Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KOMISIJA
POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖ
2016 m. gegužės 17–20 d.
Vilnius
Konstitucijos salė, Seimo I rūmai
Gegužės 17 d., antradienis
9.00–9.10
Invokacija
Prelatas Edmundas Putrimas
9.10–9.30
Posėdžio atidarymas
Seimo Pirmininkės Loretos GRAUŽINIENĖS sveikinimas
Užsienio reikalų ministro Lino LINKEVIČIAUS sveikinimas
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkės Dalios HENKE
sveikinimo žodis
Komisijos pirmininkės Onos VALIUKEVIČIŪTĖS sveikinimas
Komisijos pirmininko Jono PRUNSKIO sveikinimas
9.30–9.45
Darbotvarkės tvirtinimas
9.45–10.05
Kavos pertrauka
10.05–12.00 Darbinis posėdis
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymų
į Komisijos 2015 m. lapkričio 14 d. kreipimąsi „Dėl informacijos pateikimo“
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymo į Komisijos raštą „Dėl
informacijos pateikimo“
Komisijos pirmininkės Onos VALIUKEVIČIŪTĖS pranešimas apie Komisijos
2013–2016 m. veiklą.
Komisijos pirmininko Jono PRUNSKIO pranešimas apie Komisijos 2013–2016 m.
veiklą
PLB valdybos pirmininkės Dalios HENKE pranešimas
Komisijos narių pasisakymai
Klausimai ir diskusija
12.00–13.00 Pietų pertrauka
13.00–13.30 Parodos „Svarbiausia neužmiršti“ atidarymas
13.30–15.30 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų socialinio modelio įstatymų
projektų
Komisijos pirmininko Jono PRUNSKIO pasisakymas (temos pristatymas)
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Kristinos MIŠKINIENĖS
pranešimas apie Darbo kodekso ir kitų socialinio modelio įstatymų projektų
svarstymą Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete ir priimtus sprendimus dėl šių
įstatymų projektų pakeitimų
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nario Algimanto DUMBRAVOS
pranešimas apie Darbo kodekso ir kitų socialinio modelio įstatymų projektų
svarstymą ir priėmimą Seimo pavasario sesijoje
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15.30–15.50
15.50–16.50

17.00

Komisijos nario Mečislavo ZASČIURINSKO pranešimas apie Darbo kodekso ir kitų
socialinio modelio įstatymų projektų svarstymą ir priėmimą Seimo pavasario sesijoje
JAV bendrovės „Cadre“ investicijų specialisto Vytauto PRUNSKIO pranešimas „Ne
kainomis grįsta konkurencija ir darbo našumo patobulinimai reformuojant Lietuvos
Respublikos darbo kodeksą ir tęsiant investavimą į technologijas ir švietimą“
Darbo rinkos tyrimų instituto direktoriaus Boguslavo GRUŽEVSKIO
pranešimas apie tai, ko, pataisius Darbo kodeksą, gali tikėtis eiliniai dirbantieji, ar
Darbo kodekso pataisos nesukels daugiau socialinių prieštaravimų ir įtampos
Klausimai ir diskusija
Kavos pertrauka
Dėl 2018 m. Dainų šventės
Komisijos nario Henriko ANTANAIČIO pasisakymas (temos pristatymas)
Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus LIAUSOS pranešimas
apie pasirengimą Dainų šventei, vyksiančiai 2018 m.
Klausimai ir diskusija
Vakarienė

Gegužės 18 d., trečiadienis
9.00–10.45 Dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumažinimo
Komisijos nario Kęstučio EIDUKONIO pasisakymas (temos pristatymas)
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Petro NARKEVIČIAUS
pranešimas apie Seimui pateiktus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymo projektus, kuriuose siūloma mažinti PVM
Finansų viceministro Romualdo GĖGŽNO pranešimas apie valstybės galimybes
sumažinti PVM, kokią įtaką biudžeto pajamoms gali turėti įvairūs PVM mažinimo
scenarijai, kokį poveikį tai padarys ekonomikai
SEB banko vyriausiojo analitiko Tado POVILAUSKO pranešimas „PVM tarifo
mažinimo privalumai ir minusai atsižvelgus į kitų ES šalių praktiką“
Klausimai ir diskusija
10.45–11.00 Kavos pertrauka
11.00–12.45 Dėl patriotinio ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Komisijos nario Henriko ANTANAIČIO pasisakymas (temos pristatymas)
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo pranešimas apie ministerijos formuojamą
valstybės politiką šioje srityje
Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos direktorės Vilijos MOZURIENĖS
pranešimas apie patriotinį ugdymą Lietuvos mokyklose
Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo auklėtojos
metodininkės Aidos MAKUTĖNIENĖS pranešimas „Aš myliu Lietuvą“
Buvusio Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose Žygimanto
PAVILIONIO pranešimas „JAV ir Lietuvos pilietinio ir patriotinio auklėjimo
skirtumai“
Klausimai
12.45–13.45 Pietūs
13.45–16.00 Ekskursija į Valstybės pažinimo centrą Lietuvos Respublikos Prezidentų rūmuose
Gegužės 19 d., ketvirtadienis
9.00–11.30 Dėl Astravo atominės elektrinės statybos Baltarusijoje. Dėl Visagino atominės
elektrinės projekto vystymo
Komisijos pirmininkės Onos VALIUKEVIČIŪTĖS pasisakymas (temos
pristatymas)
Aplinkos ministro Kęstučio TREČIOKO pranešimas apie statomos Astravo
atominės elektrinės Baltarusijoje grėsmę ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos
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10.45–11.00
11.00–12.30

12.30–13.30
13.30–15.00

15.00–15.20
15.20– 16.20

16.20–17.00

saugumui, žmonių sveikatai ir gamtai, Lietuvos veiksmus siekiant stabdyti šios
elektrinės statybą
Energetikos viceministro Roko BALIUKOVO pranešimas apie naujos Visagino
atominės elektrinės projekto vystymą
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo, Seimo Energetikos
komisijos nario Artūro SKARDŽIAUS pranešimas „Ar Lietuva jau užsitikrino
savo energetinį saugumą?“
Komisijos narės Zitos ŽVIKIENĖS pranešimas apie Seimo rezoliuciją dėl
Baltarusijos Astravo rajone statomos atominės elektrinės keliamo pavojaus Lietuvai
ir siūlymo Vyriausybei imtis visų reikiamų veiksmų grėsmei sumažinti
Klausimai, diskusija
Kavos pertrauka
Dėl siūlymo kartu su Seimo rinkimais 2016 m. spalio 9 d. surengti privalomą
referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, pakeičiant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 12 straipsnį
Komisijos narės Reginos NARUŠIENĖS pasisakymas (temos pristatymas)
Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkės Birutės VĖSAITĖS pranešimas apie
siūlymą kartu su Seimo rinkimais 2016 m. spalio mėn. surengti privalomą
referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, pakeičiant Konstitucijos 12 straipsnį
PLB valdybos pirmininkės Dalios HENKE pranešimas
Klausimai, diskusija
Pietų pertrauka
Dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
Komisijos pirmininko Jono PRUNSKIO pasisakymas (temos pristatymas)
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono VAIGAUSKO pranešimas „Dėl
Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės
įstatymo nuostatų dėl politinių kampanijų finansavimo“
Seimo Audito komiteto pirmininko Vytauto KAMBLEVIČIAUS pranešimas apie
tai, ar būtina liberalizuoti Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir
finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas dėl politinių kampanijų finansavimo
Klausimai ir diskusija
Kavos pertrauka
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo
pakeitimų
Komisijos nario Kęstučio EIDUKONIO pasisakymas (temos pristatymas)
Žemės ūkio viceministro Albino EŽERSKIO pranešimas apie siūlomus Lietuvos
Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimus
Klausimai ir diskusija
Komisijos darbinis posėdis

Gegužės 20 d., penktadienis
9.00–10.00 Darbinis posėdis. Sprendimų dėl rezoliucijų ir raštų rengimo priėmimas
10.00–10.15 Kavos pertrauka
10.15–12.00 Darbinis posėdis. Rezoliucijų priėmimas ir pritarimas raštų projektams
12.00–12.45 Spaudos konferencija
13.00–14.30 Pietūs

