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MOKSLINĖS, POLITINĖS 
KONFERENCIJOS, SEMINARAI, 
DISKUSIJOS SEIME 
NUO 2020 M. BALANDŽIO 1 D. 
IKI 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

Seimo valdybos sprendimu per ka-
rantiną dėl COVID-19 renginiai už-
darose patalpose Lietuvos Respublikos 
Seime, išskyrus spaudos konferencijas, 
kurias rekomenduota stebėti nuotoliniu 
būdu, ir renginius, kuriuos galima su-
rengti ir stebėti nuotoliniu būdu, nebu-
vo organizuojami.

Gegužės 18 d. Spaudos konferen-
cijų salėje (nuotolinė) konferencija 
„Išeitys iš kritinės situacijos Lietuvos 
biokuro rinkoje“. Organizatorius Sei-
mo Aplinkos apsaugos komitetas.

Gegužės 20 d. Spaudos konferen-
cijų salėje (nuotolinė) konferencija 
„Natura 2000 tinklo plėtra: kaip su-
derinti gamtos ir savininkų intere-
sus?“ Organizatorius Seimo Aplinkos 
apsaugos komitetas.

Birželio 15 d. Seimo III rūmai, 
218 B kab. (nuotolinė) diskusija „Kaip 
didinsime teismų ir teisingumo sis-
temos skaidrumą?

Birželio 17 d. Lietuvos Tarybos 
salėje diskusija „Penktosios kartos 

judriojo ryšio (5G) įtaka gyventojų 
sveikatai ir imunitetui“. Organizato-
rė Seimo Sveikos gyvensenos komisija.

Liepos 23 d. Spaudos konferencijų 
salėje konferencija „Lietuva ir JAV: 
strateginės partnerystės įtvirtintos 
perspektyvos“. Organizatorius Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
mitetas.

Rugsėjo 7 d. Konstitucijos salėje 
diskusija „Kurortų ir kurortinių te-
ritorijų teisinio reguliavimo proble-
mos ir perspektyvos“. Iniciatorė Sei-
mo narė Asta Kubilienė.

Rugsėjo 9 d. Seimo lankytojų 
centre susitikimas-diskusija „Mano 
Kovo 11-oji“ su Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signataru Česlovu Jur-
šėnu. Organizatorė Seimo kanceliarija.

Rugsėjo 11 d. Kovo 11-osios Akto 
salėje forumas „Ką daryti, kad išsau-
gotume kultūros paveldą (II)“. Orga-
nizatoriai Seimo Kultūros komitetas 
su asociacija „Aplinkos ir paveldo sau-
gojimo sąjūdis“.

ĮVYKIŲ KALENDORIUS
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Rugsėjo 16 d. Seimo posėdžių 
salėje leidinio „Parlamentarizmas 
Lietuvoje“, skirto Steigiamojo Seimo 
100-mečiui, pristatymas-diskusija. 
Organizatorės Laisvės kovų ir valsty-
bės istorinės atminties komisija ir Sei-
mo kanceliarija.

Rugsėjo 16 d. Seimo posėdžių salėje prista-
tytas leidinys „Parlamentarizmas Lietuvoje“, 
skirtas Steigiamojo Seimo 100-mečiui.

Rugsėjo 18 d. Seimo I rūmuose su-
rengta apskritojo stalo diskusija „Pro-
fesinė savivalda – PENS ekspertinio 
vertinimo kokybės ir nešališkumo 
garantas?“ Organizatorius Seimo 
Aplinkos apsaugos komitetas.

Rugsėjo 18 d. Konstitucijos salėje 
mokslinė-praktinė konferencija „Kul-
tūros kongresai ir dabarties kultū-
ra“. Organizatoriai Seimo Švietimo ir 
mokslo komitetas, Lietuvos kultūros 
kongreso taryba ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Profesinio tobulinimo 
institutas su partneriais.

Rugsėjo 18 d. Konferencijų salėje 
konferencija „Sportas, laisvalaikis ir 
negalia: ar užtikrinamos neįgaliųjų 
teisės?“ Organizatoriai Seimo Neįga-
liųjų teisių komisija.

Rugsėjo 21 d. Konferencijų salėje 
seminaras-diskusija „Lietuvos elek-
tros sistemos funkcionavimas: tipi-
niai darbo režimai, komerciniai ir 
fiziniai elektros srautai, tarpsistemi-
niai pralaidumai elektros prekybos 
su trečiosiomis šalimis kontekste“. 
Organizatoriai Seimo Energetikos ir 
darnios plėtros komisija ir Lietuvos 
elektros pardavimo sistemos operato-
rius AB „Litgrid“.

Rugsėjo 21 d. Konstitucijos salėje 
konferencija, skirta Prezidento Algir-
do Mykolo Brazausko 88-osioms gi-
mimo metinėms paminėti. Organiza-
torė Lietuvos socialdemokratų darbo 
partijos frakcija.

Rugsėjo 21 d. Seimo lankytojų 
centre Ričardo Savukyno knygos 
„Kaip nugalėti propagandą. Trumpa 
mąstymo klaidų apžvalga“ pristaty-
mas. Organizatorė Seimo kanceliarija.

Rugsėjo 24 d. Seimo lankytojų 
centre susitikimas-diskusija „Mano 
Kovo 11-oji“ su Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signatarų klubo prezi-
dente Birute Valionyte. Organizatorė 
Seimo kanceliarija.
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Rugsėjo 28 d. Konferencijų salėje 
tarptautinė konferencija „Nevalstybi-
nio ugdymo svarba Lietuvos švieti-
mui“. Organizatoriai Lietuvos nevals-
tybinio sektoriaus ugdymo įstaigos ir 
Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.

Tarptautinės konferencijos „Nevalstybinio 
ugdymo svarba Lietuvos švietimui“ akimirka.

Sudarė Artūras Zeleniakas
Olgos Posaškovos, Džojos Gundos 

Barysaitės nuotraukos
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