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Kvietimas į spalio 23 d.
forumą „Strateginės bylos
prieš visuomenės dalyvavimą
Lietuvoje: ką daryti“
diskusija, konvencijos, medžių
kirtimas, Misionieriai, paveldas ir
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Spalio 23 d., antradienį, nuo 10:30 val. iki 12:30 val. Seimo
Konstitucijos salėje (I rūmai, 3 aukštas, Gedimino pr. 53,
Vilnius) vyks Seimo Kultūros komiteto ir asociacijos „Aplinkos ir
Rasa
Kalinauskaitė
ADMINISTRATOR

paveldo saugojimo sąjūdis“ rengiamas forumas „Strateginės
bylos prieš visuomenės dalyvavimą Lietuvoje: ką daryti“.
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Forumo programą rasite čia: 2018 spalio 23 d_forumo programa, taip pat
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žinutės pabaigoje.
Tiesioginę transliacija bus galima stebėti
čia: https://www.youtube.com/watch?v=mFNRWPiZzKc
Strateginėmis bylomis prieš visuomenės dalyvavimą (angl. SLAPP) yra
vadinamos tokios bylos, kai verslo korporacijos arba valdžios institucijos imasi
teisinio persekiojimo prieš piliečius, įsitraukusius į tam tikrą viešąjį dalyvavimą
ar viešojo intereso gynimą, reikalaudamos juos nubausti dėl esą padarytos
žalos ir kenkimo, tačiau iš tiesų siekdamos įbauginti, atgrasyti, nutildyti
visuomenę.
Forumo dalyviai aptars teorinį ir praktinį šio reiškinio kontekstą – pasaulinius ir
lietuviškus jo pavyzdžius ir istoriją, sociokultūrines problemas, apie kurias jis
liudija, iššūkius žodžio laisvei ir kitoms pamatinėms demokratijos vertybėms,

Skaitomiausi

Komentuojami

įvairių valstybių taikomas priemones apginti piliečius nuo nepagrįsto
persekiojimo – ir pristatys savo požiūrius į galimus problemų sprendimo būdus.
Forume dalyvaus kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimu suinteresuotų
nevyriausybinių organizacijų nariai ir jiems talkinantys teisininkai, Lietuvos
architektų rūmų, Lietuvos aukščiausiojo teismo, Valstybinės kultūros paveldo
komisijos, Kultūros ministerijos atstovai. Siekiant apžvelgti problemą iš kuo
įvairesnių perspektyvų, pasisakyti buvo pakviesti, tačiau noro nepareiškė
Teisingumo ministerijos, Vilniaus m. savivaldybės, Lietuvos Nekilnojamojo turto
plėtros asociacijos bei kelių verslo įmonių atstovai.
Visų, norinčių pasisakyti, forumo rengėjai maloniai laukia diskusijose.
http://lietuvos.link/seime-bus-svarstoma-kaip-apsaugoti-piliecius-nuo-bylu-uz-dalyvavima-sprendziant-viesuosius-reikalus/
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Su dr. Raimondu Kuodžiu – apie
mokesčių ne-sistemą, arba kaip politikai
žlugdo Lietuvai gyvybiškai svarbius
sprendimus
Mokesčių sistema, NPD, pokalbiai, Skurdas
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Aplinkos ministerijos iniciatyva po forumo planuojamas susitikimas,
kuriame atsižvelgiant į jo rezultatus bus aptartos galimybės keisti teisinį
reguliavimą, siekiant apsaugoti piliečius nuo persekiojimo už dalyvavimą
sprendžiant aplinkos klausimus.
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15509
LRT nutylėjo poeto Tomo Venclovos
žodžius Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Misionieriai, nesąžininga žiniasklaida, Vilniaus
senamiestis
2017 rugsėjo 18

Forumo data siejama su 1992 m. spalio 25 d. referendumu, kuriame priimtoje
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintos tos teisės, kurias neigia
strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą: teisė turėti savo įsitikinimus ir
juos laisvai reikšti (25 straipsnis) bei teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar
pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, o taip pat draudimas persekioti už
kritiką (33 straipsnis).
Taip pat kviečiame susipažinti su Seimo nario Naglio Puteikio prašymu Seimo
Kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus

5529
Kaip E. Jakilaitis LRT eteryje advokatavo
savo bičiulio architekto J. Žalio ir jo
užsakovo D. Nedzinsko verslo
interesams
Misionieriai, nesąžininga žiniasklaida, Trakai
2017 gegužės 17

parengta analitine apžvalga „Į viešąjį dalyvavimą įsitraukusių asmenų apsauga
nuo strateginio bylinėjimosi užsienio valstybėse“: AN_t_N_18_79 Visuomenė

5479

viešasis dalyvavimas apsauga nuo strateginio bylinėjimosi

Skurdo vaizdą Lietuvoje iškreipia skurdo
skaičiavimo metodika

——————————————————————————————————————–

Skurdas, sveika žinoti 2015 rugsėjo 10

FORUMO „STRATEGINĖS BYLOS PRIEŠ VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ
LIETUVOJE: KĄ DARYTI“ PROGRAMA

5250

Forumas vyks 2018 m. spalio 23 d. nuo 10:30 val. iki 13:30 val., Lietuvos
Respublikos Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai, 3 aukštas, Gedimino pr. 53,
Vilnius).
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Garso įrašo stenograma: Kultūros
ministerijoje – prievartavimas suderinti
milžinišką prekybcentrį Trakuose
SOS, Trakai 2017 kovo 4
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Video

Forumą organizuoja: Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas ir
asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“.
Forumą moderuoja: Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Užupio
Respublikos premjeras Sakalas Gorodeckis, asociacijos „Aplinkos ir paveldo
saugojimo sąjūdis“ vadovė dr. Lina Leparskienė ir Lietuvos Respublikos Seimo
narys Naglis Puteikis.
10:30–10:35 Įžanginis žodis. Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto
atstovas
10:35–10:45 Teisininkas Paulius Markevičius. „Strateginės bylos prieš
visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje“.
10:45–11:00 Advokatas Saulius Dambrauskas. „Suinteresuotos visuomenės
reikalavimo teisės „problema“ viešojo intereso gynimo bylose – strateginės
bylos prieš visuomenę Kaune“.
11:00–11:10 Kultūros istorijos tyrinėtojas, Vilniaus m. tarybos narys dr. Darius
Kuolys. „Pilietinė savigyna ir laisvė“.
11:10–11:20 Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė. „Lietuvos
architektų rūmų patirtys viešojo intereso lauke“.
11:20–11:30 Lietuvos aukščiausiojo teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo
departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Navickytė. „Piktnaudžiavimas
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procesinėmis teisėmis ir jo pasekmės civiliniame procese“.
kultūrinis kraštovaizdis

Kultūros ministerija

11:30–11:45 Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė.
„Kaip užkirsti kelią

Kultūros paveldo departamentas

visuomenės dalyvavimui kultūros ir kultūros paveldo srityje: strateginės verslo

L. Ruokytė Jonsson

LRT

kovos per teismus (nuo „Lietuvos“ kino teatro iki Misionierių ansamblio)“.
minimali alga Lietuvoje

11:45–12:15 Klausimai prelegentams, diskusija (pasisakymai iki 3
minučių)

Misionierių ansamblis

N. Puteikis

Naglis Puteikis

12:15–12:25 Vilniaus miesto savivaldybės Visuomeninės miesto planavimo
komisijos pirmininkas, Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos
pirmininkas Gintautas Tiškus. „Urbanistinio karo“ priežastys.
12:25–12:35 Teisininkas Tomas Bakučionis (vienas iš 4 visuomenininkų,
kuriems buvo iškelta byla dėl „Lietuvos“ kino teatro). „Bylos, susijusios su
Misionierių ansamblyje vystomu projektu“.
12:35–12:45 Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Užupio
Respublikos premjeras Sakalas Gorodeckis. „Kur pradingo savivalda ir viešuoju
interesu suinteresuotieji savivaldybėse?“

neapmokestinamas pajamų dydis
oficiali skurdo riba Lietuvoje
Pasaulio paveldo komitetas

paveldas

pragyvenimo lygis Lietuvoje
R. Augustinavičius

Rimi

Senamiesčio bendruomenė

S. Skvernelis
skurdas

skurdo rizikos lygis Lietuvoje

12:45–12:55 Lietuvos Respublikos kultūros ministrės patarėjas Egidijus
Gailiūnas. „Situacija dėl Faro konvencijos pasirašymo ir ratifikavimo: Lietuvos
atvejis“.

Trakų istorinis nacionalinis parkas
Trakų senamiestis
UNESCO
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12:55–13:30 Klausimai prelegentams, diskusija, redakcinės kolegijos
forumo rezoliucijai parengti sudarymas (pasisakymai iki 3 minučių)

V. Karčiauskas

Pastaba: parengus forumo rezoliuciją, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos iniciatyva planuojamas susitikimas, kuriame bus aptarti klausimai
dėl teisinio reguliavimo pakeitimo, siekiant apsaugoti piliečius nuo strateginių

valstybės remiamos pajamos

bylų prieš visuomenės dalyvavimą.

V. Kernagis

Valstybinė kultūros paveldo komisija

Vilniaus m. savivaldybė

Vilniaus senamiestis

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
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paveldas ir gamta
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