
2016 m. veiklos ataskaita



LMLO susirinkimas – 2016 gruodžio 12 d. 



Lietuvos moterų lobistinės 
organizacijos valdybos darbas 

2016-04-01 išrinkta 
LMLO valdyba: 

Virginija Aleksejūnė 
Ada Azaravičienė 
Adolfina Blauzdžiūnienė 
Snieguolė Benikienė 
Audronė Kisielienė 
Alma Kriščiūnienė
Liudmila Mecajeva 
Jūratė  Puidienė 
Nijolė Rimkevičienė
Jūratė Šeduikienė

Surengti 3 valdybos susirinkimai:
2016 m. birželio 10 d. Kaune
2016 m. rugpjūčio 25 d. Birštone
2016 m. spalio 11 d. Kaune

Valdyba kontaktuoja bei balsuoja 
elektroniniu skubiais klausimais

Valdybos priimti  pagrindiniai sprendimai:
• Parengti LMLO strategiją (rengiama)
• LMLO veiklos profesionalumo ir efektyvumo 

užtikrinimui kurti komitetus
(įkurtas su smurto problema dirbantis komitetas)

• Vykdyti lobistinę veiklą, operatyviai reaguojant į  
moterų klausimų aktualijas

• Rengti bendrus projektus, suderinus juos su 
valdyba

• Deleguoti LMLO atstovus į komitetus 
• Į LMLO veiklą aktyviau įtraukti jos nares-

organizacijas
• Stiprinti ir viešinti LMLO



2016 m. LMLO įgyvendinti projektai pagal Valstybinę 
moterų ir vyrų lygių galimybių programą

LMLO buvo atsakingasuž 3 veiklas

• Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymus socialiniams partneriams 
• Moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo ir darbo srityje žemėlapio sudarymą
http://lsc.su.lt/?page_id=1199
• Konkurso, siekiant apdovanoti savivaldybes už moterų ir vyrų lygybę skatinančias priemones, 

strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, organizavimą.

LMLO buvo atsakingas už lankstinuko paruošimą. 
http://lmlo.lt/moteru%CC%A8-ir-vyru%CC%A8-faktine%CC%87-lygybe%CC%87/Projektas 

A. 

Projektas 
B. 

Projektas 
C. Projektas C. Vykdo LMLO – tikslas sustiprinti moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančias NVO.

http://lsc.su.lt/?page_id=1199
http://lmlo.lt/moteru%CC%A8-ir-vyru%CC%A8-faktine%CC%87-lygybe%CC%87/


Konkursas, siekiant apdovanoti savivaldybes už moterų ir vyrų lygybę skatinančias 
priemones, strateginiuose veiklos arba plėtros planuose, organizavimą

Konkurse atrinktos,  apdovanotos ir paviešintos 6 savivaldybės

• Pasvalio rajono: Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo 
srityje

• Alytaus rajono: Už moterų ir vyrų lygybės priemones 
socialinėje, sveikatos ir sporto srityse

• Utenos rajono: Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo 
ir verslo srityse

• Druskininkų: Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant 
savivaldos infrastruktūrą 

• Tauragės rajono: Už savivaldybės politikų, administracijos 
darbuotojų bei darbdavių gebėjimų stiprinimą, įgyvendinti 
moterų ir vyrų lygybę 

• Jonavos rajono: Už daugiausia moterų ir vyrų lygybės 
priemonių, įtraukimą į strateginius veiklos ir plėtros planus ir Už 
moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų



LMLO strategijos svarstymas 



2016 metais sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas 

MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI



www.lmlo.lt

https://www.facebook.com/Lithuanian-Womens-
Lobby-Lietuvos-moter%C5%B3-lobistin%C4%97-
organizacija-514598598731684/

Kuorum.org

http://www.lmlo.lt/
https://www.facebook.com/Lithuanian-Womens-Lobby-Lietuvos-moter%C5%B3-lobistin%C4%97-organizacija-514598598731684/


LMLO lobistinė veikla Lietuvoje

• Konferencijos „Lietuvos Respublikos Seimas KITAIP“, vykusios 2016 m. kovo 8 d. 
Seime Kreipimasis

• NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS DĖL LYTINIO UGDYMO 
PROGRAMOS (2016 05 10)

• DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO (2016 06 06)

• Pasiūlymai susiję su problemų smurto artimoje aplinkoje sprendimu (2016 11 28)

• Raštas dėl Dėl VšĮ Pažangūs sprendimai nekompetencijos ir veiksmų, 
prieštaraujančių valstybės keliamiems tikslams ir tarptautiniams įsipareigojimams 
veiksmingai mažinti smurtą artimoje aplinkoje (2016 12 06)



LMLO lobistinė veikla Lietuvoje

• Pateiktas pasiūlymas dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymo patobulinimo, įtraukiant privalomuosius lyčių 
lygybės planus įmonėms
• Pateikti siūlymai dėl 54+ priemonės aprašo bei atrankos 

kriterijų
• LMLO atstovai dalyvauja:

• Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdžiuose
• Finansų ministerijos stebėsenos komisijos posėdžiuose
• Horizontaliųjų prioritetų komiteto posėdžiuose



LMLO – EWL narė



LMLO ir Europos moterų lobistinė organizacija

• EWL - http://www.womenlobby.org/

• Atstovaujama Lietuvai EWL Generalinėje Asamblėjoje bei EWL tarybos 
susitikimuose

• Parengti Raštai ES Parlamentui, Komisijai – paremiant kitų šalių (EWL) 
narių klausimus (SVARBU: Lietuva taip pat gali naudotis šiuo 
mechanizmu, kai iškyla itin didelės grėsmės moterų teisių ar pažangos 
klausimams)

• AGORA – kasmetinė jaunų feminisčių vasaros stovyklos
Siūlymas aktyvinti Lietuvos  jaunų merginų dalyvavimą AGOROS stovyklose.

http://www.womenlobby.org/

