Seimo Ateities komiteto neformalaus ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ įvykusios virtualios diskusijos
Forumus inicijuoja, organizuoja ir moderuoja Seimo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata
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Forumų prelegentai ir jų akcentai
Diskusijoje kartu su pranešėjais Tomasz MARCINIAK ir Frances G. BURWELL aptariamos ataskaitos:
• „Skaitmeniniai iššūkiai kitoje perspektyvoje Vidurio ir Rytų Europoje” (2020, McKinsey & Company).
• „Skaitmeninimas Vidurio ir Rytų Europoje: regioninio bendradarbiavimo kūrimas” (2020, Atlantic Council).
Forume apie tolimesnes humanitarinių mokslų ir šalies intelektualinio savarankiškumo sąsajas bei raidos perspektyvas kartu su VU
rektoriumi Rimvydu PETRAUSKU, kultūrologu Dariumi KUOLIU, VU Senato pirmininke, literatūrologe Dainora POCIŪTE,
filosofais Alvydu JOKUBAIČIU, Nagliu KARDELIU ir Vytautu ALIŠAUSKU, politologais Antanu KULAKAUSKU, Vladimiru
LAUČIUMI bei kitais dalyviais ieškoma atsakymų į šiuos klausimus:
• Koks vaidmuo humanitariniams mokslams tenka Lietuvos valstybėje, kaip šie mokslai turėtų būti plėtojami, kad Lietuva išsaugotų
intelektualinį savarankiškumą?
• Kokia humanitarinių mokslų prasmė ir paskirtis dabarties pasaulyje, šiandienos Lietuvoje?
• Ar šiais determinizmo laikais „laisvieji menai“ dar laisvi? Ar jie dar geba ugdyti laisvą žmogų ir laisvą visuomenę? Ar turėtų, kaip
galėtų visuomenės laisvei ir valstybės savarankiškumui įsipareigoti?
Diskusijos metu kartu su Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos atstove Ugne
KUMPARSKAITE aptariamos vystomojo bendradarbiavimo politikos perspektyvos ir asociacijos „Neišnešiotukas” atstovių Jolantos
GRIGORJEVIENĖS ir Astos SPEIČYTĖS-RADZEVIČIENĖS pristatytoma nacionalinė iniciatyva „Auginu Lietuvą“ bei praktinis jos
įrankis – edukacinė platforma jauniems tėvams www.auginulietuva.lt.
Diskusiniai klausimai, kuriuos svarsto politologė dr. Inga VINOGRADNAITĖ, Kovo 11-osios akto signataras, žurnalistas Rimvydas
VALATKA, filosofas Paulius GRITĖNAS, istorikas prof. Alfredas BUMBLAUSKAS, politologė prof. Ainė RAMONAITĖ, filosofai
prof. Gintautas MAŽEIKIS ir dr. Nerija PUTINAITĖ, sociologai dr. Rūta ŽILIUKAITĖ ir dr. Vladas GAIDYS, Kovo 11-osios akto
signataras Albinas JANUŠKA, politologas dr. Justinas DEMENTAVIČIUS, teisininkas Gintautas BARTKUS ir kiti forumo dalyviai:
• Kokią Lietuvos Respubliką per tris dešimtmečius susikūrėme – kokios būklės demokratiją turime?
• Kokius pamatus politinės tautos savarankiškai ateičiai pasidėjome?
Diskusijoje, kurioje pagrindinis dėmesys skirtas politinio dialogo formato paieškai, akcentuojant jo svarbą Lietuvai žengiant į ketvirtąją
pramonės revoliuciją ir siekiant vieningos šalies ateities vizijos, įžvalgomis dalinasi Pramoninkų konferederacijos atstovai: prezidentas
Vidmantas JANULEVIČIUS; vice-prezidentai Martynas NAGEVIČIUS, Tomas ANDREJAUSKAS, Mantas GUDAS, Rolandas
VALIŪNAS ir Robertas DARGIS.
Diskusijos metu NVO koalicijos direktorė Gaja ŠAVELĖ pristato Nacionalinę nevyriausybinių organizacijų koaliciją, jos veiklos
kryptis bei prioritetus. Taip pat apžvelgia pilietinės visuomenės ir NVO sektoriaus situaciją. NVO informacijos ir paramos centro
komunikacijos vadovė Inga AKSAMITAUSKAITĖ, Nacionalionio švietimo NVO tinklo atstovė Judita AKROMIENĖ ir Nacionalio
skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Aistė ADOMAVIČIENĖ pasidalina įžvalgomis dėl aktyvesnio NVO dalyvavimo
teisėkūros procesuose, viešųjų paslaugų teikime bei piliečių įgalinimo aktyviau dalyvauti valstybės gyvenime.
Diskusijoje kartu su „INFOBALT“ vadovu Mindaugu UBARTU aptariama:
• Kaip skaitmenizacija galėtų tapti svarbiu Lietuvos ekonomikos augimo varikliu? Kokie reikalingi pagrindai tolesniam
skaitmenizacijos vystymuisi?
• Koks Lietuvos augimo skaitmenizacijos procese potencialas ir kokiose srityse skaitmeninės ekonomikos vystymas aktualiausias?
• Kokie didžiausi iššūkiai, kurie daugiausia lemia ateities procesų sėkmę? O gal skaitmenizacija bei procesų automatizavimas sukuria
daugiau grėsmių?
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Forume diskutuoja Europos Parlamento narys, liberalas Petras AUŠTREVIČIUS, Užsienio reikalų viceministras Arnoldas
PRANCKEVIČIUS, politikos mokslų doktorantas Vytautas SINICA, Kovo 11-osios akto signataras, žurnalistas Rimvydas Valatka,
VU TSPMI Jean Monnet profesorius Ramūnas VILPIŠAUSKAS, Kovo 11-osios akto signataras Albinas JANUŠKA, žurnalistas ir
politologas Vladimiras LAUČIUS, filosofas Andrius BIELSKIS, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas, profesorius
Šarūnas LIEKIS, kultūrologas Darius KUOLYS Emilija PUNDZIŪTĖ-GALLOIS ir kiti virtualaus forumo dalyviai, bei ieško
atsakymų į klausimus:
• Apie vidutines ir ilgalaikes ES ateities perspektyvas. Ar mes turime kalbėti apie ES ateitį kaip apie žalią ir skaitmeninę ekonomiką,
europinės gyvensenos propagavimą ir panašius dalykus, ar apie ES suverenitetą, demokratiją, piliečių ir valstybių (mažų ir didelių)
ateitį? Jei nėra vieningo ES demos, ar įmanoma europinė demokratija ir kokios jos galimos formos?
• Ar ES be gilesnės integracijos, funkcionuojanti tik kaip sunkiai susitariančių atskirų valstybių konsensusas, gali išlikti globalioje
konkurencijoje? Ar ES valstybių suverenitetas ir ES tolesnė integracija yra nesuderinami principai, kurie apribos Europos ateities
ambicijas? Ar tai skatins kelių greičių Europą?
• Ar ES turi užsienio politiką, ar tai tėra užmaskuota Vokietijos – Prancūzijos interesų ir jų kompromisų užsienio politika? Ar įmanoma
ir ar reikalinga strateginė autonomija nuo JAV? Ar ES gali tapti karinė galia (ar be karinės galios gali būti rimtas ES projektas?)? Ar
ES rytų Europa turi atskirą identitetą; savų, specifinių interesų?
Diskusijoje kartu su VU TSPMI atstovais filosofu prof. Alvydu JOKUBAIČIU, politologu prof. Tomu JANELIŪNU, prof. Vitaliu
NAKROŠIU, dr. Viliumi MAČKINIU, gynybos analitiku dr. Tomu JERMALAVIČIUMI, politologe dr. Margarita ŠEŠELGYTE
aptariama:
• Ateitis kaip politinės filosofijos problema, scenarijai ir prognozavimo metodai.
• Viešojo sektoriaus atsparumas, ateities studijų metodologijos ir pažangos samprata.
Forume dalyvauja ir nuomone apie ateities kultūrą Lietuvoje dalijasi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius dr. Arūnas
GELŪNAS, Nacionalinės dailės galerijos vadovė ir vyriausia kuratorė dr. Lolita JABLONSKIENĖ, Lietuvos kultūros tyrimų instituto
direktorius dr. Rasius MAKSELIS, Lietuvos šokio informacijos centro ir šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ vadovė
Gintarė MASTEIKAITĖ, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos katedros profesorė dr. Rūta STANEVIČIŪTĖ.
ES – Lietuvos vidaus ar užsienio politikos reikalas? ES – tarptautinė organizacija ar kažkas daugiau? Jeigu ES turi savo užsienio
politiką, tai ar gali ji pati būti užsienio politika? Ar Lietuva, būdama ES dalimi, turėtų išsaugoti savo užsienio politiką? Ar Lietuvai
būtų reikalingas ES reikalų ministras?
Įžvalgomis apie šalies suverenumo ir ntelektualinio savarankiškumo perspektyvas ES Ateities komiteto surengtame forume dalijasi
Prezidento vyriausioji patarėja ambasadorė Asta SKAISGIRYTĖ, Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius ŽERUOLIS, VU Teisės
fakulteto lektorė dr. Deimilė PRAPIESTYTĖ, ambasadorius ypatingiems pavedimams Raimundas KAROBLIS, ambasadorius prof.
Vytautas ALIŠAUSKAS, VU TSPMI Jean Monnet prof. Ramūnas VILPIŠAUSKAS, ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas
Antanas LINKEVIČIUS, Mykolo Romerio universiteto politologė Rima URBONAITĖ, VU TSPMI prof. dr. Gediminas VITKUS,
politologė Ieva GIEDRAITYTĖ, ambasadorius, Europos Komisijos Vertimų tarnybos vadovas Rytis MARTIKONIS, Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras Petras VAITIEKŪNAS ir kiti virtualios diskusijos dalyviai.
Susitikime ieškoma atsakymų į klausimą – kokiais istoriniais pasakojimais remsime tolimesnę Respublikos ateities raidą?
Įvadinius pranešimus pristato prof. Alfredas BUMBLAUSKAS ir dr. Darius KUOLYS. Diskusijoje dalyvauja istorikas dr. Arūnas
BUBNYS, prof. Zenonas BUTKUS, dr. Violeta DAVOLIŪTĖ, prof. Alfonsas EIDINTAS, prof. Alvydas JOKUBAITIS, dr. Jolanta
KARPAVIČIENĖ, prof. Jūratė KIAUPIENĖ, rašytojas Herkus KUNČIUS, prof. Antanas KULAKAUSKAS, prof. Alvydas
NIKŽENTAITIS, dr. Vladas SIRUTAVIČIUS, dr. Aurimas ŠVEDAS ir kiti.
Jaunieji akademinio pasaulio žmonės svarsto, kokiam Lietuvos ateities projektui jie norėtų angažuotis ar jau yra angažavęsi? Ar mato
prasmės veikti, dirbti Lietuvos Respublikai? Kokių svarbiausių permainų savo valstybėje ir visuomenėje siekia ar siektų?
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„Lietuvių kalba
globaliame pasaulyje“

„Lietuvos
Respublikos švietimo
sistema po 2030“

,,Biotechnologijos
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sąsaja ir Respublikos
ateitis“

2021-04-07
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2021-05-05

2021-05-19

Pasisako ir diskusijoje dalyvauja: dr. Vilius BARTNINKAS (Trys tezės apie įsipareigojimą valstybei), dr. Simas ČELUTKA (Politinė
ir etinė universiteto reikšmė), Laurynas PELURITIS (Kodėl mokykla neišmoko patriotizmo?), Simona MERKINAITĖ (Kaip jaunoji
karta pakeis politinį dalyvavimą ir politikos ribas), dr. Gintas KARALIUS (Lietuviška respublikos samprata: tarp demokratijos,
elitizmo ir komercinės akcijos), dr. Mindaugas GEDVILAS, dr. Diana MARČIULYNIENĖ, Gabrielė MAKAREVIČIŪTĖ (Sau ir / ar
Lietuvai: už ką atsakinga renkasi būti jaunoji karta?) ir kiti forumo dalyviai.
Diskusijoje aptariama 2023–2033 m. ilgalaikė lietuvių kalbos strategija, svarstomi valstybinės kalbos funkcionavimo ir statuso
klausimai, jos plėtros kryptis, lietuvių kalbos perspektyvos išeivijoje, taip pat bandoma išryškinti pagrindines nuostatas, kuriomis
remiantis valstybė galėtų planuoti tolesnę lietuvių kalbos ateitį. Pasisakantieji:
Audrys ANTANAITIS (Valstybinės lietuvių kalbos komisija), „Valstybinės kalbos planavimas ir vizija“; prof. dr. Jolanta
ZABARSKAITĖ (Kazimiero Simonavičiaus universitetas), „Kokių pokyčių reikia lietuvių kalbos politikai“; dr. Rita MILIŪNAITĖ
(Lietuvių kalbos institutas), „Kalba ideologijų mūšių lauke“; dr. Andrius UTKA (VLKK, Vytauto Didžiojo universitetas), „Kalbos
plėtra skaitmeninėje terpėje ir lietuviško dirbtinio intelekto kūrimas“; dr. Danguolė MIKULĖNIENĖ (Lietuvių kalbos institutas),
„Kalbos ilgalaikės strategijos metmenys“; prof. Meilutė RAMONIENĖ (Vilniaus universitetas), „Lietuvių kalba ir pasaulis“.
Spartūs pokyčiai ir vis sudėtingesnis šiandieninis pasaulis kelia naujus iššūkius ir reikalavimus šalies švietimo sistemai. Diskusijoje
Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saule MAČIUKAITĖ-ŽVINIENĖ; Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras
ŽUKAUSKAS, šio komiteto narė Vilija TARGAMADZĖ, Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Eglė
RADIŠAUSKIENĖ; Vilniaus švietimo pažangos centro, VU švietimo analitikė Jūratė LITVINAITĖ; Lietuvos mokslų akademijos
prezidentas akad. Juras BANYS ir kiti virtualaus forumo dalyviai dalinasi įžvalgomis apie Lietuvos švietimo vizijas po 2030 m.
Diskusijoje dalinamasi įžvalgomis apie dinamišką Lietuvos biotechnologijų mokslo ateitį, kodėl turėtumėte galvoti apie pažangą ir
naujas galimybes šioje srityje; kaip Lietuvos mokslininkų patirtis ir žinios galėtų prisidėti prie šio inovatyvaus verslo plėtros ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje; kaip greitai ir saugiai vykdyti plėtrą biotechnologijų srityje; kaip sukurti sinergiją derinant įvairias
technologijas, norint įmonėms tapti biotechnologijų inovacijų lyderėmis bei kt. klausimai. Klausimus diskusijoje aptaria: akad. prof.
habil. dr. Vladas Algirdas BUMELIS – Gamtos mokslų ir genų inžinerijos mokslinių tyrimų bendrovės „Biotechpharma“ valdybos
pirmininkas; akad. prof. habil. dr. Eugenijus Arvydas JANULAITIS – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; padėjęs pagrindus
pirmosioms Lietuvoje moderniosios biotechnologijos įmonėms, bendrovėms „Fermentas“ ir „Biofa“; akad. prof. habil. dr.
Saulius KLIMAŠAUSKAS – VU Biotechnologijos instituto DNR modifikacijos tyrimo skyriaus vedėjas; akad. prof. dr. Virginijus
ŠIKŠNYS – VU Biotechnologijos instituto Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyriaus vadovas; akad. prof. dr. Gintaras
VALINČIUS – Gyvybės mokslų centro direktorius. Prie diskusijos prisijungia ir dr. Gintarė TAMAŠAUSKAITĖ-JANICKĖ VU Tech
Hub vadovė ir Aurimas Pautienius-ŽELVYS, Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius.
Dažnai girdime, kad Lietuvoje veikianti savivaldos sistema neleidžia lietuviams būti ir jaustis savo vietovės, savo krašto, savo valstybės
šeimininkais. Ko lietuviškajai savivaldai stinga? Ar ji atitinka mūsų visuomenės lūkesčius ir kitose Europos Sąjungos šalyse
veikiančius savivaldos modelius? Kaip mūsų savivaldos sistema turėtų būti keičiama, kad lietuviai pajustų, jog bendri reikalai yra jų
valioje, kad įgytų galių, būtinų šiems reikalams tvarkyti?
Šiuos klausimus diskusijoje aptaria: Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus KŪRIS, VU TSPMI doc., dr. Mažvydas
JASTRAMSKIS, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrėja dr. Jogilė ULINSKAITĖ, VDU prof. dr. Antanas
KULAKAUSKAS, VU Teisės fakulteto prodekanas doc., dr. Haroldas ŠINKŪNAS, VU Teisės fakulteto doc., dr. Vaidotas
VAIČAITIS, buvęs Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas MIČIULIS ir kiti forumo dalyviai.
Virtualioje diskusijoje aptariamos kultūros ir švietimo sąsajos svarba Respublikos ateičiai.
Dalyvauja ir savo įžvalgomis dalinasi kultūros ekspertė prof. dr. Irena VAIŠVILAITĖ, Ministro Pirmininko patarėja kultūrai dr.
Gabrielė ŽAIDYTĖ, Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė Milda LAUŽIKAITĖ, Muziejų asociacijos švietimo sekcijos vadovė dr.
Nelė KOSTINIENĖ, Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta ŠIMKIENĖ, švietimo ekspertas, buvęs Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT
gimnazijos direktorius Miša JAKOBAS, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius Vaidas BACYS, M. K. Čiurlionio menų
gimnazijos direktorius Dainius NUMGAUDIS, asociacijos „INFOBALT“ vadovas Mindaugas UBARTAS ir kiti forumo dalyviai.
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„Lietuvos
konkurencingumo
status quo ir ateitis“

„Elektros energetika:
iššūkiai ir galimybės“

2021-09-15

2021-09-29

„Valdžios šakos:
įtampos ir
bendraveika“

2021-10-13

„Ar Lietuvos
Respublika valdoma,
ar administruojama?"

2021-11-03

Forume aptariama, kas stabdo šalies konkurencingumo proveržio galimybes tarptautinėje arenoje. Kokie formuluotini ilgalaikiai ir
tvarūs Lietuvos siekiniai, globaliu mastu, šalyje ir jos regionuose, žvelgiant iš ateities perspektyvos? Ar mokestinės aplinkos
tobulinimas gali tapti šalies tarptautinio konkurencingumo didinimo pamatu?
Šio diskurso virtualioje diskusijoje dalyvauja ir atsakymų į klausimus ieško bendros Lietuvos ir Didžiosios Britanijos tarptautinės
investicijų bendrovės „Covalis Capital“ įkūrėjas Žilvinas MECELIS; Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas
ARLAUSKAS; Lietuvos advokatas, specializuotos advokatų kontoros „Bartkus ir partneriai“ vadovaujantis partneris, VU Teisės
fakulteto partnerystės docentas Gintautas BARTKUS; Lietuvos pramonininkų konferderacijos prezidentas Vidmantas
JANULEVIČIUS; Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius ROMANOVSKIS; Lietuvos ekonomikos investuotojų verslo
asociacijos „Investuotojų forumas“ (Investors’ Forum) vykdomoji direktorė Rūta SKYRIENĖ; Lietuvos banko valdybos pirmininkas
Gediminas ŠIMKUS; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimas VARKULEVIČIUS ir kiti forumo
dalyviai.
Forume aptariami klausimai:
• Esama situacija tiek perdavimo, tiek ir skirstomajame elektros tinkluose. Sistemos susidėvėjimas ir gebėjimas be sutrikimų tiekti
kokybišką elektros energiją visiems šalies vartotojams.
• Investicijų į tinklo palaikymą nuoseklumas ir tolygumas.
• Ar iš tikrųjų vis dar egzistuoja išskirtinės sąlygos daliai rinkos dalyvių?
• Elektros energijos generavimo pajėgumai Lietuvoje, ateities iššūkiai.
Diskusijoje dalyvauja ir savo įžvalgomis dalinasi Kęstutis JAUNIŠKIS – Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas, Inga
ŽILIENĖ – Energetikos viceministrė, Tomas LUKOŠEVIČIUS – Prezidento patarėjas, Gediminas MAŽEIKA – UAB Tetas
generalinis direktorius, Darius MAIKŠTĖNAS – AB „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, Mindaugas
KEIZERIS – AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius, Martynas NAGEVIČIUS - Lietuvos
atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, Rimantas VAITKUS – buvęs UAB “Visagino atominė elektrinė"
vadovas, Arvydas SEKMOKAS - buvęs Energetikos ministras, Audrius ENDZINAS – Lietuvos elektros energetikos tarybos narys,
Gediminas ULOZA – „E energija“ grupės generalinis direktorius,Virginijus RADZIUKYNAS – Lietuvos energetikos institutas,
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vadovas.
Svarstymų fokuse – skirtingų valdžios šakų – Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės, teismų, savivaldos – tarpusavio įtampų,
prieštaravimų, darnią veiklą trikdančių problemų diagnostika, galimi iškeltų problemų sprendimo būdai. Svarstant atskirų valdžios
šakų bendradarbiavimo problematiką, dalyvauja ir savo įžvalgomis dalinasi: Darius ŽERUOLIS – Ministro Pirmininko patarėjas
strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais, prof. dr. Dainius ŽALIMAS – Vytauto
Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, doc. dr. Remigijus CIVINSKAS – VDU
Viešojo administravimo katedros docentas, Lauras BIELINIS – Lietuvos politologas, socialinių mokslų daktaras, VDU profesorius,
prof. dr. Vaidutis LAURĖNAS – Klaipėdos universiteto Senato pirmininkas, doc. dr. Vytautas DUMBLIAUSKAS – Mykolo Romerio
universiteto politologas, Vladimiras LAUČIUS – politologas ir žurnalistas.
Virtualioje diskusijoje gvildenama ar biurokratijos įsišaknijimas – mąstymo ar valdymo iššūkis? Svarbu suprasti, kaip valdymo
struktūros apauga biurokratine tvarka ir kultūra? Ypač aktualu išanalizuoti biurokratinių santykių priežastis ir esamą padėtį šalyje,
atrasti naujus, valdymą ir valdyseną pagyvinančius santykių mechanizmus.
Diskusijoje dalyvauja ir įžvalgomis dalinasi: Sigita ŠČAJEVIENĖ – Vidaus reikalų viceministrė, Elena LEONTJEVA – Lietuvos
laisvosios rinkos instituto prezidentė, prof. dr. Lauras BIELINIS – VDU Viešosios komunikacijos katedra, prof. dr. Arūnas
AUGUSTINAITIS, Paulius GRITĖNAS – VU rektoriaus patarėjas, apžvalgininkas, filosofas, dr. Alvidas LUKOŠAITIS – Seimo
kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimo skyriaus vedėjas, dr. Klaudijus MANIOKAS – AB ,,Europos
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP) Valdybos pirmininkas.
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