
 

Rėmėjai: 

 Projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių  

sprendimų priėmime Lietuvoje” (Nr. JUST/2012/PROG/AG/4118/GE) 

 finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą  

(PROGRESS) bei vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

su partneriais: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,  

Moterų informacijos centru ir Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru. 

„Investuok pelningai!“  

2015 m. liepos 2 d. Vilnius 

Vieta: ZETA salė, Radisson Blu Hotel Lietuva, 

Konstitucijos pr.  20, LT-09308, Vilnius. 

 
PROGRAMA 

 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija   

10.00 – 10.30 Atidarymo sesija   

Moderuoja: Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centras, direktorė  

Sveikinimai 

Algimanta Pabedinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 

Auksė Kontrimienė, Ministro Pirmininko patarėja lyčių lygybės  klausimams  

Nijolė Žambaitė, Ambasadorė ypatingiems pavedimams, Užsienio reikalų 

ministerija 

Agneta Lobačevskytė, Lygių galimybių kontrolierė  

 

10.30 – 11.00 Pagrindiniai pranešimai 

Moteris verslininkė Europoje – 20 metų patirtis, iššūkiai ir lūkesčiai. 

Madi Sharma, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) 

valdybos narė  

Moterų ekonominis įgalinimas: lyčių balansas ekonominių sprendimų 

priėmime ir pridėtinė vertė.  

Prof. Ona Rakauskienė, Mykolo Romerio Universitetas 

 

11.00-11.20  Kavos pertrauka 

 

11.20-12.45  Pirmoji sesija  

Moterų ir vyrų balansas ekonominių sprendimų priėmime 

Moderuoja: Jolanta Reingardė, Europos lyčių lygybės institutas 

Pasaulio banko taikomų priemonių apžvalga. 

Sammar Essmat, Pasaulio bankas 

Lyčių balanso biržinėse bendrovėse padėties Lietuvoje apžvalga.  

 Prof. Virginija Šidlauskienė, Šiaulių universitetas 

Lyčių balanso biržinėse bendrovėse padėties Estijoje apžvalga.  

Anu Laas, Estija 

 

12.45-13.45  Pietūs  

  

 

 

 

 



 

Rėmėjai: 

 Projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių  

sprendimų priėmime Lietuvoje” (Nr. JUST/2012/PROG/AG/4118/GE) 

 finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą  

(PROGRESS) bei vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

su partneriais: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,  

Moterų informacijos centru ir Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru. 

13.45-15.30 Antroji sesija 

Lyčių balansas ir ekonominė nauda 

Moderuoja: Egle Krinickienė, Mykolo Romerio Universitetas 

Lyčių balanso direktyvos siūlomos priemonės skirtų lyčių balanso 

gerinimui biržinių bendrovių valdybose ir jų poveikis 

Vitalijus Novikovas, Europos Komisija 

Interaktyvi diskusija: Lietuvos ir užsienio šalių gerosios praktikos    

pavyzdžiai skatinant lyčių balansą ekonominių sprendimų priėmime  

Dalyvauja:  

Annika Schwenk, Federalinė teisingumo ir vartotojų teisių apsaugos Ministerija, 

Vokietija  

Irmina Rokita, Fundacja Liderek Biznesu, Lenkija 

Dalia Andrulionienė, Valdybos narė, Gamybos ir paslaugų direktorė, Lietuvos 

energija, UAB, Lietuva 

 

15.30 -15.50  Kavos pertrauka  

 

15.50-17.40  Trečioji  sesija 

Moterų ekonominis įgalinimas, Lietuvos ir užsienio šalių moterų 

verslo gerosios praktikos pavyzdžiai  

Moderuoja: Inga Stegvilaitė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė  

Interaktyvi diskusija: moterų ekonominis įgalinimas ir lyderystė: 

pasiekimai, iššūkiai, nauda  

Projekto „Išmani moteris“ pristatymas. 

Inga Stegvilaitė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė.  

Sėkmės istorijos pristatymas. 

Ana Zlotkovska, Lietuvos verslo moterų tinklo atstovė, UAB  

„Izovoltas“ direktoriaus pavaduotoja. 

Projekto Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir 

tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos pristatymas. 

Laima Dockevičienė Rietavo verslo informacijos centro direktorė  ir Rasa   

Baliulevičienė projekto vadovė. 

Rytų partnerystės šalių atstovai 

Olena Suslova, patarėja moteru ir vyrų lygybės klausimais, Parlamentinė 

Vystymosi programa RADA; Moterų informacijos ir konsultavimo centras 

Ana Khizanishvili, patarėja, Žmogaus teisių sekretoriatas, Vyriausybės 

administracija, Gruzija 

Sadagat Gahramanova, vedėjo pavaduotoja, Valstybinis šeimos moterų ir vaikų 

reikalų komitetas, Azerbaidžanas 

Ana Sochirca, mokslinių tyrimų ir plėtros koordinatorius, Nacionalinė mažųjų ir 

vidutinių įmonių plėtros agentūra, Moldova 

   

17.40-18.40 Baigiamoji  neformali diskusija 


