
2022 m. veiklos ataskaita



Tikslai ir prioritetai



LYČIŲ BALANSAS. Lyderės Valdybose platforma

LYDERĖ, siekdama realaus pokyčio, pradėjo projektą LYDERĖS 

VALDYBOSE. Nuo kovo 3 d. startavo platforma www.lyderesvaldybose.lt, 

kuri visuomenei buvo pristatyta birželio 2 d. Tai įrankis kiekvienai 

veikliai ir profesionaliai lyderei bei įmonėms, ieškančioms patikimų 

kandidačių į valdybas.

Šį projektą LYDERĖ vykdo su Lithuanian Private Equity and Venture 

Capital Association (LT VCA), kurios nariai yra šimtus įmonių valdantys 

fondai. 

Šiuo metu platformoje turime 25 lyderių profilius. Po rudens komiteto 

prie platformos prisijungė 8 naujos kandidatės. Komiteto metu svarstyta 

30 profesionalių, iš kurių 18 pačios teikė savo kandidatūrą. 

Nuo platformos paleidimo sulaukėme 58 užklausų iš verslo pusės. 

Užklausas teikė tokios įstaigos kaip Ignitis grupė, ESO, INVL, Luminor, 

Revolut, Vlantana, Vilniaus miesto sav., t.t. Susidomėjimas projektu 

matomas logistikos, energetikos, finansų, pramonės, švietimo ir kitose 

srityse.

Platforma naudojasi 6 įdarbinimo agentūros (pvz. Alliance for 

Recruitment, AIMS International Lietuva).

Projekto iniciatorės: Dovilė Burgienė ir Milda 
Jasaitė

http://www.lyderesvaldybose.lt/


LYČIŲ BALANSAS. Mentorystės programa

Projekto koordinatorė: Eglė Pavydė

Lyčių balanso darbo grupė pristatė naują projektą – asociacijos 
“Lyderė” Mentorystės programą. LYDERĖS Mentorystės 
projektas – tai savanoriška programa, skirta vidurinės ir 
aukščiausios grandies vadovėms, norinčioms tobulėti ir siekti 
karjeros vadovaujančiose pozicijose bei įmonių valdybose. 

Į šį projektą įsitraukė 18 mentorių, tarp kurių Romualda 
Stragienė, Leda Irzikeviciene, Deividas Rafanavičius, Egle 
Pavyde, Laura Garbenciute-Bakiene, Viktorija Trimbel, Božena 
Petikonis-Šabanienė, Jurgita Petrauskiene, Berta Čaikauskaitė, 
Gintare Dailyde, Jurate Nedzinskiene, Vilma Drulienė, Ramune 
Sabaniene, Gintė Leksienė, Renata Berzanskiene, Laura Joffe, 
Vilma Butrimaite-Mikšionė ir Justė Prunskienė.

Į programą šiemet pateko 28 mentee iš 92 aplikavusių 
kandidačių. 15 mentee yra vidurinės grandies vadovės ir net 13 
- aukščiausios grandies vadovės.

Daugiau apie programą: https://lydere.lt/mentorystes-
programa/

https://lydere.lt/mentorystes-programa/


VIENODAS ATLYGIS. Tarptautinė lygaus atlygio 
diena

Tarptautinė lygaus atlygio diena minima rugsėjo 18 d.

Nuo 2021 m. Tarptautinę lygaus atlygio dieną Lietuvoje minime

specialiai šiai temai skirtu LYDERĖS renginiu. Šiemet LYDERĖ turėjo savo 

valandos trukmės bloką HR savaitė konferencijoje.

Mūsų kvietimu Julita Varanauskienė, Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos prie SADM (SODRA) direktorė, parengė pranešimą 

„Moteris organizacijos vadovė ir moterų darbo pajamos organizacijoje“. 

Pranešimo išvados ir įžvalgos buvo parengtos remiantis SODROS 

duomenimis apie darbo užmokesčio vidurkius pagal lytį.

Inicijavome ir diskusija: „Moterų ir vyrų nelygiavertis atlygis – vėl 

kalbėsime ar jau keisime situaciją?“ kurioje dalyvavo Julita 

Varanauskienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie 

SADM (SODRA) direktorė, Živilė Skibarkienė, IGNITIS GRUPĖ valdybos 

narė, organizacinio vystymo direktorė, Romas Švedas, Valdymo 

koordinavimo centro (VKC) Valdysenos skyriaus vadovas, Karina 

Dajoraitė-Dirvonskienė, „Nord Security“ personalo vadovė. 

Diskusiją moderavo Deividas Rafanavičius, LYDERĖS valdybos narys, 

"TMD partners" vadovaujantis partneris.

Projekto koordinatorė: Jelena Stankevičienė



ŠEIMOS IR KARJEROS DERINIMAS. Praktikos ir 
rekomendacijos

Projekto autorė ir koordinatorė: Božena 
Petikonis- Šabanienė

Projektas pristatytas 2022 m. lapkričio 8 d. kartu su PVPA 

(Personalo valdymo profesionalų asociacija).

Projekto rėmėjai: Advokatu kontora Sorainen ir partneriai, Lietuvos 

augalinių vaistų ir maisto papildų galimtojas „Aconitum“.

Dokumentą rasite: https://lydere.lt/musu-siekiai/seimos-ir-

karjeros-derinimas-praktikos-ir-rekomendacijos/

https://lydere.lt/musu-siekiai/seimos-ir-karjeros-derinimas-praktikos-ir-rekomendacijos/


ŠVIETIMAS. Studija “Moterų įgalinimas 
aukštajame moksle” Pagrindinis projekto tikslas – pasiūlyti priemones, skirtas gerinti moterų 

karjeros galimybes Lietuvos MSI, gerinti jų darbo sąlygas ir siekti lyčių balanso 
aukščiausiuose sprendimų priėmimo lygmenyse.

Kartu su „Visionary Analytics“ parengtos studijos tikslai:
• Išskirti esmines tiesiogiai su moterų įgalinimu Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijose susijusius iššūkius (įskaitant stereotipus).
• Ištirti Covid-19 pandemijos įtaką moterų karjerai ir susisteminti 

gerosios patirties pavyzdžius, kaip institucijos sprendė pandemijos 
iššūkius ir apribojimus. 

• Pateikti siūlymus institucijų vadovams bei nacionalinės politikos 
sprendimų priėmėjams.

Iš viso buvo sugeneruotas beveik 8000 moterų, dirbančių Lietuvos MSI, 
kontaktų sąrašas. Į kvietimą atsiliepė 891 respondentė, atsakiusi bent dalį 
klausimų. 716 iš jų atsakė į visus klausimus. 
Klausimynas parengtas remiantis H2020 projekto ACT Lyčių lygybės audito ir 
stebėjimo (GEAM) įrankio metodologija bei kita tematiškai susijusia 
informacija.
Studijos bendraautorė: dr.Aurelija Novelskaitė

Pirmiausia, ši studija skirta Lietuvos mokslo bendruomenei –darbuotojoms, 
sprendimus dėl institucinių priemonių įgyvendinimo priimantiems MSI ir jų 
padalinių vadovėms ir vadovams. Studijoje pateikti duomenys ir pasiūlymai 
naudingi Lietuvos mokslo politiką formuojantiems ir ją įgyvendinantiems 
asmenims. Tikimės, kad studija, nušviečianti įvairioms profesijoms aktualius 
stereotipus bei pasiūlymus dėl to, kaip geriau įveiklinti moterų potencialą, taip 
pat bus įdomi plačiajai Lietuvos visuomenei. 

Visą studiją, jos santrauką ir vertimą į anglų kalbą rasite: 

https://lydere.lt/moteruigalinimasaukstajamemokslestudija/

Projekto koordinatorė dr.Agnė Paliokaitė

https://lydere.lt/moteruigalinimasaukstajamemokslestudija/


ŠVIETIMAS. Konferencija „Lyderė kalba: Moterų 
įgalinimas moksle. Ko reikia šiandien?“ 

Minėdami Tarptautinės moterų ir mergaičių moksle dieną, asociacija 

LYDERĖ ir "LINO" biuras organizavo konferenciją „Lyderė kalba: Moterų 

įgalinimas moksle. Ko reikia šiandien?“.

Konferencijos svečius pasveikino Europos Sąjungos inovacijų, 

mokslinių tyrimų, kultūros, švietimo ir jaunimo komisarė Mariya 

Gabriel bei Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

dr. Aurelija Novelskaitė ir dr. Agnė Paliokaitė pristatė mokslinę studiją 

MOTERŲ ĮGALINIMAS AUKŠTAJAME MOKSLE

Apie moterų situaciją aukštajame moksle diskutavo aukštojo mokslo 

lyderiai ir sprendimų priėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo 

ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, ISM vadybos ir ekonomikos 

universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas, VU rektorius prof. Rimvydas 

Petrauskas, Lietuvos sporto universiteto rektorė prof. dr. Diana 

Rėklaitienė ir Mykolo Riomerio universiteto rektorė prof. dr. Inga 

Žalėnienė.

Vasario 15 d. konferenciją transliavo delfi.lt (2001 unikali konferencijos

peržiūra).

Įrašą rasite: https://www.delfi.lt/video/laidos/partnerio-turinys/lydere-

kalba-moteru-igalinimas-moksle-ko-reikia-siandien.d?id=89462133

Projekto koordinatorė dr.Agnė Paliokaitė

https://www.delfi.lt/video/laidos/partnerio-turinys/lydere-kalba-moteru-igalinimas-moksle-ko-reikia-siandien.d?id=89462133


ŠVIETIMAS. Kita veikla 2022 m.

• Po naujo LMA prezidiumo pristatymo, vasario 11 d. kartu su 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga LYDERĖ kreipėsi į LRS 
Žmogaus teisių komitetą, LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetą 
bei LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą su prašymu įvertinti, 
ar LMA laikosi Lietuvoje numatyto siekio moterų ir vyrų lygybę 
integruoti į visas politikos ir gyvenimo sritis horizontaliu principu.

• 2022 kovo 10 d. Aukštojo mokslo studijos rezultatai pristatyti 
Europos Komisijai. Diskusiją organizavo LINO biuras. Studijos 
rezultatai per pastarąjį pusmetį kelis kartus aptarti spaudoje, 
žurnalistų laidose ir jų pagrindu yra išleistas net mokslinis 
straipsnis.

• Nuo šių metų LYDERĖ oficialiai tapo „Lietuvos Junior 
Achievement“ projekto „#EmpoweringGirls“ Lietuvos mokyklose 
partnere. Projekto pagrindinis tikslas – mažinti visuomenės 
stereotipų įtaką mokiniams. Šiemet į projektą buvo įsitraukę 16 
LYDERĖS narių. Bendras #EmpoweringGirls rezultatas: įtraukta 
daugiau nei 6000 moksleivių įvairiausiuose Lietuvos regionuose.



LYČIŲ BALANSAS IR KOMUNIKACIJA. Lietuvos verslo 
forumas Rekomendavome Lyderės pranešėjų sąrašą Lietuvos verslo forumo organizatoriams ir net 

šešios puikios pranešėjos moterys buvo papildomai įtrauktos į Forumo programą! Nuoširdžiai 

dėkojame ir didžiuojamės visomis Lyderėmis, dalyvavusiomis Lietuvos Verslo Forume.

Asociacija Forume turėjo ir atskirą LYDERĖS bloką, kuriame pristatėme du naujausius 

projektus ir dėmesį skyrėme moterų lyderystei versle. 

Programoje:

• Lyderė kuria visuomenę be lyčių stereotipų ir įgalina moteris lyderystei, Laura Blaževičiūtė, 

Lyderės valdybos pirmininkė, TV3 generalinė direktorė

• Moterys valdyboje pasauliniu mastu: 2022 m. - ar yra pokyčių?, Olga Savčuk, Deloitte 

finansų ir apskaitos paslaugų vadovė Baltijos šalims

• Moterys valdybose – daugiau ekonominės naudos verslui, Dovilė Burgienė, viena iš 

asociacijos Lyderė steigėjų, advokatų kontoros Walless Lietuvos biuro vadovaujančioji 

partnerė.

• Šeimos ir karjeros derinimo gairės darbdaviams ir darbuotojams, Božena Petikonis-

Šabanienė, Lyderės narė, Manpower Lit vadovė.

• Diskusija. Šeimos ir karjeros derinimas. Kuo gali prisidėti darbdavys?, Vytautas Šilinskas, 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Rita Čepinskienė, Nasdaq personalo vadovė 

Lietuvoje, Simona Lėverienė, Swedbank karjeros centro vadovė, Asta Mikalajūnienė, HR 

specialistė ir darbuotojų apklausos tyrimo bendraautorė. Moderatorė: Božena Petikonis-

Šabanienė.

Pagal turimus statistikos duomenis, LYDERĖS bloką žiūrėjo 1143 FORUMO svečiai.



KOMUNIKACIJA. Kita veikla 2022 m.

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: Vasario 23-25 d. vykusiame 
Lietuvos verslo forume LYDERĖ turėjo atskirą, 2-jų 
valandų trukmės bloką.

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: partnerystė su Švedijos 
pramonės amatų rūmais, rengiant balandžio 28 d. Šiaurės 
ir Baltijos šalių įvairovės ir inovacijų konferenciją. 

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: Rugsėjo 22-23 d. Vilniuje 
vykusioje didžiausioje kasmetinėje HR Savaitė 
konferencijoje personalo vadovams LYDERĖ turėjo 
atskirą, valandos trukmės bloką bei reklaminį stendą 
partnerių erdvėje. 

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS. Tarptautinė partnerystė: 
Rugsėjo 22-23 d. Rygoje vyko Novatorė Impact Summit, 
dedikuotas moterų ekonominiam įgalinimui su tema 
„Atsparumas taikai, saugumui ir klestėjimui“. 
Konferencijoje pranešimus turėjo arba diskusijoje 
dalyvavo net trys LYDERĖS narės.



KOMUNIKACIJA. Kita veikla 2022 m.

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS. LYČIŲ BALANSAS. Birželio 28 d. 
Jurgita Petrauskienė atstovavo LYDERĘ panelinėje diskusijoje 
kasmetiniame valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos 
rezultatų pristatyme. Nuoširdžiai dėkojame už garbingą 
asociacijos atstovavimą!

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: partnerystė spalio 7 d. vykusios 
GoForward konferencijos metu. Inicijavome diskusiją „Valdybos 
naudingos, bet kodėl jose trūksta įvairovės?“, kurioje dalyvavo 
net dvi LYDERĖS narės: Orijana Mašalė ir Kristina Vaivadaitė. 
Konferencijos programoje tai pat buvo pokalbis apie lyderystę 
krizės sąlygomis su viena LYDERĖS steigėjų, Arminta Saladžiene.

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: partnerystė su Verslo žiniomis 
pristatant pirmą Lietuvoje Investavimo renginį moterims.

• ORGANIZACIJOS VIEŠINIMAS: LYDERĖ įtraukta į partnerių, 
padedančių rinkti kandidatus į Metų CEO pozicija, sąrašą.



Kita veikla, susitikimai 2022 m.

• LYČIŲ BALANSAS. Balandžio 8 d. LYDERĖ buvo pakviesta pristatyti Lyderės Valdybose projekto LR Seimo politikos ir 
ekonomikos darbo grupei. Aptarėme aktualias Lyderės temas: svarstomą Lyčių balanso rodiklį, galimybes gerinti Vaiko 
priežiūros įstatymų paketą ir Lietuvos moterų įsitraukimą galios pozicijose.

• ŠEIMOS IR KARJEROS DERINIMAS. LYČIŲ BALANSAS. Birželio 20 d. Seime kartu su LYDERĖS valdybos pirmininke Laura 
Blaževičiūte Seime susitikome su LR Seimo nariu Tomu Vytautu Raskevičiumi. Pristatėme jam LYDERĖS veiklą, paskutinius 
projektus. Užsimezgė labai įdomi diskusija dėl LYDERĖS pozicijos kvotų valdybose klausimu bei naujų pataisų Vaiko priežiūros 
įstatyme. Gavome Seimo nario kvietimą LYDEREI nuo rudens įsitraukti į darbo grupes, kurios bus formuojamos pagal poreikį 
svarstant naujus Seimui siūlomus įstatymų pakeitimus bei kitus, su LYDERĖS tema susijusius, klausimus.

• ŠEIMOS IR KARJEROS DERINIMAS. Birželio 30 d. LYDERĖS valdybos pirmininkė Laura Blaževičiūtė, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kvietimu, dalyvavo viešojoje konsultacijoje – ekspertų diskusijoje „Lygios moterų ir vyrų galimybės: kokiais 
veiksmai jas užtikrinsime ateityje?". Konsultacijos tikslas buvo sužinoti ekspertų nuomonę apie Lietuvos lyčių lygybės 
politikos formavimo ateitį ir sulaukti pasiūlymų, naudingų rengiant Moterų ir vyrų lygių galimybių 2023–2026 m. veiksmų 
plano priemones, veiksmus ir veiklas.

• ASOCIACIJOS PALAIKYMAS TARPTAUTINĖJE BENDRUOMENĖJE. Spalio 14 d. LYDERĖS delegacija susitiko su Švedijos 
ambasadore Lietuvoje Inger Buxton. Susitikimo metu pristatėme LYDERĖS veiklos kryptis, vystomus projektus bei ateities 
planus. Gruodžio 7 d. Švedijos ambasadoje vyko LYDERĖS atstovių susitikimas su Lietuvoje reziduojančioms ambasadorėms 
moterims.  



Nariai nariams susitikimai. Kitos iniciatyvos

• UŽKLASINĖ VEIKLA. Sausio-kovo mėn. vyko "Lyderės patirčių su MO" susitikimo ciklas. Idėją palaikė 10 
bendraminčių, su kuriomis šeštadienio rytus pradėdavome MO muziejuje pasinerdamos į meno terapiją.

• PUSRYČIAI SU LYDERE. Gegužės 19 d. turėjome pusryčius su Itzik Amiel iš Izraelio. Itzik Amiel yra Networking 
temos asas ir pranešėjas, kuris tą savaitę viešėjo Vilniuje. LYDERĖ gavo išskirtinę galimybę pakviesti 10 narių 
papusryčiauti kartu, padiskutuoti apie networking'o įgudį, filosofiją bei daugiau sužinoti apie Itzik patirtį. 

• UŽKLASINĖ VEIKLA. Spalio 4 d. kartu aplankėme Kovojusių moterų istorijos parodą „kovotoJOS XIX–XX“, buv. 
Lukiškių kalėjime.



Ačiū už tikėjimą, pasitikėjimą ir dar vienus 
metus drauge!


