatus? Koks vaidmuo 

tenka žiniasklaidai kovoje už lyčių pusiausvyrą vadovų olimpe? 

16.45–17.15 Mokymų dienos užbaigimas 

II diena 2014 m. lapkričio 14 d., penktadienis 

9.00–10.30 Lyčių lygybės indekso rezultatai ir kaip Lietuva pagal skirtingas sritis atrodo ES 

kontekste  

Lektorė Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Lyčių lygybės indekso bendraautorė, Vilniaus 

universiteto Filosofijos fakulteto lektorė, Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo 

darbuotoja. 

Sesijos metu bus pristatomas Europos lyčių lygybės instituto ekspertų 

sukonstruotas Lyčių lygybės indeksas, kuris parodo, kaip toli (ar arti) atskiros 

Europos Sąjungos (ES) šalys narės ar ES vidutiniškai yra nuo visiškos lyčių lygybės. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos situacijai atskirose lyčių lygybės srityse, 

atliekamas palyginimas su ES vidurkiu. Galiausiai, bus aptariama kaip lyčių lygybė 

yra susijusi su kitais socialiniais ekonominiais aspektais, tokiais kaip šalies 

turtingumas, socialinės apsaugos lygis, švietimas ir pan. 

10.30–10.45 Kavos pertrauka 

10.45–12.00 Lyčių lygybės situacija tarptautinėse įmonėse Lietuvoje 

Lektorė Andželika Rusteikienė, asociacijos „Investors' Forum“ biuro ir 

komunikacijos vadovė 

Sesijos metu bus pristatyti rezultatai iš Investuotojų forumo narių apklausos apie 

atlyginimų skirtumus, dalyvavimą valdybose, moterų skaičių vadovaujančiose 

pozicijoje. Taip pat bus kalbama apie pačių moterų vaidmenį lyčių lygybės 

užtikrinimo procese bei moterų vadovių vaidmenį priklausomai nuo sektoriaus.  

12.00–13.00 PIETŲ PERTRAUKA 

13.00–14.30 Žurnalistas vyras ir žurnalistė moteris. Praktiniai darbo aspektai. 

Lektorė Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė 

Paskaitos metu bus aptariami praktiniai skirtumai ir panašumai, susiklosčiusios 

kuriozinės situacijos tuos pačius informacijos rinkimo, apdorojimo ir 
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skleidimo  darbus atliekant. Bus aptariamas lyčių balansas Lietuvos visuomenės 

informavimo priemonių redakcijose, jo svarba, pašnekovų požiūris į vyrus 

žurnalistus ir žurnalistes moteris. 

14.30-16.00 Lyčių stereotipai žiniasklaidoje. Pamatyti, suprasti, išvengti.  

Lektorė: Ugnė Siparienė, žurnalistė, projekto viešųjų ryšių ekspertė 
 
Lyčių stereotipai, įvaizdžiai bei vaidmenys  žiniasklaidoje. Kokie esame ir kaip 
atsispindime žiniasklaidoje.  Kaip žiniasklaidoje atsiranda stereotipai. Kalba, vaizdai, 
simboliai, kontekstas, požiūris.  Kaip atpažinti stereotipus, juos suprasti ir keisti.  
Atvejų analizė. 
Socialinių tinklų vaidmuo keičiant lyčių stereotipus. 

16.00–16.15 Kavos pertrauka  

16.15–17.00 Kūrybinė užduotis kitam mokymų ciklui . II mokymų dienos apibendrinimas   

 


