
Projektai, kuriuos LVI PALAIKĖ 

 
Teisės akto projekto numeris, 

nuoroda ir rengėjai 

 
Teisės akto projekto esmė 

Nuoroda į 
balsavimo 
rezultatus 

Paskutinė stadija, 
kurioje vyko 
balsavimas, 

ir sprendimas 

 
LVI pozicija 

Susitarimas dėl bendro gyvenimo 

XIIIP-750 

Civilinio kodekso keitimo projektas dėl bendro 
gyvenimo nesusituokus 

 

Pateikė: Povilas Urbšys, Ramūnas Karbauskis, Agnė 
Širinskienė, Rima Baškienė, Arūnas Gumuliauskas, 
Aušrinė Norkienė, Asta Kubilienė, Laimutė 
Matkevičienė, Guoda Burokienė, Vida Ačienė, 
Laurynas Kasčiūnas, Rimantas Jonas Dagys 

Leidžia spręsti tos pačios lyties porų bendro 
gyvenimo problemas (finansines, paveldėjimo, 
turto dalybų skiriantis, informacijos teikimo 
ligos atveju ir kt.), neprilyginant jų santuokinei 
vyro ir moters šeimai 

Balsavimo 
rezultatai 

Pateikimo stadija 
(pritarta po 
pateikimo) 

UŽ 

Šeimos stiprinimo įstatymas 

XII-700 

Šeimos stiprinimo įstatymas 

 

Pateikė: SRDK; Pirminį variantą pateikė Seimo narių 
grupė dar praėjusioje Seimo kadencijoje  

Numato šeimos stiprinimo politikos principus ir 
sistemą, įtvirtina šeimos politikos įgyvendinimą 
užtikrinančias institucijas, jų funkcijas ir kt. 

Balsavimo 
rezultatai 

Priėmimo stadija 
(įstatymas priimtas) 

UŽ 

Nacionalinė šeimos taryba 

Nr. XIIIP-3436(2) 

Šeimos stiprinimo įstatymo pataisų projektas  

Pateikė: SRDK 

 

 

Steigia Nacionalinę šeimos tarybą (Seimui 
atskaitinga šeimos politikos formavimo ir 
įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija) 
ir tvirtina jos tvarką 

Balsavimo 
rezultatai 

Svarstymo stadija 

(Pritarta po 
svarstymo) 

UŽ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ac61ef03fbe11e7b8e5a254f4e1c3a7?jfwid=r2ne3k6mr
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-26369
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-26369
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-27065
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71039aa2b98511e7967a9645b537eb05?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f2242aea-c901-46c4-8163-9e11d92be446
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/633a0cd0fcbf11e5bf4ee4a6d3cdb874?jfwid=-h1kfopl27
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27497
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27497
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bd755160f71f11e985ccb0561410d874
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-36271&fbclid=IwAR1DBxq7RIQXQCImCyzpFYjbBfN_vS0OwQigIt4TPLE4YqUzHNRU-4k4UHM
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-36271&fbclid=IwAR1DBxq7RIQXQCImCyzpFYjbBfN_vS0OwQigIt4TPLE4YqUzHNRU-4k4UHM


Šeimos autonomiją saugančios Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos 

XIIIP-3034(3) 

Jungtinis VTAPĮ keitimo projektas su R. Karbauskio 
pataisomis 

 

Pirminį variantą ir pataisas pateikė: Ramūnas 
Karbauskis 

Nustato, kad vaiko paėmimas iš šeimos 
negalimas, jei nėra reikšmingos priežasties; kad 
prieš vaiko paėmimą būtina išnaudoti visas 
įmanomas priemones vaikui apsaugoti šeimoje; 
numatė tėvų teisę skųsti pareigūnų veiksmus 
bei kitas teisines garantijas šeimoms, apie 
kurias plačiau galite skaityti čia 

Balsavimo 
rezultatai 

(nedalyvavimas 
vertintinas kaip 

balsavimas  
PRIEŠ) 

priėmimo stadija 
(projektas buvo 
priimtas, tačiau 

kvorumas susidarė tik 
vieno balso persvara, 
nes 44 Seimo nariai  

bandė boikotuoti 
balsavimą ištraukdami 
registracijos korteles) 

UŽ 

Pagalbinis apvaisinimas 

XIIIP-169(2)  

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo keitimo projektas  

 

Pateikė: SRK; Pirminį variantą pateikė Seimo narių 
grupė 

Draudžia žmogaus embrionų naikinimą, 
eksportą, panaudojimą kitiems tikslams, nei 
apvaisinimas (pvz., eksperimentams), numato 
nepanaudotų embrionų „įvaikinimą“ 

Balsavimo 
rezultatai 

Priėmimo stadija  

(įstatymas priimtas) 

UŽ 

Rezoliucija dėl surogacijos uždraudimo 

Nr. XIIIP-4951 

Rezoliucija „Dėl visų formų surogacijos 
pasmerkimo“ 

Pateikė: Vilija Aleknaitė Abramikienė, Audronius 
Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas, Egidijus Vareikis, 
Rimantas Jonas Dagys 

Smerkia ir kitas institucijas ragina pasmerkti bet 
kokios formos surogacijos praktiką 
kaip instrumentalizuojančią moterį ir vaiką 

Balsavimo 
rezultatai 

Priėmimo stadija 

(Rezoliucija priimta) 

UŽ 

 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50cafd1030f211e9a505bd13c24940c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50cafd1030f211e9a505bd13c24940c9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ba4e2310102811e9b79ed4f43836384a?jfwid=-h1kfoku3n
https://laisvavisuomene.lt/seime-lemtingas-balsavimas-del-garantiju-seimoms/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-34079
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-34079
https://laisvavisuomene.lt/priimtos-svarbios-vtapi-pataisos/
https://laisvavisuomene.lt/priimtos-svarbios-vtapi-pataisos/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9110a200d7ce11e69c5d8175b5879c31
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e1d6f430b7a011e6a3e9de0fc8d85cd8?jfwid=-h1kfokuto
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-25477
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-25477
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b6100e90aa2c11ea8aadde924aa85003
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-39166
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-39166


 

Projektai, kuriems LVI NEPRITARĖ 

 

Teisės akto projekto numeris, 
nuoroda ir rengėjai 

 
Teisės akto projekto esmė 

Nuoroda į 
balsavimo 
rezultatus 

Stadija, kurioje vyko 
balsavimas, 
ir priimtas 

sprendimas 

 
LVI pozicija 

Partnerystė 

XIIIP-781 

Civilinio kodekso keitimo projektas, įteisinantis 

partnerystę 

 

Pateikė: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Aušrinė 

Armonaitė, Simonas Gentvilas, Dovilė Šakalienė, 

Algirdas Sysas, Arūnas Gelūnas, Gintaras 

Steponavičius, Aušra Maldeikienė, Eugenijus 

Gentvilas, Julius Sabatauskas 

Įteisina skirtingų bei vienos lyties asmenų 

partnerystę (partnerystė būtų lygiavertė 

santuokinei vyro ir moters šeimai, o tai lemtų 

valstybės pareigą vienodai puoselėti ir remti, 

[pvz., finansuojant pagalbinį apvaisinimą] 

skirtingų ir vienos lyties poras; vienodai vertinti 

mokinių lytiškumo ugdymo programose ir kitose 

srityse) 

Balsavimo 

rezultatai 

pateikimo stadija 

(nepritarta po 

pateikimo) 

PRIEŠ 

Pagalbinis apvaisinimas 
 

XIIIP-1277 
Pagalbinio apvaisinimo įstatymo keitimo projektas  
 
Pateikė: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Aušrinė 
Armonaitė, Simonas Gentvilas, Gintaras 
Vaičekauskas, Arūnas Gelūnas, Ričardas Juška, 
Eugenijus Gentvilas, Jonas Varkalys 
 

Numato išimtis iš žmogaus embrionų naikinimo 
draudimo, biomedicininius tyrimus su 
embrionais ir žmogaus vaisiumi 

Balsavimo 
rezultatai 

pateikimo stadija 
(nepritarta po 

pateikimo) 

PRIEŠ 

XIIIP-1277(2) 
Pagalbinio apvaisinimo įstatymo keitimo projektas  
 
Pateikė: Viktorija Čmilytė-Nielsen  
 
 

Numato žmogaus embrionų donorystę Balsavimo  
rezultatai 

pateikimo stadija 
(nepritarta po 

pateikimo) 

PRIEŠ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/90284140451011e7b465dc41e35792b9?jfwid=r2ne3k6j8
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-26596
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-26596
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/086e9d80b98711e7967a9645b537eb05?jfwid=r2ne3k86n
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27830
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27830
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e652b920287011e9a505bd13c24940c9?jfwid=r2ne3kcbl
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-33586
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-33586


Stambulo konvencijos įtraukimas į darbotvarkę 
 

XIIIP-1758(2) 
Siūlymas į Seimo sesijos darbotvarkę įtraukti 
įstatymo projektą dėl Stambulo konvencijos 
ratifikavimo 

 Į Seimo sesijos darbotvarkę įtraukia įstatymo 
projektą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo 
(Stambulo konvencija įveda socialinės lyties ir 
nediskriminacijos dėl socialinės lyties tapatybės 
kategorijas į teisinę sistemą; numato vaikų ir 
visos visuomenės „perauklėjimą“, keičiant 
tradicijas, kultūrines normas ir stereotipus, 
susijusius su lyčių vaidmenimis) 

Balsavimo 
rezultatai 

Nepritarta įtraukimui PRIEŠ 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-28649
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-28649

