
2017 m. veiklos ataskaita



▪ Lietuvos moterų lobistinė organizacija (toliau LMLO) yra nacionalinė skėtinė 

nevyriausybinė organizacija. LMLO (www.lmlo.lt) veiklą pradėjo nuo 2004 m., 

kada siekdamos efektyvesnio moterų ir vyrų lygybės klausimų sprendimo Lietuvos 

moterų nevyriausybinės organizacijos susivienijo į neformalią skėtinę organizaciją, 

o 2013 m. balandžio 14d. LMLO buvo formaliai registruota kaip asociacija. 

▪ Šiuo metu LMLO vienija 37 juridinius asmenis (34 moterų ir vyrų lygybės srityje 

dirbančias nevyriausybines organizacijas) iš visų Lietuvos regionų.



2017 metais LMLO suteiktas
Europos Piliečio apdovanojimas

2017 metais LMLO suteiktas Europos Piliečio 

apdovanojimas



2017 m. LMLO įgyvendino pagrindines veiklas: 

• Parengė LMLO strategiją ir siekė jos įgyvendinimo 

• Vykdė lobistinę veiklą, operatyviai reaguojant į  moterų klausimų aktualijas

• Delegavo LMLO atstovus į komitetus bei komisijas:

✓ ESF stebėsnos komitete prie Finansų ministerijos LMLO atstovauja  Liudmila Mecajeva

✓ Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijoje LMLO atstovauja Jūratė Šeduikienė

✓ NVO tarybos posėdžiuose LMLO atstovauja Jūratė Šeduikienė

• Aktyviai dirbo LMLO smurto prevencijos Komitetas

• Rengė ir įgyvendino projektus, skirtus moterų ir vyrų lygybei 

• Į LMLO veiklą siekė įtraukti jos nares-organizacijas

• Stiprino ir viešino LMLO

• Dalyvavo Europos Moterų Lobistinės organizacijos veikloje



LMLO STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017–2021 METAMS

1 STRATEGINIS TIKSLAS – advokatauti siekiant lyčių aspekto integravimo į visas gyvenimo sritis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Šiam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

• Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti lobistinę veiklą, siekiant paveikti Lietuvos bei ES politiką tobulinant moterų ir vyrų lygių teisių įstatyminę bazę.

• Teikti pasiūlymus Lietuvos politikos formuotojams, kaip gerinti veiklos sritis, turinčias įtakos moterų gyvenimo kokybei bei moterų ir vyrų lygybei.

• Atlikti vykdomų programų stebėseną, kad būtų užtikrintos moterų žmogaus teisės, poreikiai ir siekiai, kad moterų ir vyrų lygių galimybių būtų laikomasi visose srityse.

2 STRATEGINIS TIKSLAS – telkti organizacijas, institucijas, bendruomenes siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo

Lietuvoje

Šiam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

• Skatinti valstybinių ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendravimą ir bendradarbiavimą rengiant

bendrus projektus bei programas moterų ir vyrų lygių galimybių faktiniam įgyvendinimui.

• Rengti skatinimo priemones savivaldybėms, įmonėms, bendruomenėms, aktyviai dirbančioms moterų ir vyrų lygybės srityje.

3 STRATEGINIS TIKSLAS – stiprinti LMLO ir jos nares bei atstovauti ir ginti jų interesus

Šiam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

• Steigti LMLO narių komitetus pagal veiklos sritis, siekiant užtikrinti veiklos profesionalumą ir efektyvumą.

• Rengti LMLO narių tematinius mokymus, siekiant profesionalaus interesų atstovavimo.

• Stiprinti bendradarbiavimą su moterų lobistinėmis organizacijomis kitose Europos šalyse, siekiant perimti jų sukauptą gerąją praktiką bei rengiant bendras iniciatyvas;

• Viešinti LMLO veiklą.

• Deleguoti LMLO atstovus į komitetus, komisijas, darbo grupes.

LMLO strategija
LMLO VIZIJA: Lyčių lygybė – visuomenės gerovės pagrindas.

LMLO MISIJA: Inicijuoti pokyčius visuomenėje, siekiant užtikrinti realią lyčių lygybę (de jure ir de facto). 



Lobistinė veikla

Susitikimai:

▪ 2017 m. rugsėjo 25 d. susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu

▪ 2017 m. rugsėjo 29 d. LMLO, jos strategijos bei pasiūlymų pristatymas Moterų ir vyrų lygių 
galimybių komisijai

▪ 2017 m. gruodžio 15 d. susitikimas su LR Seimo narėmis

Raštai:

▪ Pateikti raštai LR Seimui bei Lygių galimybių kontrolierei dėl Seimo narių K.Pūko, P.Urbšio elgesio.

▪ Pateikti pasiūlymai MVLG Komisijai dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių programos.

▪ Teikti pasiūlymai  ESF Stebėsenos Komitetui prie Finansų ministerijos

Šiuo metu LMLO įsitraukusi į pritarimo Kampanijas dėl Stambulo Konvencijos ratifikavimo ir dėl 
įstatymo dėl abortų uždraudimo.



Moterų ir vyrų lygių galimybių srityje dirbančių 
NVO institucinės parama

Sukurtas moterų ir vyrų lygių galimybių srityje dirbančių NVO 
institucinės paramos skyrimo konkursiniu būdu modelis, kuris 

▪ pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministrui L.Kukuriačiui

▪ diskutuotas Moterų ir vyrų lygių galimybių Komisijos posėdyje

▪ aptartas su LR Seimo narėmis 



2017 m. įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas 

„Priemonės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui“

Organizuoti Darbų ir pareigybių 
vertinimo metodikos pristatymai 
socialiniams partneriams Kaune, 
Marijamplėje, Alytuje ir 
Anykščiuose.



2017 m. įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas 

„Priemonės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui“

Surengti dveji mokymai apie lyčių lygybės 

planavimą darbovietėse privačių ir valstybinių 

įmonių darbdaviams.



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
projektas „Priemonės moterų ir vyrų 
lygybės užtikrinimui“

Sudarytas moterų ir vyrų 

lygių galimybių užimtumo ir 

darbo srityje žemėlapis: 

www.lyciuuzimtumas.su.lt

http://www.lyciuuzimtumas.su.lt/


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas 
„Priemonės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui“

Plėtojama moterų 
politikių klubų tinklo 
veikla:

Mokymai

• Druskininkuose,

• Marijampolėje,

• Tauragėje,

• Širvintose,

• Klaipėdoje,

• Ignalinoje. 



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas 
„Priemonės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui“

Organizuoti mokymai  

savivaldybių atstovams apie 

galimus savivaldybių 

veiksmus, užtikrinant Moterų 

ir vyrų lygių galimybių 

įstatymo įgyvendinimą. 



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas 
„Priemonės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui“

Sudaryta  Lietuvos 

lyčių aspekto 

integravimo gerosios 

praktikos pavyzdžių 

duomenų bazė. 

http://lmlo.lt/projektai/lyciu-aspekto-integravimo-gerosios-praktikos-pavyzdziai



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

Konkurse atrinktos,  apdovanotos ir paviešintos 6 
savivaldybės

• Kaišiadorių raj. savivaldybė: Už moterų ir vyrų lygybės 
priemones švietimo srityje.

• Raseinių raj. savivaldybė: Už moterų ir vyrų lygybės 
priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse.

• Vilkaviškio raj. savivaldybė: Už moterų ir vyrų lygybės 
priemones užimtumo ir verslo srityse.

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

• Alytaus miesto savivaldybė: Už savivaldybės politikų, 
administracijos darbuotojų bei darbdavių gebėjimų, 
įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę, stiprinimą. 

• Jonavos raj. savivaldybė: Už moterų ir vyrų lygybės 
viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų bei už sistemingą 
veiklą  į strateginius veiklos ir plėtros planus įtraukiant 
moterų ir vyrų lygių galimybių priemones. 



LUMA ir LMLO bendra veikla

▪ Surengta tarptautinė konferencija „Migracija ir Europos ateitis“ 

LUMA ją organizavo savanoriškais pagrindais, talkinant LMLO

▪ Parengtas bendras projektas programai „Europa piliečiams“
(finansavimas negautas).



LUMA ir KLAIPĖDOS SOCIALINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS CENTRAS

http://lmlo.lt/18-prostitucijos-mitu/

Išverstas į lietuvių kalbą Europos Moterų 
Lobistinės organizacijos leidinys 18 
PROSTITUCIJOS MITŲ.

Leidinys publikuotas bei viešintas per socialinius 
tinklus.



Lietuvos moterų lobistinės organizacijos
Smurto prieš moteris mažinimo komitetas

13 komiteto narių veikia kaip Specializuotos pagalbos centrai (SPC)

▪ 12 iš jų nuo 2016 metų veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir teikia pagalbą  nuo smurto 
artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims 47 savivaldybėse.

▪ Kiekvienas iš 12 SPC yra savarankiška nevyriausybinė organizacija, atsakinga už SPC 
funkcijos vykdymą konkrečioje teritorijoje. 

▪ Vadovaujantis SPC - Moterų informacijos centras - atlieka administracinę priežiūrą.

Komiteto ataskaita pateikta priede



SPC tinklo nariai gavo 

Nacionalinį lygybės ir 

įvairovės 

apdovanojimą



Aktyviai palaikoma internetinė svetainė: 

www.lmlo.lt

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

• Lietuvių kalba: https://www.facebook.com/ProjektasMILDA

Moderuojamos grupės
• FB: Moterų ir vyrų lygybė – tobulėti vietos dar yra

• LinkedIn: Lyčių lygybė - pelninga investicija

http://www.lmlo.lt/
https://www.facebook.com/Lithuanian-Womens-Lobby-Lietuvos-moter%C5%B3-lobistin%C4%97-organizacija-514598598731684/
https://www.facebook.com/ProjektasMILDA
https://www.linkedin.com/groups/7418172


LMLO yra Europos moterų lobistinės organizacijos (EWL) narė
European Women‘s Lobby Organization vienija daugiau nei 2000 moterų organizacijų

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.

http://www.womenlobby.org/


LMLO ir Europos moterų lobistinė organizacija



LMLO projektinė veikla

LMLO kaip partneris vykdo  ESF projektą

„Savivaldybė sėkmės kodas – lyčių lygybė“, 

kurį koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Projekto uždaviniai:

1. Išanalizuoti moterų ir vyrų lygybės padėtį Lietuvos savivaldybėse ir sukurti elektroninį žemėlapį, 
reprezentuojantį moterų ir vyrų lygybės padėtį de facto visose Lietuvos savivaldybėse.

2. Skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą savivaldybių lygmeniu.

3. Didinti visuomenės sąmoningumą lyčių lygybės klausimais.



LMLO planuojama projektinė veikla

2018 m. pateikti du ES ERASMUS+ projektai:
• Women in Smart Economy

• EVERMORE – Enable, Empower, Engage Migrant and Refugee 
Women to enhance educational and professional opportunities



Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdymas 

2018-04-20 visuotiniame susirinkime parvirtinta LMLO ataskaita ir išrinkta LMLO valdyba:  

LMLO valdyba:

1. Nijolė Adomaitienė

2. Virginija Aleksejūnė

3. Adelė Azaravičienė

4. Adolfina Blauzdžiūnienė

5. Ernesta Butkevičienė

6. Rasmina Čepkauskienė

7. Audronė Kisielienė 

8. Nijolė Meilutienė

9. Dalia Puidokienė

10. Jūratė Šeduikienė

11. Vilija Žukauskaitė

LMLO pirmininkė: Audronė Kisielienė 



Priedas.

Smurto komiteto ataskaitaPriedas.
Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita

Parengė Moterų informacijos centras - Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narys, 
vadovaujantis Smurto prieš moteris mažinimo kmitetui bei atliekantis Specializuotų pagalbos 
centrų koordinacinę funkciją.



Lietuvos moterų lobistinės organizacijos
Smurto prieš moteris mažinimo komitetas – 19 narių

Komiteto nariai:

• Alytaus miesto moterų krizių centras

• Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

• Kauno apsk. moterų krizių centras

• Asociacija Kauno moterų draugija

• VšĮ „Moters pagalba moteriai”

• Marijampolės apsk. moters veiklos centras

• Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

• Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

• Moterų veiklos inovacijų centras

• Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras

• Moterų informacijos centras

• Visagino šeimos krizių centras

• Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

• Lygių galimybių plėtros centras

• Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)

• Europos inovacijų centras

• Socialinių inovacijų fondas

• Asociacija „Kauno moterų linija“

• Asociacija Moterų centras „Ievos namai“

Priedas.
Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Lietuvos moterų lobistinės organizacijos
Smurto prieš moteris mažinimo komitetas

13 komiteto narių veikia kaip Specializuotos 
pagalbos centrai (toliau – SPC)
12 iš jų nuo 2016 metų veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir teikia 
pagalbą  nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims 47 
savivaldybėse.

Kiekvienas iš 12 SPC yra savarankiška nevyriausybinė organizacija, 
atsakinga už SPC funkcijos vykdymą konkrečioje teritorijoje. 

Vadovaujantis SPC - Moterų informacijos centras - atlieka administracinę 
priežiūrą.

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



12 SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ 

VEIKLOS REZULTATAI

2016 – 2017 metai

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



• Iš viso užregistruotų smurtą 
artimoje aplinkoje patyrusių 
asmenų skaičius padidėjo 5%;

• Iš policijos gautų pranešimų 
skaičius padidėjo – 5%;

•Asmeniškai besikreipusių asmenų 
skaičius sumažėjo – 3%. 
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



SPC pagalbą:

Priėmė  - 7936 asm. (92 proc.) 

Nepriėmė/nepavyko susisiekti/ atsisakyta teikti – 428 asm.(5 proc.)

Nepilnamečiai – 248 asm. (3 proc.)

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



2016 metais Klaipėdos apsk. vyriausiasis policijos komisariatas jo 
teritorijoje veikiantiems Klaipėdos (laikotarpis 2016 01 – 2016 10) bei 

Kretingos SPC (laikotarpis 2016 04 – 2016 09) siuntė visus Bendrojo 
pagalbos centro gautus pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje. 

Todėl siekiant įvertinti pranešimų skaičiaus augimą reikėtų eliminuoti šių 
2-jų SPC informaciją

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Pranešimų skaičiaus augimas 2017 
m. palyginus su 2016 m + 39%

Iš policijos + 43%. 
Asmeniškai – 4%. 
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



2016 m. viso suteikta 24519 
pagalba, 7661 asmeniui
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



2017 m. viso suteikta 23706 
pagalba; 7936 - asmenims
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Suteiktos pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo smurto 
artimoje aplinkoje, be  Klaipėdos apskrities

2017 m. suteikta 18 858 pagalba,
6727 asmeniui.

2016 m. suteikta 14 837 pagalba, 
4834 asmeniui

2017m. palyginus su 2016 m.:
Asmenų skaičius, kuriam suteikta pagalba, padidėjo – 39%
Suteiktų pagalbų skaičius – 27%
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



(2017 m.)
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Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Nukentėjusių asmenų lytis ir amžius

84 proc. nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje moterys;

Nukentėjusių asmenų amžius:

• 65 proc. 30-59 metų amžiaus

• 17 proc. 18-29 metų amžiaus

• 9 proc. 65-84 metų amžiaus

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Alytaus apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

Alytaus m. sav. 195

Alytaus r. sav. 91

Druskininkų sav. 63

Lazdijų r. sav. 109

Varėnos r. sav. 111

2016 metais Policijoje 
užregistruotų asmenų skaičius

Alytus 175

Druskininkai 20

Lazdijai 28

Varėna 68

2017 m. užregistruota pranešimų – 569

Padidėjimas – 75 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 324

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Kauno apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje 
užregistruotų asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 2233

Padidėjimas – 74 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 1283

Birštono sav. 17

Jonavos r. sav. 171

Kaišiadorių r. sav. 76

Kauno miesto  sav. 1258

Kauno r. sav. 415

Kėdainių r. sav. 167

Prienų r. sav. 129

Birštono sav. 4

Jonavos r. sav. 85

Kaišiadorių r. sav. 58

Kauno miesto sav. 761

Kauno r. sav. 189

Kėdainių r. sav. 144

Prienų r. sav. 42

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Klaipėdos apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje užregistruotų 
asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 1280

Sumažėjimas  – 55 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 2854

Klaipėdos miesto sav. 575

Klaipėdos r. sav. 217

Kretingos r. sav. 162

Neringos m. sav. 3

Palangos m. sav. 45

Skuodo r. sav. 127

Šilutės r. sav. 151

Klaipėdos miesto sav. 1724

Klaipėdos r. sav. 530

Kretingos r. sav. 237

Neringos m. sav. 12

Palangos m. sav. 55

Skuodo r. sav. 140

Šilutės r. sav. 156

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Marijampolės apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje 
užregistruotų asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 445
Padidėjimas  – 3 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 433

Kalvarijos sav. 51

Kazlų Rūdos sav. 45

Marijampolės sav. 119

Šakių r. sav. 128

Vilkaviškio r. sav. 102

Kalvarijos sav. 16

Kazlų Rūdos sav. 7

Marijampolės sav. 239

Šakių r. sav. 102

Vilkaviškio r. sav. 69

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Šiaulių apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje užregistruotų 
asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 1776
Padidėjimas  – 22 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 1461

Akmenės r. sav. 167

Joniškio r. sav. 123

Kelmės r. sav. 220

Pakruojo r. sav. 213

Radviliškio r. sav. 297

Šiaulių miesto sav. 525

Šiaulių r. sav. 231

Akmenės r. sav. 67

Joniškio r. sav. 108

Kelmės r. sav. 180

Pakruojo r. sav. 164

Radviliškio r. sav. 287

Šiaulių miesto  ir raj. sav. 655

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Tauragės apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje 
užregistruotų asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 232
Padidėjimas  – 4 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 224

Jurbarko r. sav. 115

Tauragės r. sav.
117

Jurbarko r. sav. 89

Tauragės r. sav 135

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Utenos apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje užregistruotų 
asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 588
Padidėjimas  – 39 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 246

Anykščių r. sav. 153

Ignalinos r. sav. 92

Molėtų r. sav. 94

Utenos r. sav. 116

Visagino sav. 92

Zarasų r. sav. 41

Anykščių 82

Ignalinos r. sav. 36

Molėtų 37

Utenos 49

Visagino sav. 32

Zarasų r. sav. 10

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita



Vilniaus apskritis

2017 metais užregistruotų 
pranešimų skaičius 

2016 metais Policijoje užregistruotų 
asmenų skaičius

2017 m. užregistruota pranešimų – 1458
Padidėjimas  – 61 proc. 

2016 m. užregistruota pranešimų - 906

Elektrėnų r. sav. 93

Šalčininkų r. sav. 218

Širvintų r. sav. 52

Švenčionių r. sav. 149

Trakų r. sav. 107

Ukmergės r. sav. 123
Vilniaus miestas
(Grigiškės, Naujininkai; N. 
Vilnia) 344

Vilniaus r. sav. 372

Elektrėnų r. sav. 61

Šalčininkų r. sav. 205

Širvintų r. sav. 22

Švenčionių r. sav. 65

Trakų r. sav. 62

Ukmergės r. sav. 65
Vilniaus miestas (Vilniaus m. 
sav. (Grigiškės, Naujininkai; N. 
Vilnia)
ir Vilniaus rajono  sav. 426

Priedas.

Smurto prieš moteris mažinimo komiteto ataskaita


