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BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE RENGINĮ. Prieš metus, simbolinę gegužės 9-tąją, kai minėjome Europos dieną, Europos 

Sąjungoje (ES) startavo Konferencija dėl Europos ateities. Ši unikali iniciatyva suteikė galimybę 

europiečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos prioritetus – kiekvienas norintis galėjo svarstyti 

apie tai, kokios ES nori ateityje. EP narys Juozas Olekas ir Stepono Kairio fondas, siekdami įtraukti į šią 

iniciatyvą ir Lietuvos visuomenę, bei įgyvendinti EP S&D frakcijos paskelbtą ES ateities konferencijos 

strategiją, organizavo 12 renginių ciklą „ES ateities konferencija: Lietuvos kairiųjų idėjos Europai“.  
 

Mes džiaugiamės per pusę metų pasiektais rezultatais – su Jūsų visų pagalba renginiai buvo aktualūs ir 

įdomūs, o į diskusijas apie Europos ateitį mums pavyko įtraukti piliečius iš įvairių Lietuvos regionų. 

Esame dėkingi kiekvienam, diskutavusiam apie ES ir Lietuvos aktualijas bei ateitį: bendruomenės nariui, 

visuomeninės organizacijos atstovui, politikui, mokslininkui ar ekspertui. Mes džiaugiamės, kad 

vykusios diskusijos buvo abipusiai naudingos – įsitikinome, jog Europa yra kiekviename miestelyje, ir 

čia yra nemažai skaudulių, greta to – kad neretai didžiausi pokyčiai reikalingi čia, Lietuvoje. 
 

Šiandien, kartu su visa Europa, mes užbaigiame ES ateities konferencijos renginių ciklą. Ta proga norime 

ne tik Jums padėkoti, bet ir pakviesti į visą 12-kos renginių ciklą apibendrinančią apskritojo stalo 

diskusiją, kurią pavadinome „ES ateitis: Lietuvos kairiųjų idėjos“. Čia tikimės išgirsti naujausias įvairių 

ekspertų įžvalgas apie ES viziją, ir koks kelias leistų ją pasiekti.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

KVIETIMAS 
2022 m. kovo 18 d. 

10:00-13:00 val. 

 

 

MŪSŲ PASIEKIMAI SKAIČIAIS: 
 

 
PER 6 MĖNESIUS: 

Renginių 

12 
Pranešėjų 

80 
Diskusijų 

valandos 

28 
DISKUSIJŲ DALYVIŲ 

 
S. KAIRIO FONDO SEKĖJŲ 

ES ATEITIES KONFERENCIJOS 

WEB PLATRORMOJE  

~630 

~670 

Apskritojo stalo diskusija 

“ES ATEITIS: LIETUVOS KAIRIŲJŲ IDĖJOS” 

EP narys 
Juozas OLEKAS 

 

APLANKYTI 

MIESTAI 7 

 
DISKUSIJŲ ĮRAŠŲ PASIEKIMŲ  

S. KAIRIO FONDO SOC. TINKLUOSE ~7000 

Nuotoliniu būdu per ZOOM platformą 

 

ORGANIZATORIAI: 
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VIETA: Kvietimas stebėti diskusiją kuri bus transliuojama S. Kairio fondo fb paskyroje). 
 

TRUKMĖ: 10:00 – 13:00 val. 
 

PRISIJUNGIMAS nuo 09:50 val. paspaudus nuorodą (bus pateikta prieš konferenciją).  
 

MODERUOJA: dr. Juozas Olekas, EP narys, Stepono Kairio fondo Tarybos pirmininkas; 

 brg.gen. (ret) Algis Vaičeliūnas, Stepono Kairio fondo direktorius. 
 

   

10:00 – 10:30 RENGINIO ATIDARYMAS: 

 Apie S. Kairio fondo organizuotą renginių ciklą Algis Vaičeliūnas (3 min.) 

 Lietuvos balsas sprendžiant ES ateitį 
Juozas Olekas, EP S&D frakcijos 

narys (5 min.) 

 
Europos Parlamento socialistų ir demokratų 

frakcijos sveikinimas 

P. Pedro Marques, EP S&D frakcijos 

viceprezidentas (10 min.) 

 LSDP pirmininkės sveikinimo žodis  
Vilija Blinkevičiūtė, EP S&D 

frakcijos narė (7 min.) 

 Sveikinimo žodis 
Liudas Mažylis, EP EPP frakcijos 

narys (5 min.) 

10:30 – 12:30 APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „ES ateitis: Lietuvos kairiųjų idėjos“ 

10:30 – 10:55 Pirma tema „ES pasaulyje: atsakingos pasaulinės lyderystės stiprinimas“ 

 

DISKUSIJĄ PRADEDA dr. Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras ir brig.gen (R) Algis 

Vaičeliūnas. 
 

DALYVAUJA kiti šios srities ekspertai: prof. dr. Gediminas Vitkus, VU, TSPMI; Dovilė Šakalienė, Seimo 

NSGK narė; prof. dr. Giedrius Česnakas, LKA; Jurgita Germanavičienė, URM; dr. Vaidotas Urbelis, KAM; 

Saulius Gasiūnas, KAM; Audronis Zairys, Jurbarko miesto tarybos narys; brg.gen. (ret) Česlovas Jezerskas; 

doc.dr. Deividas Šlekys, VU TSPMI; Vilius Kavaliauskas; Donatas Augulis, URM. 
 

APIE TEMĄ. Ar Europos balsas pasaulyje yra pakankamai stiprus ir vieningas? ES turi būti pajėgi bendromis 

pastangomis spręsti tokius svarbius klausimus kaip taika, saugumas ir ekonominė europiečių gerovė. 

Globalinius užsienio politikos bei saugumo iššūkius ES gali spręsti tik bendradarbiaudama tarptautiniu mastu 

– tam yra būtina į iššūkius pasaulyje reaguoti greitai,  išmaniai ir kompleksiškai. 450 milijonų gyventojų turinti 

ES jau yra didžiausia politinė sąjunga, turinti bendrą rinką, ir esanti viena didžiausių pasaulyje vystomojo 

bendradarbiavimo pagalbos teikėjų. Tačiau ES dar tik pakeliui į pripažinimą kaip pasaulio supergalybės 

gynybos ir užsienio politikos srityse, taigi kaip mes ir ES galėtume šį procesą paspartinti? Ar įmanoma pasiekti 

suderinto ES narių požiūrio į išorės veiksmus – nuo prekybos ar tarptautinių partnerysčių, iki užsienio saugumo 

ir gynybos politikos? 

 

 

 

Apskritojo stalo diskusijos  

„ES ATEITIS: LIETUVOS KAIRIŲJŲ IDĖJOS“ 

PROGRAMA 
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10:55 – 11:20 Antra tema „Vertybės ir teisės: piliečių laisvių apsauga“ 

 

DISKUSIJĄ PRADEDA Dovilė Šakalienė, Seimo NSGK narė, LSDP pirmininkės pavaduotoja ir Raminta 

Popovienė, LSDP pirmininkės pavaduotoja. 

 

DALYVAUJA kiti šios srities ekspertai: prof. hab. dr. Dalia Leinartė, CEDAW narė, buvusi pirmininkė; 

dr. Liutauras Gudzinskas, VU, TSPMI docentas; Kristina Dūdonytė, Lietuvos žmonių su negalia teisių 

stebėsenos komisijos pirmininkė; Vytenis Povilas Andriukaitis, PSO atstovas Lietuvoje; prof. dr. Jūratė 

Novagrockienė; Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas; Dovilė Juodkaitė, Lietuvos 

negalios organizacijų forumo prezidentė; Eglė Čaplikienė, SADM Neįgaliųjų departamento direktorė; Laura 

Vilkinienė, Lietuvos negalios organizacijų forumo mamų grupė „Virtualus laiškas“; Greta Giriūnaitė, Skemų 

globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams; Jolanta Navickaitė, ŠMM. 

 

APIE TEMĄ. ES remia visų piliečių lygybę – ES aktyviai ginamos žmogaus teises, aukų ir vaikų teisės, 

kovojama su rasizmu ir religine diskriminacija, skatinamas teisingumas ir lyčių lygybė, ginamos neįgaliųjų ir 

LGBTIQ+ bendruomenių teisės. Lietuvoje nuo 1990 m. nediskriminavimo ir žmogaus teisių užtikrinimo 

srityse buvo padaryta didžiulė pažanga, tačiau reikiamo įvairių rūšių nediskriminavimo lygio šiandien mes dar 

nesame pasiekę. Nediskriminavimo užtikrinimo principas nėra pakankamai užtikrinamas ne tik praktikoje, bet 

ir teisėkūroje, ypač pabrėžtinas de facto vis dar egzistuojantis negalią turinčių žmonių diskriminavimas. Kokios 

priemonės ir veiksmai realiai padėtų užtikrinti, kad lygių galimybių principo įtvirtinimas Lietuvos teisės 

aktuose būtų paremtas stipriu įgyvendinimo mechanizmu, kuris garantuotų jo veiksmingumą? Kokių 

visuomenės švietimo, ar kitų žingsnių turėtume imtis, kad mūsų visuomenėje, kuri yra tarsi kaleidoskopas, 

žmonių skirtumai sukurtų puikią harmoniją?  

 

11:20 – 11:30 PERTRAUKA 

11:30 - 11:55 Trečia tema „Sveikata: sveikesnės ateities receptas europiečiams“ 

 

DISKUSIJĄ PRADEDA Vytenis Povilas Andriukaitis, PSO atstovas Lietuvoje ir EP narys dr. Juozas Olekas. 
 

DALYVAUJA kiti šios srities ekspertai: prof. Feliksas Jankevičius; dr. Alvija Šalaševičienė, KTU maisto 

instituto direktorė; prof. hab.dr. Algimantas Kirkutis, KU; Orinta Leiputė, LR Seimo sveikatos apsaugos 

komiteto narė; Sonata Jarmalaitė, NVI l.e.p. direktorė; Elona Juozaitytė, LSMU Kauno klinika; Arvydas 

Laurinavičius, VU; prof. Rūta Dubakienė, LMA Medicinos sekcijos pirmininkė; Birutė Tumienė, VU 

Medicinos fakultetas; prof. Limas Kupčinskas, Lietuvos mokslų akademija; doc. Jelena Rascon, VU Santaros 

klinikos; dr. Gediminas Černiauskas. 
 

APIE TEMĄ. Sveikesnei Europai gyvybiškai svarbūs yra sveikatos priežiūra, gerovė ir žmonių sveikas 

gyvenimo būdas. Tačiau nemažiau svarbi yra ir ES vienybė kovoje su įvairiomis ligomis ar vykdant jų 

prevenciją. Koronaviruso pandemija atskleidė stipriąsias ir silpnąsias ES sveikatos politikos puses: įsitikinome, 

kad ES būtina bendradarbiauti kuriant tvirtesnes sveikatos priežiūros sistemas ir saugant europiečių fizinę ir 

psichikos sveikatą. Kita vertus, vykdydama bendrus kovos su koronavirusu ir žmonių sveikatos apsaugos 

veiksmus, ES parodė, kad visuomenės sveikatos srityje galima nuveikti daug daugiau. Nors už sveikatos 

priežiūrą ir medicinos paslaugas pirmiausia atsakingos nacionalinės vyriausybės, ES sveikatos politika turi 

paremti ir sustiprinti nacionalinius veiksmus. Galbūt atėjo metas kurti ES sveikatos sąjungą, ir taip gerinti 

koordinavimą Europos lygmeniu, kurti atsparesnes sveikatos sistemas ir geriau pasirengti galimoms ateities 

krizėms? 
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11:55 – 12:20 
Ketvirta tema „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas“ 

 

DISKUSIJĄ PRADEDA Alfonsas Brazas, LSDP ekonomikos komiteto narys ir Algirdas Sysas, LR Seimo 

socialinių reikalų ir darbo komiteto narys, LSDP socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas. 
 

DALYVAUJA kiti šios srities specialistai: Rasa Budbergytė, LR Seimo Audito komiteto narė;  prof. dr. 

Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas; Vitalijus Mitrofanovas, Naujosios 

Akmenės meras; prof. hab.dr. Romas Lazutka, Vilniaus universitetas; prof. dr. Boguslavas Gruževskis, 

Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius; Jekaterina Navickė, Vilniaus universitetas; Danas Arlauskas, 

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas; Gintautas Paluckas, Seimo LSDP frakcijos pirmininkas. 
 

APIE TEMĄ. Koronaviruso pandemija yra beprecedentis iššūkis ES ir pasaulio ekonomikai – ji tiesiogiai 

paveikė asmenis, šeimas ir verslą, visų pirma mažas ir vidutines įmones. ES šalys turi dirbti išvien, kad 

unikalioje ES socialinės rinkos ekonomikoje įmonės galėtų klestėti, o prireikus gautų paramą. Ko šiuo 

klausimu ėmėsi ES? ES siekia teisingo ir įtraukaus ekonomikos gaivinimo, kad būtų atitaisyta pandemijos 

sukelta ekonominė ir socialinė žala, kartu investuojant į žaliąją ir skaitmeninę ateitį. Siekiant šio tikslo buvo 

sutarta dėl beprecedenčio 1,8 trln. EUR ekonomikos gaivinimo paketo. Ši suma apima 2021–2027 m. ES 

biudžetą ir „NextGenerationEU“ – ekonomikos gaivinimo priemonę mūsų ekonomikos ir visuomenės 

atsparumui ir tvarumui padidinti. Aš šis paramos paketas bus pakankama atrama ES valstybėms? 
 

12:20 – 12:30 RENGINIO UŽDARYMAS 
Dr. Juozas Olekas ir EP biuro 

Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė 

  

  

________________________________________________________________________________  

EP narys Juozas Olekas ir Stepono Kairio fondas, siekdami Lietuvos visuomenę įtraukti į ES Konferencijos dėl 

Europos ateities iniciatyvą, organizavo 12 renginių ciklą „ES ateities konferencija: Lietuvos kairiųjų idėjos 

Europai“. Čia pateikiamos nuorodos į organizuotų renginių aprašymus ir jų ataskaitas:  
 

Eil. 

Nr. 
Diskusijos / konferencijos tema 

Apie renginį/ 

ataskaita 

1 „ES žaliasis kursas“ (Klaipėda) ČIA 

2 „Ar verta Europai stengtis tapti viena iš pasaulio supergalybių“ (Jurbarkas) ČIA 

3 „Bendrojo ugdymo Europoje standartizavimas – už ir prieš“ (Kretinga) ČIA 

4 „ES ir Lietuvos ateities sportas“ (Šiauliai) ČIA 

5 „Migracijos politika ES ir Lietuvos darbo rinkos iššūkiai“ (Naujoji Akmenė) ČIA 

6 „Lygybė Europos sąjungoje: kaip išgyvendinti diskriminaciją?“ (Zarasai) ČIA 

7 „Nuo darnios žemės ūkio politikos link darnios ES maisto politikos“ (Vilnius) ČIA 

8 „Grėsmės ES saugumui vs ES gynybos architektūra“ (Vilnius) ČIA 

9 „Europos Sąjungos bei Lietuvos mokesčių politika“ (Vilnius) ČIA 

10 „Migrantų krizė: iššūkiai ES sienų apsaugai“ (Vilnius) ČIA 

11 „Pajamų ir turtinės nelygybės bei skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ (Vilnius) ČIA  

12 „Negalią turinčių žmonių integravimas ir galimybių savarankiškam gyvenimui 

sudarymas“ (Vilnius) 

ČIA 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/76198?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=2
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/76231?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/76264?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/76330?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/76297?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=4
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/76333?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=5
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=5
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/76397?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=&locale=lt&page=5
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102664?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=ltu&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/113917?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125269?filter%5Bactivity%5D=my_meetings&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bcountry%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bspace%5D%5B%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=

	APIE RENGINĮ. Prieš metus, simbolinę gegužės 9-tąją, kai minėjome Europos dieną, Europos Sąjungoje (ES) startavo Konferencija dėl Europos ateities. Ši unikali iniciatyva suteikė galimybę europiečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos prioritet...

