ĮVYKIŲ KALENDORIUS
MOKSLINĖS, POLITINĖS
KONFERENCIJOS, SEMINARAI,
DISKUSIJOS SEIME
NUO 2018 M. KOVO 1 D.
IKI SPALIO 31 D.
Kovo 8 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Po 100 metų: Moters
dalis ir dalia Lietuvoje“. Iniciatorė –
Seimo narė Dovilė Šakalienė.

Lietuvos politinę kultūrą?“ Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitetas kartu su Lietuvos kultūros kongreso taryba.

Kovo 14 d. Konferencijų salėje – baigiamoji Saugesnio interneto
ambasadorių (SIA) mokymų konferencija. Organizatorius – Švietimo informacinių technologijų centras.

Kovo 14 d. Spaudos konferencijų
salėje – konferencija „Lietuvos pieno
sektorius: padėtis ir iššūkiai“. Organizatorius – Seimo Kaimo reikalų komitetas.
Kovo 15 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – apskritojo stalo diskusija
„UAB „Geoterma“ veiklos galimybės
ir perspektyvos“. Organizatorė – Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.

Kovo 14 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – konferencija „Saugomų teritorijų sistema – unikalus Lietuvos
šimtmečio laimėjimas“. Organizatoriai – Seimo Aplinkos komitetas ir
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
Kovo 14 d. Konstitucijos salėje –
konferencija-diskusija „Kaip ugdyti

Kovo 19 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Įvaikinimas ir globa:
ar įstatymai atitinka realius poreikius?“ Organizatorės – Seimo Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Monika Navickienė kartu su Lietuvos globėjų ir įvaikintojų asociacija.
Kovo 19 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Idėja Lietuvai:
sveikatos priežiūra be korupcijos“.
Organizatorės – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
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frakcija kartu su Lietuvos medicinos
studentų asociacija.
Kovo 21 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – konferencija „Vydūno idėjos
ir gyvensenos medicina“. Organizatorius – Seimo Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo
reikalų pakomitečio pirmininkas prof.
Algimantas Kirkutis.
Kovo 23 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Lėtinių kvėpavimo ligų
prevencija ir kontrolė“. Organizatorius – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

ma Andrikiene ir popiežiškuoju fondu
„Parama stokojančiai bažnyčiai“, remiant Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje.
Kovo 28 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – tarptautinė konferencija „Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“.
Organizatoriai – Gynybos paramos
fondas kartu su Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetu.

Kovo 23 d. Konstitucijos salėje –
konferencija „Lietuva ir Baltarusija
prieš 100 metų ir dabar“. Organizatoriai – Užsienio reikalų ministerija ir
Rytų Europos studijų centras.
Kovo 26 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Išsaugokime Lietuvos
miškus ateities kartoms: kaip nepasiklysti tarp reformų ir ūkinės veiklos“. Organizatoriai – sąjūdis „Už Lietuvos miškus“, Seimo narys, Lietuvos
žaliųjų partijos atstovas Linas Balsys,
Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.
Kovo 26 d. Konstitucijos salėje –
tarptautinė konferencija „Krikščionių
kalvarijos. Persekiojami krikščionys
liudija“. Organizatoriai – Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė
kartu su Europos Parlamento nare Lai-
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Kovo 28 d. Konstitucijos salėje –
5-oji viešojo valdymo pokyčių konferencija „Galimybės tobulinti viešųjų
paslaugų teikimo organizavimą“.
Organizatoriai – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu
su Viešojo valdymo kompetencijų tinklu.
Kovo 30 d. Konstitucijos salėje –
seminaras-konferencija mokytojams
apie dirbtinio intelekto (angl. AI) ir
informacinių technologijų (IT) svarbą moksleivių ugdyme. Organizato-
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riai – Dirbtinio intelekto bendruomenė Lietuvoje kartu su Seimo Švietimo
ir mokslo komitetu.

Balandžio 13 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Kultūra
atveria vartus į ateitį“. Iniciatorius –
Seimo Kultūros komiteto narys prof.
Vytautas Juozapaitis.
Balandžio 18 d. Seimo Europos
informacijos biure – „Europos savaitės“ diskusija „Europinė užtvankų
šalinimo iniciatyva – kiek tai aktualu Lietuvai?“ Organizatoriai – Seimo
Aplinkos apsaugos komitetas ir Seimo
kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.

Iš kairės: Adolfo Ramanausko-Vanago dukra
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė,
Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos
pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, Seimo
Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.

Balandžio 11 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Partizaninio karo problematika istoriografijoje“, skirta Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimas.
Balandžio 12 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „E. ataskaitos politinių partijų finansavime:
Baltijos šalių patirtis“. Organizatoriai – Vyriausioji rinkimų komisija ir
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Žmogaus teisių ir
demokratinių institucijų biuras.
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Balandžio 20 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas – ar gebame
valdyti išmintingai?“ Organizatoriai – Seimo Audito komitetas kartu su
Valstybės kontrole.
Balandžio 20 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – konferencija „Tarpdisciplininis požiūris į krizinį nėštumą ir pagalbos sistemą Lietuvoje“.
Organizatoriai – VšĮ Krizinio nėštumo
centras ir Seimo narys Žygimantas Pavilionis.
Balandžio 23 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „Lyčių lygybės nauda visuomenei“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos
departamento Europos informacijos
biuras.
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Balandžio 23 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Tvarioji Lietuva:
mūsų įnašas į valstybės kūrimą“. Organizatorė – Lietuvos universitetų moterų asociacija.
Balandžio 25 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai: Mūsų paveldas,
kur praeitis sutinka ateitį“. Organizatoriai – Seimo Kultūros komitetas
ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento Europos
informacijos biuras.
Balandžio 26 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Kartu
mes kuriame ateitį“. Organizatorė –
Lietuvos bibliotekininkų draugija.
Balandžio 27 d. Konferencijų salėje – „Europos savaitės“ diskusija „Lietuva ateities Europoje: vertybės, solidarumas, strateginė partnerystė“.
Organizatoriai – Seimo Europos reikalų komitetas kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuru.
Balandžio 27 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Daugiabučių namų
administravimo gerinimo perspektyvos“. Iniciatorius – Seimo narys
Lauras Stacevičius.
Gegužės 4 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – diskusija dėl ligoninėse
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gydomų mažamečių priežiūros. Iniciatorė – Seimo narė Agnė Bilotaitė.
Gegužės 4 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Žmogaus gyvybė – didžiausia vertybė“.
Organizatorė – Seimo Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų
sąjungos frakcija.
Gegužės 7 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“.
Organizatorė – Seimo Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų
sąjungos frakcija.
Gegužės 16 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „Naujos ES finansinės perspektyvos gairės ir ES struktūrinių
fondų investicijų pamokos“. Organizatoriai – Seimo Biudžeto ir finansų komitetas ir Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Gegužės 16 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – konferencija „Širdies
ir kraujagyslių ligos: kaip pavyksta
pailginti lietuvių gyvenimo trukmę“.
Iniciatorė – Seimo narė Gintarė Skaistė.
Gegužės 16 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Seimo
Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150:
varpininko, mediko, politiko kelias“.
Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimas.
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Gegužės 16 d. Konferencijų salėje – konferencija „Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme“. Iniciatorė – Seimo narė Virginija Vingrienė
kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija.
Gegužės 16 d. Spaudos konferencijų salėje – tarptautinė konferencija
„Kailininkystė Lietuvoje ir Europoje“. Organizatorius – Seimo Kaimo
reikalų komitetas.
Gegužės 18 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „Viešieji pirkimai. Gerosios
ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“.
Organizatoriai – Seimo Audito komitetas, Valstybės kontrolė ir Seimo
kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Gegužės 18–19 d. Konstitucijos
salėje – konferencija „Kas darytina
stiprinant solidarumą ir socialinę
sanglaudą Baltijos šalyse?“ Organizatorė – Europos senjorų sąjunga.
Gegužės 18 d. Konferencijų salėje – tarptautinė konferencija „Lietuvos ir kaimyninių šalių mokestinė
aplinka ir geriausia verslo forma“.
Organizatoriai – Seimo Ekonomikos
komitetas kartu su Lietuvos buhalterių
ir auditorių asociacija.
Gegužės 21 d. Konferencijų salėje – konferencija „Švietimas – Lie-
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tuvos dabarčiai ir ateičiai“. Organizatorė – Lietuvos mokyklų vadovų
asociacija.
Gegužės 23 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Dėl
kvalifikuotų žemės ūkio specialistų
ir darbininkų žemės ūkyje trūkumo“. Organizatorius – Seimo Kaimo
reikalų komitetas.
Gegužės 23 d. Seimo Europos
informacijos biure – „Europos savaitės“ diskusija „Mokytojo profesijos
iššūkiai Europos švietimo erdvės
kontekste“. Organizatoriai – Seimo
Švietimo ir mokslo komitetas ir Seimo
kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Gegužės 28 d. Seimo Europos
informacijos biure – konferencija
„Etninės kultūros ugdymo padėtis
Lietuvoje ir siekiamybė“. Organizatoriai – Seimo Kultūros komitetas, Seimo
laikinoji Etninės kultūros grupė, Etninės kultūros globos taryba ir Lietuvos
etninės kultūros ugdytojų sąjunga.
Gegužės 28 d. Konstitucijos salėje – konferencija „Augančios dalijimosi ekonomikos poveikis šalies
ūkiui ir darbo rinkai“. Organizatorė – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija.
Gegužės 28 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Pasiruošti! Dė-
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mesio! BDAR: Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento taikymo pradžia“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
Gegužės 29 d. Konstitucijos salėje – „Europos savaitės“ diskusija „Integruotosios teritorinės investicijos
ir bendruomenės inicijuota vietos
plėtra: ar ES parama duoda lauktų
rezultatų?“ Organizatoriai – Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitetas ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Gegužės 30 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „ES maisto tiekimo grandinė“. Organizatoriai – Seimo Kaimo reikalų komitetas ir Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Gegužės 30 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – forumas „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą“. Organizatoriai – Seimo Kultūros komitetas
ir asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“.
Birželio 1 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – 8-oji Lietuvių terminologijos
forumo (LTF) konferencija. Organizatoriai – LTF koordinavimo grupė,
Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos
departamentas, ES Tarybos generali-
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nio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius, Seimo
kanceliarija, Valstybinė lietuvių kalbos
komisija, Lietuvių kalbos institutas.
Birželio 1 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Paskyrimas, teisės ir
problemos“. Iniciatorius – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Lauras Stacevičius.
Birželio 1 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Lietuvos vaikų balsas“,
skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir Mykolo
Romerio universiteto Edukologijos ir
socialinio darbo institutas.
Birželio 11 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Moterų įgalinimo iššūkiai – kur link turėtų judėti Lietuva?“
Organizatorės – Seimo narė Monika
Navickienė ir asociacija „Lyderė“.
Birželio 13 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
diskusija „Elektros tinklų sinchronizavimas su kontinentinės Europos sistema“. Organizatoriai – Seimo Ekonomikos komitetas ir Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras.
Birželio 13 d. Seimo Europos informacijos biure – „Europos savaitės“
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diskusija „Daugiau socialinio teisingumo Lietuvoje – naujų ES iniciatyvų indėlis“. Organizatoriai – Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitetas
ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento Europos
informacijos biuras.
Birželio 18 d. Seimo Europos informacijos biure – apskritojo stalo
diskusija „Savivaldos rinkimai 2019:
kaip užtikrinti skaidrumą?“ Organizatorės – Vyriausioji rinkimų komisija
kartu su įstaiga „Transparency International“ ir visuomenine organizacija
„Baltosios pirštinės“.
Birželio 22 d. Spaudos konferencijų salėje – konferencija „Dingę vaikai:
priežastys, paieška ir prevencija“.
Organizatoriai – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kartu su Dingusių žmonių šeimos paramos centru.
Birželio 22 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Daugiabučių namų
bendrijos. Steigimo ir valdymo problemos“. Iniciatorius – Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto narys Lauras
Stacevičius.
Birželio 25 d. Konstitucijos salėje – tarptautinis seminaras „Prekyba žmonėmis globalios migracijos
kontekste: nacionalinis, regioninis ir
globalus aspektai“. Organizatoriai –
Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas su Seimo
Žmogaus teisių komitetu.
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Birželio 25 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – apskritojo stalo diskusija „Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės
problemos“. Iniciatorė – Seimo narė
Agnė Bilotaitė.
Birželio 27 d. Konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Kaip mylėti
vaiką šeimoje“. Organizatoriai – Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaiga.
Birželio 27 d. Spaudos konferencijų salėje – diskusija „Investicijų
poveikis – nauda ar „melagingos
naujienos?“ Organizatoriai – Seimo
nariai Antanas Baura, Lauras Stacevičius, Andriejus Stančikas, Lietuvos
nacionalinė vartotojų konfederacija ir
Latvijos nevyriausybinė organizacija
IMPACT 2040.
Birželio 28 d. Konstitucijos salėje – pasaulio pasvaliečių pirmojo suvažiavimo konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms
metinėms. Organizatorės – Pasvalio
kraštiečių bendrija (asociacija) kartu
su Pasvalio rajono savivaldybe ir rajono bendruomenėmis.
Liepos 2 d. Konstitucijos salėje – diskusija „Ilgalaikio SGD tiekimo
užtikrinimas: koks geriausias sprendinys valstybei ir verslui?“ Organizatorės – Seimo Energetikos komisija
kartu su Energetikos ministerija.
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Rugsėjo 6 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija-apskritojo stalo diskusija „Translyčių asmenų teisių užtikrinimas: teisingos
pusiausvyros paieškos“. Organizatorius – Seimo Žmogaus teisių komitetas.
Rugsėjo 7 d. Konferencijų salėje – konferencija „Jaunimas valdžioje“. Organizatorės – Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija su Švietimo
ir mokslo ministerija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir universitetų studentų
atstovybėmis.
Rugsėjo 17 d. Seimo I rūmų 203
kab. – Teismo psichiatrijos tarnybos,
ministerijų atstovų, ekspertų, teisininkų ir psichiatrų apskritojo stalo
diskusija, kurioje ieškota sprendimo, kaip keisti Valstybinės teismo
psichiatrijos tarnybos darbo tvarką.
Organizatorė – Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija.
Rugsėjo 17 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Neperleidžiamas tėvystės laikotarpis: ar
Lietuva pasiruošusi pritaikyti Švedijos patirtį?“ Organizatorės – Seimo narės Monika Navickienė ir Rūta
Miliūtė kartu su Švedijos Karalystės
ambasada.
Rugsėjo 19 d. Konferencijų salėje –
Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos konferencija. Organizatorės – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio
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verslo taryba kartu su Seimo Lietuvos
socialdemokratų darbo frakcija.
Rugsėjo 21 d. Konferencijų salėje –
tarptautinė konferencija „Savivaldos
savarankiškumo didinimo link – teisiniai ir praktiniai aspektai, Lenkijos
pavyzdys“. Organizatoriai – Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Lenkijos Respublikos
Seimo Vietos savivaldos ir regioninės
politikos komisija.
Rugsėjo 24 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – tarptautinė konferencija „Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-metis:
žvilgsnis į praeities ir ateities iššūkius ir galimybes“. Iniciatorė – Seimo
narė Raminta Popovienė.
Rugsėjo 26 d. Konstitucijos salėje – susitikimas-diskusija „Vizualinė
Sąjūdžio istorija: pamatyti nematomą“ su 1988–1990 metų Sąjūdžio
akimirkas įamžinusiais fotografais ir
žurnalistais. Organizatorius – Lietuvos
Respublikos Seimas.
Rugsėjo 28 d. Konstitucijos salėje –
diskusija „Ar susigrąžinsime iškeliavusius institucinių investuotojų pinigus?
Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banko ir „Kurk Lietuvai“ atliktų tyrimų rezultatų pristatymas“. Organizatorius – Seimo Ekonomikos komitetas.
Spalio 1 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Automatizuoto pakuočių rinkimo kaimo
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vietovėse galimybės“. Organizatorė –
Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija.
Spalio 1 d. Kazimiero Antanavičiaus salėje – diskusija apie socialinės
globos ir slaugos teikimą senyvo amžiaus asmenims. Iniciatorė – Seimo
narė Agnė Bilotaitė.
Spalio 1 d. Seimo 218B salėje – diskusija dėl 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotos Lietuvos radijo stotims.
Iniciatorius – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos narys Vytautas Kernagis.
Spalio 8 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – „Profesinė savivalda – PENS
ekspertinio vertinimo kokybės ir nešališkumo garantas“. Organizatorės –
Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija kartu su Seimo Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos frakcija.
Spalio 12 d. Lietuvos Tarybos salėje – apskritojo stalo diskusija apie
naują lobistinės veiklos reguliavimą.
Organizatorius – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.
Spalio 12 d. Konferencijų salėje –
metinė konferencija „Kada nebeduosime kyšių Lietuvos sveikatos sistemoje?“ Organizatoriai – Seimo narė
Agnė Bilotaitė, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius,
Jaunųjų gydytojų asociacija.
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Spalio 12 d. Kovo 11-osios Akto
salėje – konferencija „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“. Organizatoriai – Seimo Švietimo ir mokslo
komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba.
Spalio 19 d. Konstitucijos salėje – tarptautinė konferencija „Žaliasis transportas Lietuvoje: galimybės
vartotojams, iššūkiai politikos formuotojams“. Organizatoriai – Seimo
Energetikos komisija kartu su Lietuvos
vartotojų organizacijų aljansu.
Spalio 22 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Kas sveikas – tas ir jaunas“. Organizatoriai – Seimo Sveikos
gyvensenos komisija ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas.
Spalio 23 d. Konstitucijos salėje – forumas „Strateginės bylos prieš
visuomenės dalyvavimą Lietuvoje:
ką daryti“. Organizatoriai – Seimo
Kultūros komitetas kartu su asociacija
„Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“.
Spalio 24 d. Konferencijų salėje – konferencija „Etnokultūrinio
sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“.
Organizatoriai – Seimo Kultūros komitetas kartu su Etninės kultūros globos taryba.
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Spalio 24 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Sąjūdžio vizija ir realybė“. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimas.
Spalio 24 d. Seimo Europos informacijos biure – Laisvosios Rusijos
forumo žmogaus teisių grupės ir Rusijos pilietinės visuomenės ir paramos
politiniams emigrantams asociacijos
pranešimo „Politiniai kaliniai dabartinėje Rusijoje: trumpa apžvalga ir
bendros metodinės rekomendacijos“
pristatymas.
Spalio 24 d. Konferencijų salėje –
konferencija „Lietuvos Respublikos
Konstituciniam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“. Organizato-

riai – Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės institutas kartu su
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu, Konstituciniu Teismu ir Lietuvos
advokatūra.
Spalio 29 d. Konstitucijos salėje – apskritojo stalo diskusija „Ne sąvartyne, nesudeginta, bet naudinga
atlieka – sveiko proto alternatyvos“.
Iniciatorė – Seimo narė Virginija Vingrienė.
Spalio 29 d. Konferencijų salėje – konferencija „Vaikų maitinimo
(r)evoliucija ugdymo įstaigose ir
namuose“. Iniciatorė – Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos
narė Raminta Popovienė.

Sudarė Artūras Zeleniakas
Olgos Posaškovos, Džojos Gundos Barysaitės nuotr.
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