FORUMO „STRATEGINĖS BYLOS PRIEŠ VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ LIETUVOJE:
KĄ DARYTI“ PROGRAMA
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).
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 procesinėmis teisėmis ir jo pasekmės
civiliniame procese“.
11:30–11:45 Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė. „Kaip užkirsti kelią
visuomenės dalyvavimui kultūros ir kultūros paveldo srityje: strateginės verslo kovos per teismus
(nuo „Lietuvos“ kino teatro iki Misionierių ansamblio)“.
11:45–12:15 Klausimai prelegentams, diskusija (pasisakymai iki 3 minučių)
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?“
12:45–12:55 Lietuvos Respublikos kultūros ministrės patarėjas Egidijus Gailiūnas. „Situacija dėl
Faro konvencijos pasirašymo ir ratifikavimo: Lietuvos atvejis“.

12:55–13:30 Klausimai prelegentams, diskusija, redakcinės kolegijos forumo rezoliucijai
parengti sudarymas (pasisakymai iki 3 minučių)
Pastaba: parengus forumo rezoliuciją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva
planuojamas susitikimas, kuriame bus aptarti klausimai dėl teisinio reguliavimo pakeitimo, siekiant
apsaugoti piliečius nuo strateginių bylų prieš visuomenės dalyvavimą.

