ĮVYKIŲ KALENDORIUS
MOKSLINĖS, POLITINĖS
KONFERENCIJOS, SEMINARAI,
DISKUSIJOS SEIME NUO 2014 M.
BIRŽELIO 1 D. IKI 2014 M. LAPKRIČIO 30 D.
Birželio 4 d. Seimo Europos informa
cijos biure – Seimo Ekonomikos ko
miteto ir Seimo Europos informacijos
biuro organizuota „Europos savaitės
2014“ diskusija „Energetinis saugumas ir tvari plėtra“.
Birželio 4 d. Konstitucijos salėje –
konferencija apie šeimos formas ir jų
reglamentavimą Lietuvos teisės aktuose. Organizatoriai – Seimo Konsti
tucijos komisija.
Birželio 6 d. Konferencijų salėje – 4-oji
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija.
Organizatoriai: LTF koordinavimo
grupė, Europos Komisijos Vertimo
raštu generalinio direktorato Lietuvių
kalbos departamentas, Valstybinė lietu
vių kalbos komisija, Seimo kanceliarija,
Europos Sąjungos Tarybos generalinio
sekretoriato Vertimo raštu direktorato
Lietuvių kalbos skyrius.
Birželio 6 d. Seimo Europos informa
cijos biure – Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto ir Seimo
Europos informacijos biuro organi
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zuota „Europos savaitės 2014“ diskusi
ja „Europos Sąjungos gynybos politika: dabartis ir perspektyvos“.
Birželio 6 d. Kovo 11-osios Akto sa
lėje – tarptautinė konferencija „IKT
projektai mokyklai“. Organizatoriai –
Vilniaus universiteto Matematikos ir
informatikos institutas ir Ugdymo plė
totės centras.
Birželio 9 d. Konstitucijos salėje – aštun
toji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų
asociacijos konferencija „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas
Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė
mobilumui ir darbui“. Organizatoriai:
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lie
tuvos edukologijos universiteto Profesi
nių kompetencijų tobulinimo instituto
Kalbų mokymo centras ir Filologijos
fakultetas, Valstybės institucijų kalbų
centras, Vilniaus kolegija.
Birželio 11 d. Spaudos konferencijų
salėje – tarptautinė konferencija „10
metų ES: Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo pažanga, iššūkiai ir
perspektyvos“. Organizatoriai – Lie
tuvos nevyriausybinių vystomojo švie
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timo ir bendradarbiavimo organizaci
jų tinklas – asociacija LITDEA.
Birželio 11 d. Seimo Europos informa
cijos biure – Seimo Audito komiteto
ir Seimo Europos informacijos biuro
organizuota „Europos savaitės 2014“
diskusija „Europos Sąjunga investuoja į regionus – dešimtmečio pasiekimai ir tikslai 2020 metams“.
Birželio 18 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Ar mokykla paruošia
vaiką gyvenimui?“ Organizatoriai –
VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“.
Birželio 18 d. Kovo 11-osios Akto sa
lėje – tarpdisciplininis
tarptautinis
forumas „Europos tarpdisciplininis
forumas 2014: progreso veiksniai
globalioje visuomenėje“. Organizato
riai: Akademinė vadybos ir adminis
travimo asociacija, asociacija „Naujos
kartos mokslo ir verslo klasteris“, So
cialinių mokslų kolegija, Lietuvos ir
užsienio aukštosios mokyklos.
Birželio 19–20 dienomis Konferencijų
salėje ir Spaudos konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Seksualinių
paslaugų poreikio dekonstravimas:
moterų išnaudojimo per prostituciją ir prekybą žmonėmis prevencija“.
Organizatoriai – Klaipėdos socialinės
ir psichologinės pagalbos centras.
Liepos 9 d. Konferencijų salėje – kon
ferencija „Motina žeme, sujunki
mus“. Organizatoriai – Seimo narys
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Algirdas Patackas kartu su Europos
etninių religijų kongresu bei Senovės
baltų religine bendrija Romuva.
Liepos 16 d. Seimo Europos informa
cijos biure – konferencija „Ar sveikos
gyvensenos skatinimas taps prioritetu mūsų valstybėje?“ Organizatorė –
Seimo narė Rima Baškienė.
Liepos 28 d. Spaudos konferencijų sa
lėje – Seimo Europos klubo diskusija
„Naujos hibridinio karo atmainos“.
Pagrindinis diskusijos pranešėjas –
Katono instituto Pasaulinės laisvės ir
gerovės centro vyresnysis mokslinis
bendradarbis, buvęs Rusijos preziden
to Vladimiro Putino vyriausiasis pata
rėjas ekonomikos klausimais Andrejus
Ilarionovas.

Rugpjūčio 6 d. Spaudos konferencijų
salėje – renginys, skirtas paminėti
Gotlando komunikato 25-metį.
Rugpjūčio 21 d. Konferencijų salėje –
konferencija rinkimų organizavimo
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klausimais. Organizatoriai – Vyriau
sioji rinkimų komisija

Europos reikalų komitetai ir Euro
pos Audito Rūmai.

Rugsėjo 9 d. Konstitucijos salėje – dis
kusija, skirta Tarptautinei vaisiaus alkoholinio sindromo dienai paminėti.
Organizatoriai – Seimo Narkomanijos
ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Rugsėjo 17 d. Konferencijų salė
je – konferencija „Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU) svarba“. Organi
zatoriai – Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas kartu su trečiojo
amžiaus universitetais.

Rugsėjo 11–12 dienomis Kovo 11-osios
Akto salėje – tarptautinė konferencija
„1944 metai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: okupacijoms besikeičiant“.
Organizatoriai – Lietuvos Respublikos
Seimas ir Lietuvos genocido ir rezisten
cijos tyrimų centras.
Rugsėjo 12 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Naujų demokratinių
pergalių link“. Organizatoriai – Sei
mo narė Marija Aušrinė Pavilionienė
ir Tolerantiško jaunimo asociacija.
Rugsėjo 12 d. Konferencijų salėje –
diskusija „Dešimtmetis Europos Sąjungoje“. Organizatoriai – Lietuvos
Respublikos Seimas, Lietuvos Respu
blikos užsienio reikalų ministerija,
Vokietijos Federacinės Respublikos
ambasada Lietuvoje, asociacija „Lietu
vos – Vokietijos forumas“.
Rugsėjo 16 d. Konstitucijos salė
je – konferencija, skirta aptarti
atskaitingumo ir viešojo audito
klausimus Europoje ir Lietuvoje
bei paskatinti atitinkamus demokratinius pokyčius. Organizatoriai:
Seimo Audito, Biudžeto ir finansų,
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Rugsėjo 17 d. Spaudos konferencijų
salėje – Jungtinių Tautų vyriausiojo
pabėgėlių komisaro ataskaitos dėl
pabėgėlių integracijos galimybių bei
iššūkių Lietuvoje pristatymas. Orga
nizatoriai – Jungtinių Tautų vyriau
siojo pabėgėlių komisaro Regioninis
Šiaurės Europos biuras, Lietuvos Res
publikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ir Seimo Žmogaus teisių
komitetas.
Rugsėjo 17 d. Konstitucijos salėje –
apskritojo stalo diskusija „Ksenofobija Lietuvoje – aktualijos ir iššūkiai“.
Rugsėjo 19 d. Konferencijų salė
je – konferencija „Lietuvos pensijų
sistemai – 20 metų: patirtis ir perspektyvos“. Organizatoriai – Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Rugsėjo 21 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Lietuvos Jeruzalės medikai“, skirta medikams, žuvusiems
Kauno ir Šiaulių getuose, atminti.
Organizatoriai – Lietuvos Respublikos
Seimas, Lietuvos žydų bendruomenė,
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsau
gos ministerija.
Rugsėjo 22 d. Konstitucijos salėje –
seminaras „Subsidiarumo patikra:
praktinis pritaikymas ES nacionaliniuose parlamentuose“. Organizato
riai – Seimo Europos reikalų komite
tas.
Rugsėjo 22 d. Signataro Kazimiero
Antanavičiaus salėje – apskritojo stalo
diskusija „Vidaus sandoriai – landa
korupcijai?“ Organizatoriai – Seimo
narių grupė „Už Lietuvą be korupcijos“.
Rugsėjo 24 d. Konstitucijos salėje –
renginys „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė“. Organizatoriai – NVO
vaikams konfederacija.
Rugsėjo 25 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Pirmasis jaunimo garantijų projektas Lietuvoje – kelias į
sėkmę“.
Rugsėjo 26 d. Konferencijų salėje –
Baltijos šalių konferencija „Prenatalinė alkoholio vartojimo prevencija“.
Spalio 1 d. Konstitucijos salėje – aps
kritojo stalo diskusija „Nuo kalbų
prie darbų: kada matysime didesnį
savivaldybių finansinį ir ekonominį
savarankiškumą?“
Spalio 3 d. Konferencijų salėje – spor
to forumas „Sveiki, fiziškai aktyvūs,
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sportiškai išprusę vaikai ir jaunuoliai – moderni, ekonomiškai stipri ir
saugi valstybė“. Organizatorius – Sei
mo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
Vydas Gedvilas.
Spalio 7 d. Konstitucijos salėje – kon
ferencija „Nacionalinė kibernetinio
saugumo sistema ir kritinių infrastruktūrų valdymas“. Organizato
riai – Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetas, asociacija „INFO
BALT“ ir Suomijos informacijos sau
gumo klasteris.
Spalio 8 d. Konferencijų salėje – kon
ferencija „Klausos negalią turinčių
asmenų informacijos prieinamumo,
socialinių paslaugų, ugdymo bei užimtumo sprendimo galimybės“. Or
ganizatoriai – Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komitetas ir Lietuvos kurčiųjų
draugija.
Spalio 10 d. Konstitucijos salėje – kon
ferencija „Socialinis dialogas ir derybinė galia“. Organizatoriai – projekto
„Socialinio dialogo skatinimas Lietu
vos savivaldybėse“ vykdytojai, Nacio
nalinis pareigūnų profesinių sąjungų
susivienijimas, Samdomų darbuotojų
profesinė sąjunga ir Europos Parla
mento narys Bronis Ropė.
Spalio 10 d. Konferencijų salėje – kon
ferencija „Psichikos negalia ir sveika
visuomenė“. Organizatoriai – Seimo
Sveikatos reikalų komitetas kartu su
VšĮ „Rokiškio psichiatrijos ligonine“.
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Spalio 13 d. Seimo Europos informaci
jos biure – konferencija-diskusija „Savanorystės vaidmuo jaunimo problemų
kontekste – iššūkiai ir perspektyvos“.
Organizatoriai – Seimo Jaunimo ir
sporto reikalų komisija, VšĮ „Socialinis
veiksmas“, VšĮ „Actio Catholica Patria“,
Politikos ir analizės institutas ir VšĮ
„DUKU“.
Spalio 13–15 dienomis Konstitucijos sa
lėje – tarptautinė jaunųjų lyderių akade
mija „Jaunimo dalyvavimas politinėje
veikloje: iššūkiai ir galimybės“.
Spalio 16 d. Konstitucijos salėje – tarp
tautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Or
ganizatoriai – Kazimiero Simonavičiaus
universiteto Teisės fakultetas.
Spalio 17 d. Konstitucijos salėje – kon
ferencija-diskusija „Vaistų kompensavimas Lietuvoje: ar skaidru ir nešališka?“ Organizatoriai – Seimo Sveikatos
reikalų komitetas.
Spalio 18 d. Konferencijų salėje – tarp
tautinė konferencija „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“. Organizatoriai – Lietuvos šeimų,
auginančių kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA.
Spalio 20 d. Konferencijų salėje – konfe
rencija „Žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės koncepcija: pacientų
saugos kultūros link“. Organizatoriai –
Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Svei
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katos apsaugos ministerija, Lietuvos
gydytojų sąjunga ir Vilniaus universiteto
Medicinos fakulteto Visuomenės sveika
tos institutas.
Spalio 20 d. Konstitucijos salėje – tarp
tautinė mokslinė konferencija „Pasitinkant iššūkius ir telkiant piliečius
modernios gerovės visuomenės kūrimui“. Organizatoriai – Seimo Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcija kartu
DEMOS kritinės minties institutu ir Eu
ropos progresyviųjų tyrimų fondu.
Spalio 22 d. Kovo 11-osios Akto salėje –
konferencija „Istorinės atminties svarba. Vilnius – valstybės sostinė“, skirta
Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-osioms
metinėms.
Spalio 22 d. Seimo Europos informaci
jos biure – konferencija „LSDP žemės
ūkio politika po 2014 metų“. Organiza
toriai – Seimo Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcija.
Spalio 22 d. Konstitucijos salėje – kon
ferencija-forumas „Sveikos šeimos ir
Vaikų sveikatos metai: užauginsime
paliegėlius, „zombius“ ar sveikus vaikus?“ Organizatoriai – Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos
sveikuolių sąjunga, VšĮ Tėvystės cen
tras.
Spalio 23–24 dienomis Konstitucijos
salėje – Teritorinės diplomatijos dienos. Organizatoriai – Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitetas kartu
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su Prancūzijos Respublikos ambasada ir
Lietuvos savivaldybių asociacija.
Spalio 24 d. – apskritojo stalo diskusija,
skirta Vilniaus finansinės būklės stabilizavimo ir skolos mažinimo klausimams aptarti.
Spalio 27 d. Konferencijų salėje – tarp
tautinis simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“. Organizatoriai – Lietuvos
socialinių pedagogų asociacija kartu su
Lietuvos edukologijos universitetu ir
Švietimo ir mokslo ministerija.
Spalio 28 d. Konstitucijos salėje – konfe
rencija „Padedant Ukrainai nugalėti ir
užtikrinti taiką – trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės Lietuvai ir Europai“.
Organizatoriai – tarptautinė paramos
organizacija „Blue / Yellow“.
Spalio 29 d. Konferencijų salėje – tarptau
tinė konferencija „Televizija ir radijas:
šiandienos iššūkiai“. Organizatoriai –
Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

Spalio 29 d. Konstitucijos salėje – kon
ferencija, skirta Pasaulinei insulto dienai paminėti. Organizatoriai – Seimo
Lietuvos socialdemokratų partijos frak
cijos narė, sveikatos apsaugos ministrė
Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos insulto
asociacija ir Insulto integruotos sveika
tos priežiūros valdymo komitetas.
Spalio 31 d. Konferencijų salėje – kon
ferencija „Lyderystės ugdymas Lietuvoje“. Organizatoriai – socialinis pro
jektas „Lyderystės akademija“.
Spalio 31 d. Seimo Europos informaci
jos biure – mokymai „Tapk matomas“.
Organizatoriai – Anna Lindh fondas
kartu su kultūros centru „In Actio“, Jau
nimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūra, Lietuvos pramonininkų kon
federacija ir UAB „Greita spauda“.
Spalio 31 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Žemės pardavimo
„saugikliai“ Lietuvos Respublikos
Konstitucijos kontekste“. Organizato
rius – Seimo narys Paulius Saudargas.
Lapkričio 5 d. Konstitucijos salėje –
diskusija „Teismo proceso atvirumas
ir informacijos prieinamumas visuomenei“. Organizatoriai – Seimo Teisės
ir teisėtvarkos komitetas.
Lapkričio 5 d. Konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Bibliotekos
socialiniams pokyčiams 2014: biblio
tekos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“.
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Organizatoriai – Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka.
Lapkričio 6–7 dienomis Konferenci
jų salėje – tarptautinė konferencija
„Vaiko teisių apsaugos pasiekimai:
iššūkiai ir galimybės“. Organiza
toriai – Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komitetas kartu su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija.
Lapkričio 7 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Lietuvos miestų kaita:
praeitis, šių dienų realijos ir ateities
iššūkiai“. Organizatorius – Seimo
narys Mantas Adomėnas.
Lapkričio 10 d. Spaudos konferencijų
salėje – konferencija-diskusija „Kas
Lietuvoje laukia žmogaus, susirgusio kasos neuroendokrininiu naviku?“ Organizatoriai – Seimo Sveika
tos reikalų komitetas.
Lapkričio 12 d. Konferencijų salė
je – konferencija „Psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencija
bendrojo ugdymo institucijose“.
Organizatoriai – Seimo Narkomani
jos ir alkoholizmo prevencijos komi
sija, Švietimo ir mokslo ministerija,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kon
trolės departamentas ir Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras.
Lapkričio 12 d. Seimo Europos in
formacijos biure – analitinės studijos
„Rytų partnerystė pasikeitusioje
Europos saugumo architektūroje:
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paskata naujoms reformoms“ pri
statymas. Organizatoriai – Seimo Už
sienio reikalų komitetas ir Rytų Euro
pos studijų centras.
Lapkričio 14 d. Konferencijų salėje –
konferencija, skirta Pasaulinei diabeto dienai. Organizatoriai – Seimo
Sveikatos reikalų komitetas ir visuo
meninis judėjimas „DIA BE TO. Ry
tojus prasideda šiandien“.
Lapkričio 17 d. Konstitucijos salė
je – diskusija „Iššūkiai pilietiškumo
ugdymui geopolitiniame kontekste“. Organizatorė – Seimo narė Agnė
Bilotaitė.
Lapkričio 17 d. Signataro Kazimie
ro Antanavičiaus salėje – apskritojo
stalo diskusija „Regėjimo sutrikimai
eliminuoja iš darbo rinkos: diabetinio geltonosios dėmės paburkimo
atvejis“. Organizatoriai – Seimo Svei
katos reikalų komitetas.
Lapkričio 19 d. Konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Lietuvos
švietimo sistema: ar pateisinami visuomenės ir verslo lūkesčiai?“ Orga
nizatoriai – Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetas, Lietuvos pra
monininkų konfederacija ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo mi
nisterija.
Lapkričio 19–20 dienomis Seime –
diskusija Baltijos ir Vidurio Europos valstybių saugumo klausimais.

Parlamento studijos 17 | 2014

M o k s l o
d a r b a i

įvykių kalendorius

Organizatoriai – Lietuvos Respubli
kos Seimas, Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerija, Džordžo
Maršalo saugumo studijų Europos
centras.
Lapkričio 21 d. Konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Migracija
ir šeima Baltijos ir Šiaurės regione:
iššūkiai ir sprendimai“. Organizato
riai: Šiaurės Ministrų Tarybos biuras
Lietuvoje, Seimo Žmogaus teisių ko
mitetas, Švedijos Karalystės ir Norve
gijos Karalystės ambasados.
Lapkričio 21 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Saugaus eismo politika: ką dar galime nuveikti užkertant
„karą“ keliuose“. Organizatoriai –
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komite
tas.

Lapkričio 26 d. Konstitucijos salė
je – konferencija „Karinė priesaika
istorinių lūžių laikotarpiais“. Or
ganizatoriai – parlamentinė grupė
„Už ištikimybę priesaikai“, Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos minis
terija, Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras, Ge
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademija ir Vytauto Didžiojo karo
muziejus.
Lapkričio 27 d. Konstitucijos salėje –
tarptautinė konferencija „Efektyvus
valstybės informacinių išteklių
naudojimas: debesų kompiuterijos
sprendimai“. Organizatoriai – Sei
mo Informacinės visuomenės plėtros
komitetas, Vilniaus universiteto Ma
tematikos ir informatikos fakultetas
ir Lietuvos inovacijų ir technologijų
institutas.

Lapkričio 25 d. Konstitucijos salėje –
apskritojo stalo diskusija „Lietuva
pasaulyje: Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui treji metai“. Organizatoriai: Seimo Žmogaus
teisių komitetas, Vilniaus moterų na
mai, koalicija „Moters teisės – visuo
tinės žmogaus teisės“.

Lapkričio 27 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Statinio informacinio
modeliavimo regioninis vystymas“.
Organizatoriai – Seimo Aplinkos ap
saugos komitetas, VšĮ „Skaitmeninė
statyba“ ir Lietuvos statybininkų aso
ciacija.

Lapkričio 26 d. Spaudos konferen
cijų salėje – diskusija „Lietuvos
demografinė situacija ir ateities
scenarijai“. Organizatoriai – Seimo
Pirmininko pavaduotojas Algirdas
Sysas, Seimo narė Giedrė Purvanec
kienė kartu su Vytauto Didžiojo uni
versitetu.

Lapkričio 28 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Sveiki vaikai – sveikos
visuomenės pagrindas“. Organiza
toriai: Nacionalinė sveikatos taryba,
Seimo Sveikatos reikalų komitetas,
Vilniaus universiteto Medicinos fa
kultetas ir Visuomenės sveikatos ins
titutas.
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įvykių kalendorius

Lapkričio 28 d., Konstitucijos salė
je – konferencija „Janas Otrembskis
(1889–1971) kalbos ir istorijos verpetuose“, skirta Poznanės Adomo Micke
vičiaus universiteto profesoriaus Jano
Otrembskio (Jan Otrębski) 125-osioms
gimimo metinėms paminėti. Orga
nizatoriai: Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas, Lietuvių kalbos
institutas, Seimo Lituanistikos tradicijų
ir paveldo įprasminimo komisija ir Lie
tuvos Respublikos kultūros ministerija.


Lapkričio 28 d. Lietuvos Tarybos
salėje – diskusija apie Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų gynybos susitarimo
įgyvendinimą. Organizatoriai – Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas.

Sudarė Artūras Zeleniakas
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