
Mūsų veiklos sritys

•Santuoka ir šeima.
Šeimos, grįstos vyro ir moters santuoka, 
apsauga. 
Požiūrio į lytiškumą, grindžiamo vyro ir 
moters skirtingumu bei vienoda verte 
saugojimas. 

•Žmogaus gyvybės apsauga.
Negimusio žmogaus gyvybės apsauga, 
jos įteisinimas Lietuvoje.
Eutanazijos įteisinimo Lietuvoje 
prevencija.

•Religijos ir sąžinės laisvė.
Minties, tikėjimo bei sąžinės laisvės 
nevaržymo užtikrinimas Lietuvoje. 

Laisvos visuomenės institutas
Metinė ataskaita 2014 

Visuomenės informavimas ir telkimas

Siekiame informuoti visuomenę bei didinti 
jos jautrumą ir išmanymą žmogaus orumo, 
pamatinių teisių ir laisvių, ypač religijos 
laisvės, gyvybės apsaugos, šeimos ir 
santuokos institutų apsaugos srityse. 

Siekiame telkti piliečius išsakyti savo 
nuomonę ir pareikšti poziciją tais klausimais, 
kurie siejasi su žmogaus orumo bei 
pamatinių teisių ir laisvių sritimis. 

Politinės valios formavimas

Teikiame informaciją bei rekomendacijas 
politikams apie teisės aktų projektus bei 
teisės aktus, galinčius daryti poveikį religijos 
laisvei, gyvybės, santuokos bei šeimos 
apsaugai Lietuvoje, Europos Sąjungoje bei 
kitose užsienio valstybėse. 

Konsultuojame rengiant alternatyvius teisės 
aktų projektus ar teisės aktų pakeitimus, 
argumentus viešoms diskusijoms. 

VšĮ Laisvos 
visuomenės institutas
Aušros vartų g. 12, 
Vilnius
info@laisvavisuomene.lt
Tel. +37067929323
www.laisvavisuomene.lt

Registracijos adresas: 
Pilies g. 8, Vilnius
J.a. kodas: 303081003
Bankas: Swedbank
LT417300010135577285
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22

Mes esame
LVI — nevyriausybinė, pelno nesiekianti 
organizacija, kurios misija - ginti prigimtinį 
žmogaus orumą, pamatines jo teises bei 
laisves. 

Prigimtinis žmogaus orumas — tai 
nepaneigiama žmogaus vertė, iš kurios kyla 
visos pamatinės jo teisės ir laisvės. 

Tikime, kad šios teisės bei laisvės gali būti 
geriausiai užtikrinamos demokratinėje, 
laisvoje visuomenėje. 

Mes veikiame
Siekdami įgyvendinti savo misiją, veikiame dvejose srityse:
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Kampanija „Šeima - Europos turtas“

Institutas aktyviai dalyvavo įstatymų 
svarstymuose, savo ekspertinę nuomonę 
raštu pateikė Žmogaus teisių komitetui dėl 
dviejų svarstomų įstatymo projektų: 

LVI vaidmuo: kompanijos koordinatorius 
kartu su VšĮ Vilniaus arkivyskupijos šeimos 
centru.

Kandidatai į Europos Parlamentą buvo 
kviečiami įsipareigoti ir sėkmės atveju 
Parlamente remti šeimai palankios politikos 
kūrimą. Įsipareigoti buvo kviečiama 
pasirašant „Manifestą už šeimą“.

Buvo parengtas internetinis puslapis, 
paruošti spaudos pranešimai bei kiti 
informaciniai dokumentai. Vyko spaudos 
konferencija, buvo parengti du straipsniai ir 
dvi Marijos radijo laidos. 

Kandidatams į EP buvo išsiųsti el.laiškai su 
informacija apie kampaniją, organizatorių 
kontaktais bei manifesto tekstu, susisiekta 
su didžiųjų partijų pirmąsias vietas 
sąrašuose užimančiais kandidatais.

Manifestą pasirašė 26 kandidatai, iš jų 2 
buvo išrinkti į EP.

Kampanija buvo pristatyta 2014 m. gegužės 
22 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
Konferencijų salėje rengtame Lietuvos 
nacionaliniame forume „Šeima ir vaikai 
ateities Lietuvoje“. 

Kampanijai „Šeima – 
Europos turtas“ buvo 
sukurta facebook 
paskyra, kurioje 
surinkta 319 unikalių 
gerbė jų. 

Per paskutinę 
kampanijos savaitę 
gerbė jų padaugė jo 
iki 591. 

Paskyra pasiekė 
21 700 facebook 
vartotojų.

• Negimusio žmogaus gyvybės apsaugos 
įstatymo projektas

• Dirbtinio apvaisinimo įstatymo 
projektas. 

Dalyvavimas įstatymų svarstymuoseLVI atstovai dalyvavo 
svarbiausiuose su šiais 
ir kitais klausimais 
susijusiuose Seimo 
komitetų posėdžiuose. 

1. Kampanija „Šeima — Europos turtas“.
2. Dalyvavimas įstatymų svarstymuose. 
3. Pilietinė akcija „Renkuosi gyvybę“: 

3.1. Renginys „Gyvybės medis“.
3.2. Internetinis puslapis www.gyvybe.lt.
3.3. Nuolat aktyvi facebook bendruomenė.

4. LVI komentaras.
5. Internetinis puslapis www.laisvavisuomene.lt.
6. LVI žiniasklaidoje: straipsniai, radijo bei TV interviu.

http://www.gyvybe.lt
http://www.laisvavisuomene.lt
http://www.gyvybe.lt
http://www.laisvavisuomene.lt
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Pilietinė akcija „Renkuosi gyvybę“

Renginio akimirka iš 
Vilniaus (kairėje) ir 

viešinimui naudotas 
simbolis (apačioje).

Pilietinė akcija „Renkuosi gyvybę“ vyko 
antrus metus iš eilės. Akcija susideda iš 
viešųjų ryšių kampanijos, renginio, aktyvaus 
piliečių dalyvavimo sukurtoje akcijos 
Facebook bendruomenėje bei specialaus 
akcijai sukurto puslapio. 

Prieš renginį buvo atnaujintas 
internetinis puslapis www.gyvybe.lt. 
Puslapyje talpinama informacija apie įvykius 
Lietuvoje bei užsienio valstybėse, kurie 
susiję su negimusio žmogaus gyvybės 
apsauga, taip pat informacija apie 2014 
metų akcijos „Renkuosi gyvybę“ renginį.

2014 m. spalio 30 d. vykusiame renginyje 
„Gyvybės medis“ dalyvavo 32 Lietuvos 
miestai ir miesteliai, juose - apie 2000 
žmonių. 

Renginio metu buvo degamos žvakutės už 
praėjusiais metais negimusius vaikus, tokiu 
būdu siekiama atkreipti dėmesį į abortų 
problemą Lietuvoje, skleisti informaciją apie 
pagalbos galimybes moterims, kurios 
svarsto apie abortą.

Pagrindiniai „Gyvybės medis“ renginiai 
vyko Vilniuje ir Kaune, prie akcijos taip pat 
prisijungė 30 kitų Lietuvos miestų ir vietovių. 
Šiose vietovėse buvo išdalinta 300 akcijos 
plakatų bei 3000 skrajučių.

Akcijos Facebook paskyra yra aktyvi nuo 
2013 metų. Šiuo metu ji turi 3200 vartotojų. 
Paskyroje prieš, per ir po akcijos talpiname 
straipsnius, įrašus bei fotografijas, 
skatinančius diskusiją ir pristatančius 
problemą, siekdami atkreipti dėmesį ir 
padidinti jautrumą negimusiai gyvybei. 

Skleidžiant informaciją apie akcijos renginį, 
bendradarbiavome su Krizinio nėštumo 
centru, Lietuvos mokinių parlamentu, 
Lietuvos šeimos centru, Vietos 
bendruomenių asociacija, Bernardinai.lt, 
Marijos radiju, radiju ExtraFM. Buvo 
rengiami spaudos pranešimai, reportažai 
apie renginį, straipsniai apie akciją bei 
negimusio žmogaus gyvybės apsaugą. 

Apie akciją kalbėjo bei rašė daugiau nei 
30 visuomenės informavimo priemonių.  
Renginio video pasiekė virš 100 000 
facebook vartotojų. 

Apie akciją rašė:
www.lzinios.lt
www.delfi.lt
www.respublika.lt
www.15min.lt 
www.kaunodiena.lt
www.lrytas.lt
www.bernardinai.lt
ir kt. 

Apie akciją rašė 
vietovių bendruomenės 
ir organizacijos savo 
internetiniuose 
portaluose, skelbė 
regioninė spauda. 

Kalbėjo: 
L R T Š v e n t a d i e n i o 
mintys,
Info TV,
Marijos radijas, 
Laisvoji banga,
Žinių radijas.
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Internetinis puslapis 
Puslapyje www.laisvavisuomene.lt 
pateikiama aktualiausia su LVI veiklos 
sritimis susijusi informacija: publikuojami 
originalūs ir išversti straipsniai, kvietimai 
pasirašyti peticijas, svarbiausi įvykiai, 
aktualiausios nuorodos. Per metus 
puslapyje buvo publikuota virš 30 
straipsnių, tarp jų — 11 autorinių 
straipsnių bei kvietimas („Balsas už 
Gyvybę“) siųsti laiškus Seimo nariams, 
skirtus paraginti Lietuvos Respublikos 
Seimą priimti Gyvybės prenatalinėje 
fazėje apsaugos įstatymą. 

LVI komentaras
Komentaras yra elektroninis 
naujienlaiškis, siunčiamas 
prisiregistravusiems vartotojams. Jį LVI 
internetiniame puslapyje 
užsiprenumeravę vartotojai gauna į savo 
elektroninio pašto dėžutę. 

Šiame leidinyje komentuojami aktualiausi 
su LVI veiklos sritimis susiję įvykiai, 
piliečiai kviečiami prisijungti prie įvairių 
akcijų, pateikiamos nuorodos į vertingus 
straipsnius. Per 2014 metus buvo išsiųsti 
8 LVI komentarai.

LVI žiniasklaidoje 

Apie LVI veiklą rašė bent 37 
internetiniai puslapiai: 
delfi.lt (3), bernardinai.lt (4), lzinios.lt 
(2), kaunodiena.lt (3), respublika.lt, 
15min.lt, lrytas.lt, lrt.lt, balsas.lt, 
propatria.lt ir kiti nacionalinės, regioninės 
žiniasklaidos bei bendruomenių ir 
organizaicijų puslapiai.  

Kalbėjo TV ir radio laidos bei interviu:  
Marijos radijas (6), Žinių radijas (3), 
Laisvoji banga (1), Info TV (1), LRT (1).  

Keli LVI originalūs straipsniai, pasirodę 
laisvavisuomene.lt ir kituose portaluose:  

• Vygantas Malinauskas „Kodėl Seimas 
neturėtų keisti lygių galimybių 
įstatymo“. 

• Jolanta Vyšniauskaitė „Abortų šalininkų 
šiaudiniai argumentai“. 

• Vincentas Vobolevičius „Europa po 
Lunaček“.  

Finansavimas ir išlaidos

57 %

7 %
10 %

5 %

21 %
Pilietinė akcija „Renkuosi gyvybę“
Įvairios veiklos sąnaudos
Biuro administravimas
Kitos sąnaudos
Darbuotojų išlaikymas

LVI veiklą finansuoja privatūs rėmėjai bei įmonės, taip pat ir fondai. 
2014 kalendoriniais metais LVI suteikta parama: 142 348 Lt (41 260 Eur). 

Ją suteikė: 
Fiziniai asmenys: 8 583,00 Lt
Įmonės: 29 500,00 Lt
Fondai: 104 265,00 Lt

LVI veiklą padėjo vykdyti 50 savanorių.

LVI išlaidos administravimui ir veiklai 2014 m.: 60 707 Lt (17 596 Eur). 


