
Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos, su 
kuriomis dirbo LVI:

Prezidento siūlytos ŠVIETIMO ĮSTATYMO 
PATAISOS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIVALOMUMO IR PRADINIO UGDYMO 
ANKSTINIMO. Po ilgų diskusijų į tėvų 
nuomonę atsižvelgta ir pertvarka bus organi-
zuojama orientuojantis ne į privalomąją, bet į 
visuotinę ikimokyklinio ugdymo sistemą. T. y. 
nustatant ministerijai pareigą sudaryti vaikui iš 
socialinę riziką patiriančios šeimos galimybę 
naudotis ikimokykliniu ugdymu, bet ne tėvų 
prievolę šia galimybe pasinaudoti.

LVI su bendraminčiais atsakingoms 
valdžios institucijoms paruošė pasiūlymų 
paketą DĖL PRIEMONIŲ ESANT KRIZINIAM 
NĖŠTUMUI. Siūlyta parengti nacionalinę 
koncepciją dėl kompleksinės pagalbos prieina- 
mumo gerinimo moterims patiriančioms 
krizinį nėštumą; skatinti, remti ir �nansuoti 
krizinio nėštumo centrų plėtrą ir prieinamumą 
visoje Lietuvoje; užtikrinti, kad sveikatos 
priežiūros įstaigos bendradarbiautų su krizinio 
nėštumo centrais; medicinos darbuotojų 
rengime ir tobulinime didesnį dėmesį skirti 
stiprinant gebėjimus atpažinti krizinio nėštumo 
situacijas, tinkamai komunikuoti su moterimis 
ir nukreipti tolimesnei pagalbai ir kita. Reaguo-  
dama Prezidentūra įpareigojo pasiūlymų gavė-
jus įvertinti LVI teiktus pasiūlymus rengiant 
Vyriausybės priemonių planą.

LVI inicijuoto pilietinio susirūpinimo4 dėka 
buvo atšaukta Seimo narės Dovilės Šakalienės 
inicijuota REZOLIUCIJA DĖL MOTERŲ TEISIŲ 
RIBOJIMO LENKIJOJE. Rezoliucijoje siūlyta 
pasmerkti Lenkijos sprendimą uždrausti abortą 

2020 metai įsirėš atmintyje – ilgą laiką nevyko 
beveik nieko daugiau, tik su COVID-19 susiju-
sios aktualijos. Visos naujienos sukosi apie ligą 
ir jos valdymą, politikų darbas – daugiausiai 
taip pat. Šis sąstingis buvo jaučiamas ir politinė-
je darbotvarkėje, jį vangiai išjudino net Seimo 
rinkimai. Visgi išlikome budrūs ir pagal galimy-
bes dirbome dėl kiekvieno asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių. 

Ilgus metus politikų iniciatyvų centre buvusios 
VAIKO TEISĖS rinkiminiais 2020 metais tiek 
dėmesio negavo. Galbūt todėl, kad kandidatai 
nenorėjo papildomai jaudinti rinkėjų, galbūt 
todėl, kad nuo pirmosios metų dienos įsigalio-
jo naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo 
aprašas, kuris, nors paliko ir svarbių problemų, 
išsprendė daug iki tol rūpesčių kėlusių nuos-
tatų1. Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant 
į LVI siūlymus. LVI kartu su šeimas atstovau-
jančiomis organizacijomis prisidėjo ir prie dar 
vienos reikšmingos pataisos priėmimo – teisės 
tėvams (atstovams) neatlygintinai naudotis 
advokato paslaugomis, nagrinėjant bylas dėl 
teismo leidimo išdavimo paimti vaiką iš šeimos 
atsiradimo. Dabar ši teisė taikoma visiems 
tėvams ar vaiko atstovams, neatsižvelgiant į jų 
�nansinę padėtį. 

LVI komanda taip pat atkreipė dėmesį į vyrau-
jančią ydingą praktiką, kai vaikui nerandant 
globėjų jo gyvenamojoje savivaldybėje, jų 
ieškoma kitose, taip apsunkinant vaikui galimy-
bę palaikyti ryšius su giminaičiais ir atskiriant jį 
nuo gimtosios vietos. Seimas pritarė pataisoms, 
numatančioms vaiko aplinkos ir globos (rūpy-
bos) vietos pastovumo principą. Jis reikalauja, 
kad parenkant vaiko globos vietą būtų siekia-

ma užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko 
globos vieta ir kad ji būtų kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos. 

2020 m. nemažai prieštaringų diskusijų 
susilaukė HORMONINĖS KONTRACEPCIJOS 
PAAUGLĖMS KOMPENSAVIMAS. Pavasarį 
Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 
Nr. V-934 kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
papildyti hormonine spirale Levonorgestrel 
(Z97.5), kuri būtų 100 proc. kompensuojama 
15–20 metų merginoms. Dėl šio įsakymo grupė 
organizacijų ir specialistų paskelbė viešą 
kreipimąsi, kuriuo atkreipė dėmesį į mokslinius 
ir etinius motyvus, kodėl šis sprendimas turėtų 
būti atšauktas2. Baigiantis vasarai buvo sudary-
ta darbo grupė, skirta įvertinti šio preparato 
kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai 
aktyvioms paauglėms. Darbo grupėje dalyva-
vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 

dėl eugeninių priežasčių, išreikšti susirūpinimą 
dėl „moters reprodukcinių teisių“ ribojimų 
Lenkijoje bei suformuoti pagalbos fondą 
moterims iš Lenkijos, kad jos galėtų pagal 
pageidavimą pasidaryti abortą Lietuvoje. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą bei nediskriminavimą dėl 
„lyties tapatybės“, privalomai mokyti vaikus 
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita.

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, numa- 
tančios alternatyvą partnerystei – bendro 
gyvenimo susitarimą, kuris leistų išspręsti prak-
tinius bendro gyvenimo klausimus, bet  
susitariančiųjų neprilygintų šeimai.

2020 metais LVI aktyviai bendradarbiavo su 
institucijomis: dalyvavo diskusijose, darbo 
grupėse ir pasitarimuose, vertino teisės aktų 
poveikį visuomenei, teikė pasiūlymus ir alter-
natyvas teisės aktų projektams, Seimui, 
Prezidentūrai, Vyriausybei, ministerijoms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms išsiuntė 
daugiau nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė 
savarankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, išoriniais įvairių sričių eksper-
tais, politikais.
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Įžanginis žodis

2020 m. į istoriją įeis kaip netikėtai pasaulį 
ištikusios COVID-19 viruso pandemijos metai, 
kai daugelis įprastų gyvenimo sričių buvo 
tiesiog išjungtos: šalys užsivėrė, judėjimas jų 
viduje taip pat sustojo, ištisi ekonomikos sekto-
riai buvo uždaryti. Būtų sunku patikėti, kad 
globaliame ir taip stipriai integruotame pasau- 
lyje yra jėga, kuri gali akimirksniu viską sustab-
dyti. Pasirodo yra... Ir, deja, tais pačiais metais 
pandemija nesibaigė: su ja teks tvarkytis ir 
2021 metais, o jos pasekmės greičiausiai bus 
jaučiamos dar ne vienerius metus. Tačiau, kaip 
liaudies išmintis sako, bėda po vieną nevaikšto.

Pandemijos įkarštyje Lietuvoje įvyko Seimo 
rinkimai. Juose rinkėjai valdžią patikėjo poli- 
tinei daugumai, kuri jau savo koalicijos sutarty-
je neslėpė siekių perkurti mūsų visuomenę iš 
pagrindų – pakeisti šimtmečius gyvavusias 
prigimtinės šeimos ir antrapologinę žmogaus 
sampratas. Ir tai, anot naujosios valdžios 
lyderių, siekiama padaryti jau per pirmąsias 
100 dienų! 

Manau, po šių naujosios valdžios pareiškimų 
ne vieną ištiko tam tikras šokas ir savotiškas 
deja vu – sugriausim seną pasaulį ir ant jo 
griuvėsių pastatysime naują. Tik šį kartą jame 
nebeliks ne klasių, bet lyčių. Kažkur girdėta? 
Turbūt daugelis, bent jau kam šiek tiek virš 40 
metų, ne tik iš istorijos, bet ir iš savo asmeninės 
patirties žino, kuo baigiasi tokie socialiniai 
eksperimentai ir kokie yra jų vaisiai. 

Kuo baigsis šios valdžios socialiniai eksperimen-
tai? Galima paeksperimentuoti asmeniškai. Kas 
turite paauglių vaikų, leiskite jiems 100 dienų 
pašeimininkauti namuose – tegul švenčia 
laisvės šventę, o tiksliau laisvės tūsą. Manau, tai 
leis asmeniškai patirti, kokie bus dabartinės 
mūsų valdžios sprendimų padariniai. Kai 
valdžią gauna moralinį reliatyvizmą propaguo-
jančios everything goes kultūros ir nebrandaus 
„paaugliško mentaliteto“ politikai, kurie nesu-
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organizacijų ir specialistų paskelbė viešą 
kreipimąsi, kuriuo atkreipė dėmesį į mokslinius 
ir etinius motyvus, kodėl šis sprendimas turėtų 
būti atšauktas2. Baigiantis vasarai buvo sudary-
ta darbo grupė, skirta įvertinti šio preparato 
kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai 
aktyvioms paauglėms. Darbo grupėje dalyva-
vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 
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2020 M. ATASKAITA

dėl eugeninių priežasčių, išreikšti susirūpinimą 
dėl „moters reprodukcinių teisių“ ribojimų 
Lenkijoje bei suformuoti pagalbos fondą 
moterims iš Lenkijos, kad jos galėtų pagal 
pageidavimą pasidaryti abortą Lietuvoje. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą bei nediskriminavimą dėl 
„lyties tapatybės“, privalomai mokyti vaikus 
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita.

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, numa- 
tančios alternatyvą partnerystei – bendro 
gyvenimo susitarimą, kuris leistų išspręsti prak-
tinius bendro gyvenimo klausimus, bet  
susitariančiųjų neprilygintų šeimai.

2020 metais LVI aktyviai bendradarbiavo su 
institucijomis: dalyvavo diskusijose, darbo 
grupėse ir pasitarimuose, vertino teisės aktų 
poveikį visuomenei, teikė pasiūlymus ir alter-
natyvas teisės aktų projektams, Seimui, 
Prezidentūrai, Vyriausybei, ministerijoms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms išsiuntė 
daugiau nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė 
savarankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, išoriniais įvairių sričių eksper-
tais, politikais.



Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos, su 
kuriomis dirbo LVI:

Prezidento siūlytos ŠVIETIMO ĮSTATYMO 
PATAISOS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIVALOMUMO IR PRADINIO UGDYMO 
ANKSTINIMO. Po ilgų diskusijų į tėvų 
nuomonę atsižvelgta ir pertvarka bus organi-
zuojama orientuojantis ne į privalomąją, bet į 
visuotinę ikimokyklinio ugdymo sistemą. T. y. 
nustatant ministerijai pareigą sudaryti vaikui iš 
socialinę riziką patiriančios šeimos galimybę 
naudotis ikimokykliniu ugdymu, bet ne tėvų 
prievolę šia galimybe pasinaudoti.

LVI su bendraminčiais atsakingoms 
valdžios institucijoms paruošė pasiūlymų 
paketą DĖL PRIEMONIŲ ESANT KRIZINIAM 
NĖŠTUMUI. Siūlyta parengti nacionalinę 
koncepciją dėl kompleksinės pagalbos prieina- 
mumo gerinimo moterims patiriančioms 
krizinį nėštumą; skatinti, remti ir �nansuoti 
krizinio nėštumo centrų plėtrą ir prieinamumą 
visoje Lietuvoje; užtikrinti, kad sveikatos 
priežiūros įstaigos bendradarbiautų su krizinio 
nėštumo centrais; medicinos darbuotojų 
rengime ir tobulinime didesnį dėmesį skirti 
stiprinant gebėjimus atpažinti krizinio nėštumo 
situacijas, tinkamai komunikuoti su moterimis 
ir nukreipti tolimesnei pagalbai ir kita. Reaguo-  
dama Prezidentūra įpareigojo pasiūlymų gavė-
jus įvertinti LVI teiktus pasiūlymus rengiant 
Vyriausybės priemonių planą.

LVI inicijuoto pilietinio susirūpinimo4 dėka 
buvo atšaukta Seimo narės Dovilės Šakalienės 
inicijuota REZOLIUCIJA DĖL MOTERŲ TEISIŲ 
RIBOJIMO LENKIJOJE. Rezoliucijoje siūlyta 
pasmerkti Lenkijos sprendimą uždrausti abortą 

Dalyvavimas teisėkūros procesuose

2020 metai įsirėš atmintyje – ilgą laiką nevyko 
beveik nieko daugiau, tik su COVID-19 susiju-
sios aktualijos. Visos naujienos sukosi apie ligą 
ir jos valdymą, politikų darbas – daugiausiai 
taip pat. Šis sąstingis buvo jaučiamas ir politinė-
je darbotvarkėje, jį vangiai išjudino net Seimo 
rinkimai. Visgi išlikome budrūs ir pagal galimy-
bes dirbome dėl kiekvieno asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių. 

Ilgus metus politikų iniciatyvų centre buvusios 
VAIKO TEISĖS rinkiminiais 2020 metais tiek 
dėmesio negavo. Galbūt todėl, kad kandidatai 
nenorėjo papildomai jaudinti rinkėjų, galbūt 
todėl, kad nuo pirmosios metų dienos įsigalio-
jo naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo 
aprašas, kuris, nors paliko ir svarbių problemų, 
išsprendė daug iki tol rūpesčių kėlusių nuos-
tatų1. Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant 
į LVI siūlymus. LVI kartu su šeimas atstovau-
jančiomis organizacijomis prisidėjo ir prie dar 
vienos reikšmingos pataisos priėmimo – teisės 
tėvams (atstovams) neatlygintinai naudotis 
advokato paslaugomis, nagrinėjant bylas dėl 
teismo leidimo išdavimo paimti vaiką iš šeimos 
atsiradimo. Dabar ši teisė taikoma visiems 
tėvams ar vaiko atstovams, neatsižvelgiant į jų 
�nansinę padėtį. 

LVI komanda taip pat atkreipė dėmesį į vyrau-
jančią ydingą praktiką, kai vaikui nerandant 
globėjų jo gyvenamojoje savivaldybėje, jų 
ieškoma kitose, taip apsunkinant vaikui galimy-
bę palaikyti ryšius su giminaičiais ir atskiriant jį 
nuo gimtosios vietos. Seimas pritarė pataisoms, 
numatančioms vaiko aplinkos ir globos (rūpy-
bos) vietos pastovumo principą. Jis reikalauja, 
kad parenkant vaiko globos vietą būtų siekia-

ma užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko 
globos vieta ir kad ji būtų kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos. 

2020 m. nemažai prieštaringų diskusijų 
susilaukė HORMONINĖS KONTRACEPCIJOS 
PAAUGLĖMS KOMPENSAVIMAS. Pavasarį 
Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 
Nr. V-934 kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
papildyti hormonine spirale Levonorgestrel 
(Z97.5), kuri būtų 100 proc. kompensuojama 
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vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 
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1 Plačiau: https://laisvavisuomene.lt/gresmes-lygiu-nebeliko-isigaliojo-naujas-vaiko-situacijos-vertinimo-tvarkos-aprasas/
2 Kreipimosi tekstas: https://sc.bns.lt/docs/1/343357/Papildymas_KreipimasisdelLevonorgestreliokompensavimo1.pdf 
3 Daugiau apie pasitraukimo motyvus: https://laisvavisuomene.lt/pasitraukia-is-grupes-del-kontracepcijos-kompensavimo/ 
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4 Kreipimasis į Seimo narius:
https://laisvavisuomene.lt/kreipimasis-i-lr-seimo-narius/
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ir jos valdymą, politikų darbas – daugiausiai 
taip pat. Šis sąstingis buvo jaučiamas ir politinė-
je darbotvarkėje, jį vangiai išjudino net Seimo 
rinkimai. Visgi išlikome budrūs ir pagal galimy-
bes dirbome dėl kiekvieno asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių. 

Ilgus metus politikų iniciatyvų centre buvusios 
VAIKO TEISĖS rinkiminiais 2020 metais tiek 
dėmesio negavo. Galbūt todėl, kad kandidatai 
nenorėjo papildomai jaudinti rinkėjų, galbūt 
todėl, kad nuo pirmosios metų dienos įsigalio-
jo naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo 
aprašas, kuris, nors paliko ir svarbių problemų, 
išsprendė daug iki tol rūpesčių kėlusių nuos-
tatų1. Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant 
į LVI siūlymus. LVI kartu su šeimas atstovau-
jančiomis organizacijomis prisidėjo ir prie dar 
vienos reikšmingos pataisos priėmimo – teisės 
tėvams (atstovams) neatlygintinai naudotis 
advokato paslaugomis, nagrinėjant bylas dėl 
teismo leidimo išdavimo paimti vaiką iš šeimos 
atsiradimo. Dabar ši teisė taikoma visiems 
tėvams ar vaiko atstovams, neatsižvelgiant į jų 
�nansinę padėtį. 

LVI komanda taip pat atkreipė dėmesį į vyrau-
jančią ydingą praktiką, kai vaikui nerandant 
globėjų jo gyvenamojoje savivaldybėje, jų 
ieškoma kitose, taip apsunkinant vaikui galimy-
bę palaikyti ryšius su giminaičiais ir atskiriant jį 
nuo gimtosios vietos. Seimas pritarė pataisoms, 
numatančioms vaiko aplinkos ir globos (rūpy-
bos) vietos pastovumo principą. Jis reikalauja, 
kad parenkant vaiko globos vietą būtų siekia-

ma užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko 
globos vieta ir kad ji būtų kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos. 

2020 m. nemažai prieštaringų diskusijų 
susilaukė HORMONINĖS KONTRACEPCIJOS 
PAAUGLĖMS KOMPENSAVIMAS. Pavasarį 
Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 
Nr. V-934 kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
papildyti hormonine spirale Levonorgestrel 
(Z97.5), kuri būtų 100 proc. kompensuojama 
15–20 metų merginoms. Dėl šio įsakymo grupė 
organizacijų ir specialistų paskelbė viešą 
kreipimąsi, kuriuo atkreipė dėmesį į mokslinius 
ir etinius motyvus, kodėl šis sprendimas turėtų 
būti atšauktas2. Baigiantis vasarai buvo sudary-
ta darbo grupė, skirta įvertinti šio preparato 
kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai 
aktyvioms paauglėms. Darbo grupėje dalyva-
vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 
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dėl eugeninių priežasčių, išreikšti susirūpinimą 
dėl „moters reprodukcinių teisių“ ribojimų 
Lenkijoje bei suformuoti pagalbos fondą 
moterims iš Lenkijos, kad jos galėtų pagal 
pageidavimą pasidaryti abortą Lietuvoje. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą bei nediskriminavimą dėl 
„lyties tapatybės“, privalomai mokyti vaikus 
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita.

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, numa- 
tančios alternatyvą partnerystei – bendro 
gyvenimo susitarimą, kuris leistų išspręsti prak-
tinius bendro gyvenimo klausimus, bet  
susitariančiųjų neprilygintų šeimai.

2020 metais LVI aktyviai bendradarbiavo su 
institucijomis: dalyvavo diskusijose, darbo 
grupėse ir pasitarimuose, vertino teisės aktų 
poveikį visuomenei, teikė pasiūlymus ir alter-
natyvas teisės aktų projektams, Seimui, 
Prezidentūrai, Vyriausybei, ministerijoms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms išsiuntė 
daugiau nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė 
savarankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, išoriniais įvairių sričių eksper-
tais, politikais.

Juridiniai asmenys
22 647,23 Eur (46 %)

Fiziniai asmenys
6 332,76 Eur (12,9 %)

Pagal projektą AŠIS
(iš Finansų ministerijos)
17 951,46 Eur (36,5 %)

Subsidija
1000 Eur (2 %)

Pagal paramos ir 
labdaros įstatymą 

(iš VMI) 
1273,34 Eur (2,6 %)

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos 
klausimais apžvalga. Vakarų šalių universi-
tetų tyrimai rodo, kad kandidato balsavimai 
aktualiais klausimais yra labai svarbūs rinkėjų 
apsisprendimui. Todėl prieš Seimo rinkimus LVI 
parengė praeitos kadencijos Seimo narių 
balsavimo tendencijų LVI veiklos baruose 
apžvalgą5. Ji rinkėjams leido nesunkiai ir pato-
giai susipažinti su parlamentarų balsavimais 
gyvybės ir šeimos klausimais ir priimti infor- 
muotą sprendimą dėl paramos kandidatams. 

Tarptautinė peticija „Stop Gender. Stand for 
Family“6 buvo išversta į bent septyniolika 
kalbų. Ja Europos Komisijos pirmininkės Ursu-
los von der Leyen ir visos Europos Komisijos 
prašyta atsisakyti planų rati�kuoti Stambulo 
konvenciją ES mastu. LVI buvo įtraukta į Tarp-
tautinę šeimų gynimo koaliciją bei prisidėjo 
platinant šią peticiją Lietuvoje.

Viešas moterų kreipimasis prieš Stambulo 
konvencijos rati�kavimą Lietuvoje7, kuriuo jį 
pasirašiusios moterys atsiriboja nuo siūlymo 
Lietuvoje rati�kuoti Europos Tarybos konvenci-
ją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo. 

Viešas kreipimasis dėl privalomojo 
ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo 
ankstinimo. Reaguojant į Prezidento siūlymą 
vieneriais metais ankstinti ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą bei nustatyti, kad ikimokykli- 
nis ugdymas būtų privalomas visiems Lietuvos 
piliečių vaikams, organizacijos, specialistai ir 
apie 1 tūkst. Lietuvos piliečių kreipėsi į 
Prezidentą. 

Pilietinio veikimo
skatinimas Finansinė ataskaita

5 Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga:
https://laisvavisuomene.lt/seimo-nariu-balsavimu-apzvalga/ 
6 Peticija: https://stopgenderconvention.org/lt/ 
7 Kreipimasis: https://laisvavisuomene.lt/moteru-kreipima-
sis-del-stambulo-konvencijos-nerati�kavimo/ 

2020 m. LVI pajamos sudarė 49 204,82 Eur,     
o sąnaudos – 41 542,63 Eur.

LVI SĄNAUDOS 2020 METAIS (EUR):

LVI PAJAMOS 2020 METAIS (EUR):

Darbuotojų išlaikymas
ir mokesčiai

Kitos veiklos
įvairios veiklos sąnaudos

buhalterinės apskaitos tvarkymas
auditas

viešinimas
patalpų išlaikymas

ryšiai
projekto AŠIS sąnaudos

Kitos sąnaudos
draudimo sąnaudos

nusidėvėjimas
banko mokesčiai ir valiutų

konvertavimo įtaka

17 147,57

22 732,91
9 558,93
1 440,00
968,00
789,51
481,77
363,24
9 131,46

1 662,15
111,00
85,08

1466.07



Internetinis puslapis. 2020 m. buvo atnau- 
jintas Laisvos visuomenės instituto internetinis 
puslapis www.laisvavisuomene.lt. Jame deta- 
liau išskirtos kelios aktualijų sritys (žmogus, 
šeima, visuomenė, ekonomika, kultūra, gamta) 
bei pristatomos veiklos (visuomenės informa-
vimas, advokacija, LVI tyrimai, politikų monito-
ringas, pilietinės iniciatyvos, mokymai/konfe- 
rencijos, projektai). Svetainėje talpinami auto- 
riniai LVI straipsniai, verstos užsienio naujienos 
šeimos, gyvybės, laisvės temomis, taip pat – 
teisėkūros naujienos, peticijos ir kitos svarbios 
aktualijos. 2020 m. internetiniame puslapyje 
paskelbta 121 publikacija, o patį puslapį 
lankytojai peržiūrėjo apie 200 tūkst. kartų.

Socialiniai tinklai. LVI aktualią informaciją 
skelbia socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose 
„Laisvos visuomenės institutas“ ir „Renkuosi 
gyvybę“. Per 2020 m. LVI paskyros, sekėjų 
gretos pasiekė 13,6 tūkst., „Renkuosi gyvybę“ - 
5,6 tūkst. žmonių. Reklamuojamus bei organiš- 
kus LVI įrašus vidutiniškai pasiekia 20–30 tūkst. 
socialinių tinklo vartotojų, ne kartą pasiekta ir 
daugiau nei 65 tūkst. Facebook naudotojų.

Sklaida žiniasklaidoje. 2020 m. LVI parengė 
apie 35 autorinius straipsnius bei įvairiose 
žiniasklaidos priemonėse komentavo įvykius ir 
teisėkūros iniciatyvas. LVI atstovai dalyvavo 
radijo laidose, davė interviu apie ugdymo anks-
tinimą, aborto saugumą, valstybės pareigą 
padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje, 
vaikų ir tėvų teises, kompensuoti svarstyto 
kontraceptinio preparato žalą negimdžiusioms 
paauglėms, partnerystę bei susitarimą dėl 
bendro gyvenimo, iššūkius šeimos politikai 
Lietuvoje, laisvą visuomenę ir kitas aktualijas. 
LVI inicijuotą konferenciją iš Prezidentūros 
Kolonų salės transliavo lrt.lt portalas.

LVI naujienlaiškis. 2020 m. užsiregistra-
vusiems prenumeratoriams LVI išsiuntė               
12 naujienlaiškių, kurie vidutiniškai pasiekda-
vo po 4 tūkst. skaitytojų. Juose LVI komentavo 

Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos, su 
kuriomis dirbo LVI:

Prezidento siūlytos ŠVIETIMO ĮSTATYMO 
PATAISOS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIVALOMUMO IR PRADINIO UGDYMO 
ANKSTINIMO. Po ilgų diskusijų į tėvų 
nuomonę atsižvelgta ir pertvarka bus organi-
zuojama orientuojantis ne į privalomąją, bet į 
visuotinę ikimokyklinio ugdymo sistemą. T. y. 
nustatant ministerijai pareigą sudaryti vaikui iš 
socialinę riziką patiriančios šeimos galimybę 
naudotis ikimokykliniu ugdymu, bet ne tėvų 
prievolę šia galimybe pasinaudoti.

LVI su bendraminčiais atsakingoms 
valdžios institucijoms paruošė pasiūlymų 
paketą DĖL PRIEMONIŲ ESANT KRIZINIAM 
NĖŠTUMUI. Siūlyta parengti nacionalinę 
koncepciją dėl kompleksinės pagalbos prieina- 
mumo gerinimo moterims patiriančioms 
krizinį nėštumą; skatinti, remti ir �nansuoti 
krizinio nėštumo centrų plėtrą ir prieinamumą 
visoje Lietuvoje; užtikrinti, kad sveikatos 
priežiūros įstaigos bendradarbiautų su krizinio 
nėštumo centrais; medicinos darbuotojų 
rengime ir tobulinime didesnį dėmesį skirti 
stiprinant gebėjimus atpažinti krizinio nėštumo 
situacijas, tinkamai komunikuoti su moterimis 
ir nukreipti tolimesnei pagalbai ir kita. Reaguo-  
dama Prezidentūra įpareigojo pasiūlymų gavė-
jus įvertinti LVI teiktus pasiūlymus rengiant 
Vyriausybės priemonių planą.

LVI inicijuoto pilietinio susirūpinimo4 dėka 
buvo atšaukta Seimo narės Dovilės Šakalienės 
inicijuota REZOLIUCIJA DĖL MOTERŲ TEISIŲ 
RIBOJIMO LENKIJOJE. Rezoliucijoje siūlyta 
pasmerkti Lenkijos sprendimą uždrausti abortą 

2020 metai įsirėš atmintyje – ilgą laiką nevyko 
beveik nieko daugiau, tik su COVID-19 susiju-
sios aktualijos. Visos naujienos sukosi apie ligą 
ir jos valdymą, politikų darbas – daugiausiai 
taip pat. Šis sąstingis buvo jaučiamas ir politinė-
je darbotvarkėje, jį vangiai išjudino net Seimo 
rinkimai. Visgi išlikome budrūs ir pagal galimy-
bes dirbome dėl kiekvieno asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių. 

Ilgus metus politikų iniciatyvų centre buvusios 
VAIKO TEISĖS rinkiminiais 2020 metais tiek 
dėmesio negavo. Galbūt todėl, kad kandidatai 
nenorėjo papildomai jaudinti rinkėjų, galbūt 
todėl, kad nuo pirmosios metų dienos įsigalio-
jo naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo 
aprašas, kuris, nors paliko ir svarbių problemų, 
išsprendė daug iki tol rūpesčių kėlusių nuos-
tatų1. Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant 
į LVI siūlymus. LVI kartu su šeimas atstovau-
jančiomis organizacijomis prisidėjo ir prie dar 
vienos reikšmingos pataisos priėmimo – teisės 
tėvams (atstovams) neatlygintinai naudotis 
advokato paslaugomis, nagrinėjant bylas dėl 
teismo leidimo išdavimo paimti vaiką iš šeimos 
atsiradimo. Dabar ši teisė taikoma visiems 
tėvams ar vaiko atstovams, neatsižvelgiant į jų 
�nansinę padėtį. 

LVI komanda taip pat atkreipė dėmesį į vyrau-
jančią ydingą praktiką, kai vaikui nerandant 
globėjų jo gyvenamojoje savivaldybėje, jų 
ieškoma kitose, taip apsunkinant vaikui galimy-
bę palaikyti ryšius su giminaičiais ir atskiriant jį 
nuo gimtosios vietos. Seimas pritarė pataisoms, 
numatančioms vaiko aplinkos ir globos (rūpy-
bos) vietos pastovumo principą. Jis reikalauja, 
kad parenkant vaiko globos vietą būtų siekia-

ma užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko 
globos vieta ir kad ji būtų kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos. 

2020 m. nemažai prieštaringų diskusijų 
susilaukė HORMONINĖS KONTRACEPCIJOS 
PAAUGLĖMS KOMPENSAVIMAS. Pavasarį 
Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 
Nr. V-934 kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
papildyti hormonine spirale Levonorgestrel 
(Z97.5), kuri būtų 100 proc. kompensuojama 
15–20 metų merginoms. Dėl šio įsakymo grupė 
organizacijų ir specialistų paskelbė viešą 
kreipimąsi, kuriuo atkreipė dėmesį į mokslinius 
ir etinius motyvus, kodėl šis sprendimas turėtų 
būti atšauktas2. Baigiantis vasarai buvo sudary-
ta darbo grupė, skirta įvertinti šio preparato 
kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai 
aktyvioms paauglėms. Darbo grupėje dalyva-
vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 
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teisėkūros aktualijas, prieš Seimo rinkimus 
pristatė atliktą Seimo narių balsavimų gyvybės 
ir šeimos klausimais apžvalgą, kvietė piliečius 
prisijungti prie įvairių akcijų, pasirašyti petici-
jas, teikė nuorodas į vertingus straipsnius ir 
renginius. 

Konferencijos. Įgyvendinant 2019 m. pradėtą 
iniciatyvų grupę „Kiekviena nauja gyvybė yra 
svarbi“ surengta mokslinė-praktinė konferen- 
cija „Valstybės pareiga padėti moterims 
krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir 
problemos“. Joje analizuotos socialinės, medi-
cininės ir teisinės prielaidos, padedančios 
valstybei užtikrinti pagalbą moterims, esan- 
čioms krizinio nėštumo situacijoje. Renginį 
globojo ponia Diana Nausėdienė. 

LVI, įgyvendindamas projektą „AŠIS: atstovavi-
mo šeimų interesams stiprinimas 2020“, orga-
nizavo nuotolinę konferenciją „Šių dienų iššū- 
kiai šeimos politikai Lietuvoje. Šeimų orga-
nizacijų geroji patirtis“. Joje dalyvavo NVO 
atstovai, politikai bei kiti šeimos politika besi- 
domintys asmenys. Konferencija buvo trans- 
liuojama LVI Youtube bei Facebook paskyrose, 
sulaukė daugiau nei 16,4 tūkst. peržiūrų.

LVI atstovai dalyvavo nuotolinėje konferencijo-
je „Šių dienų iššūkiai šeimos politikai Lietu-
voje. Teisinė perspektyva“, kurioje praneši-
mus skaitė įvairių sričių teisininkai.

Mokymai. 2020 m. LVI su kitomis šeimoms 
atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organi-
zacijomis tęsė NVO institucinio stiprinimo 
projektą „AŠIS – atstovavimo šeimų interesams 
stiprinimas 2020“, kuris �nansuotas pagal 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos orga-
nizuotą konkursą. Projekto metu LVI surengė 
trejus mokymus: „Teisių pusiausvyros užtikri- 
nimas šeimoje“, „Strateginio komunikavimo su 
parlamentinėmis struktūromis pagrindai“ ir 
„Kodėl jiems turėtų būti įdomu klausytis? 
Viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas instituci- 
niame atstovavime“. 

dėl eugeninių priežasčių, išreikšti susirūpinimą 
dėl „moters reprodukcinių teisių“ ribojimų 
Lenkijoje bei suformuoti pagalbos fondą 
moterims iš Lenkijos, kad jos galėtų pagal 
pageidavimą pasidaryti abortą Lietuvoje. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą bei nediskriminavimą dėl 
„lyties tapatybės“, privalomai mokyti vaikus 
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita.

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, numa- 
tančios alternatyvą partnerystei – bendro 
gyvenimo susitarimą, kuris leistų išspręsti prak-
tinius bendro gyvenimo klausimus, bet  
susitariančiųjų neprilygintų šeimai.

2020 metais LVI aktyviai bendradarbiavo su 
institucijomis: dalyvavo diskusijose, darbo 
grupėse ir pasitarimuose, vertino teisės aktų 
poveikį visuomenei, teikė pasiūlymus ir alter-
natyvas teisės aktų projektams, Seimui, 
Prezidentūrai, Vyriausybei, ministerijoms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms išsiuntė 
daugiau nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė 
savarankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, išoriniais įvairių sričių eksper-
tais, politikais.

2020 M. ATASKAITA

Visuomenės ugdymas



Renginių akimirkos

Mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti
moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos, su 

kuriomis dirbo LVI:

Prezidento siūlytos ŠVIETIMO ĮSTATYMO 
PATAISOS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIVALOMUMO IR PRADINIO UGDYMO 
ANKSTINIMO. Po ilgų diskusijų į tėvų 
nuomonę atsižvelgta ir pertvarka bus organi-
zuojama orientuojantis ne į privalomąją, bet į 
visuotinę ikimokyklinio ugdymo sistemą. T. y. 
nustatant ministerijai pareigą sudaryti vaikui iš 
socialinę riziką patiriančios šeimos galimybę 
naudotis ikimokykliniu ugdymu, bet ne tėvų 
prievolę šia galimybe pasinaudoti.

LVI su bendraminčiais atsakingoms 
valdžios institucijoms paruošė pasiūlymų 
paketą DĖL PRIEMONIŲ ESANT KRIZINIAM 
NĖŠTUMUI. Siūlyta parengti nacionalinę 
koncepciją dėl kompleksinės pagalbos prieina- 
mumo gerinimo moterims patiriančioms 
krizinį nėštumą; skatinti, remti ir �nansuoti 
krizinio nėštumo centrų plėtrą ir prieinamumą 
visoje Lietuvoje; užtikrinti, kad sveikatos 
priežiūros įstaigos bendradarbiautų su krizinio 
nėštumo centrais; medicinos darbuotojų 
rengime ir tobulinime didesnį dėmesį skirti 
stiprinant gebėjimus atpažinti krizinio nėštumo 
situacijas, tinkamai komunikuoti su moterimis 
ir nukreipti tolimesnei pagalbai ir kita. Reaguo-  
dama Prezidentūra įpareigojo pasiūlymų gavė-
jus įvertinti LVI teiktus pasiūlymus rengiant 
Vyriausybės priemonių planą.

LVI inicijuoto pilietinio susirūpinimo4 dėka 
buvo atšaukta Seimo narės Dovilės Šakalienės 
inicijuota REZOLIUCIJA DĖL MOTERŲ TEISIŲ 
RIBOJIMO LENKIJOJE. Rezoliucijoje siūlyta 
pasmerkti Lenkijos sprendimą uždrausti abortą 

2020 metai įsirėš atmintyje – ilgą laiką nevyko 
beveik nieko daugiau, tik su COVID-19 susiju-
sios aktualijos. Visos naujienos sukosi apie ligą 
ir jos valdymą, politikų darbas – daugiausiai 
taip pat. Šis sąstingis buvo jaučiamas ir politinė-
je darbotvarkėje, jį vangiai išjudino net Seimo 
rinkimai. Visgi išlikome budrūs ir pagal galimy-
bes dirbome dėl kiekvieno asmens prigimtinių 
teisių ir laisvių. 

Ilgus metus politikų iniciatyvų centre buvusios 
VAIKO TEISĖS rinkiminiais 2020 metais tiek 
dėmesio negavo. Galbūt todėl, kad kandidatai 
nenorėjo papildomai jaudinti rinkėjų, galbūt 
todėl, kad nuo pirmosios metų dienos įsigalio-
jo naujas Vaiko teisių situacijos vertinimo 
aprašas, kuris, nors paliko ir svarbių problemų, 
išsprendė daug iki tol rūpesčių kėlusių nuos-
tatų1. Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant 
į LVI siūlymus. LVI kartu su šeimas atstovau-
jančiomis organizacijomis prisidėjo ir prie dar 
vienos reikšmingos pataisos priėmimo – teisės 
tėvams (atstovams) neatlygintinai naudotis 
advokato paslaugomis, nagrinėjant bylas dėl 
teismo leidimo išdavimo paimti vaiką iš šeimos 
atsiradimo. Dabar ši teisė taikoma visiems 
tėvams ar vaiko atstovams, neatsižvelgiant į jų 
�nansinę padėtį. 

LVI komanda taip pat atkreipė dėmesį į vyrau-
jančią ydingą praktiką, kai vaikui nerandant 
globėjų jo gyvenamojoje savivaldybėje, jų 
ieškoma kitose, taip apsunkinant vaikui galimy-
bę palaikyti ryšius su giminaičiais ir atskiriant jį 
nuo gimtosios vietos. Seimas pritarė pataisoms, 
numatančioms vaiko aplinkos ir globos (rūpy-
bos) vietos pastovumo principą. Jis reikalauja, 
kad parenkant vaiko globos vietą būtų siekia-

ma užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko 
globos vieta ir kad ji būtų kuo arčiau vaiko 
gyvenamosios vietos. 

2020 m. nemažai prieštaringų diskusijų 
susilaukė HORMONINĖS KONTRACEPCIJOS 
PAAUGLĖMS KOMPENSAVIMAS. Pavasarį 
Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą 
Nr. V-934 kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
papildyti hormonine spirale Levonorgestrel 
(Z97.5), kuri būtų 100 proc. kompensuojama 
15–20 metų merginoms. Dėl šio įsakymo grupė 
organizacijų ir specialistų paskelbė viešą 
kreipimąsi, kuriuo atkreipė dėmesį į mokslinius 
ir etinius motyvus, kodėl šis sprendimas turėtų 
būti atšauktas2. Baigiantis vasarai buvo sudary-
ta darbo grupė, skirta įvertinti šio preparato 
kompensavimo poreikį ir tikslingumą lytiškai 
aktyvioms paauglėms. Darbo grupėje dalyva-
vo ir LVI atstovas. Tačiau dėl to, kad darbo 
grupė veikė ne pagal paskirtį ir dėl daugybės 
procedūrinių pažeidimų tiek LVI, tiek Naciona-
linės šeimų ir tėvų asociacijos atstovai iš darbo 
grupės pasitraukė3 tam, kad jų dalyvavimu 
nebūtų legitimuojamas sprendimas spiralę 
kompensuoti. 
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dėl eugeninių priežasčių, išreikšti susirūpinimą 
dėl „moters reprodukcinių teisių“ ribojimų 
Lenkijoje bei suformuoti pagalbos fondą 
moterims iš Lenkijos, kad jos galėtų pagal 
pageidavimą pasidaryti abortą Lietuvoje. 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą bei nediskriminavimą dėl 
„lyties tapatybės“, privalomai mokyti vaikus 
apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir kita.

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, numa- 
tančios alternatyvą partnerystei – bendro 
gyvenimo susitarimą, kuris leistų išspręsti prak-
tinius bendro gyvenimo klausimus, bet  
susitariančiųjų neprilygintų šeimai.

2020 metais LVI aktyviai bendradarbiavo su 
institucijomis: dalyvavo diskusijose, darbo 
grupėse ir pasitarimuose, vertino teisės aktų 
poveikį visuomenei, teikė pasiūlymus ir alter-
natyvas teisės aktų projektams, Seimui, 
Prezidentūrai, Vyriausybei, ministerijoms ir 
kitoms atsakingoms institucijoms išsiuntė 
daugiau nei dešimt raštų. Šį darbą LVI darė 
savarankiškai ir su kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, išoriniais įvairių sričių eksper-
tais, politikais.

Mokymai pagal projektą
„AŠIS – atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“
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Apie Laisvos visuomenės institutą

Kiekvienam žmogui laisvė yra būtina, nes be 
jos nėra įmanomas žmogaus orumo vertas 
gyvenimas. Tačiau iš prigimties žmogus yra ne 
tik laisva, bet ir socialinė būtybė. Žmogus nėra 
sau pakankamas. Jis pats vienas, be kitų 
žmonių pagalbos, be visuomenės negali 
susikurti sąlygų, reikalingų jo pilnaverčiam 
gyvenimui. Didelė dalis žmogui reikalingų 
gėrių – tokių kaip šeima, švietimas, mokslas, 
kultūra, ekonominė veikla ir jos vaisiai, religija – 
gali atsirasti ir egzistuoti tik visuomenėje. 

Tikra laisvė niekuomet nėra abstrakti ar formali. 
Vien tik formalių apribojimų ar suvaržymų 
asmens pasirinkimams panaikinimas negaran-
tuoja žmogaus laisvės. Jei nustoja egzistuoti 
gėriai, būtini asmens klestėjimui, nustoja egzis-
tuoti ir laisvė. Visuomenė, kurioje nebe- 
puoselėjami ir nebesaugomi žmogaus pilna- 
verčiam gyvenimui reikalingi gėriai, ilgainiui 
nustoja būti laisva. Tokioje visuomenėje nebe-
lieka tikro pasirinkimo galimybės, nes nėra 
gėrių, kuriuos žmogus galėtų rinktis. 

Todėl tikra laisvė visuomet apima tris laisvės 
sąlygas: 

1) gėriai, kurie yra reikalingi asmens klestėjimui, 
2) perteklinių ar nepagrįstų suvaržymų rinktis 
gėrius nebuvimas,
3) asmens galimybė siekti prasmingų tikslų. 

Bet kurios iš šių sąlygų sunykimas ar sunaikini-
mas neišvengiamai sunaikina ir laisvę. Pavyz- 
džiui, jei sunyksta mokslo institucijos, sunyksta 
ir laisvė rinktis studijas. Jei įstatymai verčia 
tenkinti reikalavimus, kurie prieštarauja asmens 
sąžinei, sunyksta asmens sąžinės ir religijos 
laisvė. Jei švietimas, kultūra, viešoji tvarka 
nustoja kultivuoti visuomenės narių dorybes, 
visuomenėje lieka vis mažiau narių, pajėgių 
laisvai siekti prasmingų gyvenimo tikslų. 

Todėl iš tiesų yra laisva tik ta visuomenė, kuri 
puoselėja žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, 
sudarančius bendrąjį gėrį, kuri nenustato 
visuomenės nariams nepagrįstų ir neteisingų 
apribojimų ir kuri sukuria palankias sąlygas 
visuomenės nariams puoselėti asmenines 
dorybes. Tai yra gairės, kuriomis vadovauda- 
miesi, galime siekti laisvesnės bei teisingesnės 
visuomenės. Tačiau šiandien susiduriame su 
įvairias ideologijas propaguojančiomis galios 
struktūromis, kurios žadėdamos daugiau 
laisvės, iš tiesų kėsinasi sunaikinti visuomenės 
laisvei būtinas sąlygas.

Grėsmės laisvei – ideologijos ignoruojančios 
bendrąjį gėrį, diegiančios individualistinę 
žmogaus teisių sampratą ir puoselėjančios 
moralinį reliatyvizmą.

Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva    
valstybe, ginti bei puoselėti gėrius, sudaran- 
čius visos visuomenės bendrąjį gėrį. 
Tokiais saugotinais gėriais yra: 

1) teisingumu ir protingumu grindžiama 
teisinė tvarka, 
2) žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo 
pradėjimo iki natūralios mirties, 
3) santuoka ir/ ar giminystės ryšiais 
grindžiama natūrali šeima,
4) tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo 
dorovines nuostatas, 

5) religijos ir sąžinės laisvė, 
6) žodžio ir įsitikinimų laisvė, 
7) sąžiningos verslo ir darbo sąlygos, 
8) reali mokslo ir studijų laisvė, 
9) ekologiška aplinka, 
10) švietimas ir kultūra, puoselėjantys 
dorą, gėrį ir grožį, 
11) mūsų valstybės tapatybę grindžiančių 
tradicijų tęstinumas ir kita.

Siekiant puoselėti teisinę tvarką, orien-
tuotą į visų visuomenės narių bendrąjį gėrį, 
teisėje ir viešajame gyvenime įtvirtinti suvo- 
kimą, kad vienų asmenų žmogaus teisės 
visuomet yra susijusios su kitų asmenų pareigų 
našta, todėl negali būti plečiamos savavališkai, 
nepaisant teisingumo reikalavimų, neatsižvel-
giant į bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokia-
mos kaip teisingumo reikalavimai, užtikri-
nantys, kad visiems visuomenės nariams teisin-
gomis sąlygomis ir nedestruktyviu būdu būtų 
prieinami gėriai, reikalingi jų klestėjimui 
visuomenėje. 

Siekiant, kad valstybė iš tiesų tarnautų 
bendrajam gėriui ir nepagrįstai nevaržytų 
piliečių laisvių, šalinti perteklinius, nepro-
porcingus ir ideologiškai motyvuotus teisinius 
apribojimus, kuriuos valstybė, pasiduodama 
įtakingų ideologinių struktūrų spaudimui bei 
prisidengdama „teisių apsauga“, primeta 
visuomenei. 

Siekiant tikros visuomenės bei kultūros 
pažangos, viešajame diskurse moralinį relia-
tyvizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams 
moralės principams.

Laisvos visuomenės instituto misija –
informuojant ir telkiant visuomenę bei dalyvaujant teisėkūros 

procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.

2020 M. ATASKAITA

Laisvos visuomenės samprata, kuria LVI vadovaujasi savo veikloje
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Kiekvienam žmogui laisvė yra būtina, nes be 
jos nėra įmanomas žmogaus orumo vertas 
gyvenimas. Tačiau iš prigimties žmogus yra ne 
tik laisva, bet ir socialinė būtybė. Žmogus nėra 
sau pakankamas. Jis pats vienas, be kitų 
žmonių pagalbos, be visuomenės negali 
susikurti sąlygų, reikalingų jo pilnaverčiam 
gyvenimui. Didelė dalis žmogui reikalingų 
gėrių – tokių kaip šeima, švietimas, mokslas, 
kultūra, ekonominė veikla ir jos vaisiai, religija – 
gali atsirasti ir egzistuoti tik visuomenėje. 

Tikra laisvė niekuomet nėra abstrakti ar formali. 
Vien tik formalių apribojimų ar suvaržymų 
asmens pasirinkimams panaikinimas negaran-
tuoja žmogaus laisvės. Jei nustoja egzistuoti 
gėriai, būtini asmens klestėjimui, nustoja egzis-
tuoti ir laisvė. Visuomenė, kurioje nebe- 
puoselėjami ir nebesaugomi žmogaus pilna- 
verčiam gyvenimui reikalingi gėriai, ilgainiui 
nustoja būti laisva. Tokioje visuomenėje nebe-
lieka tikro pasirinkimo galimybės, nes nėra 
gėrių, kuriuos žmogus galėtų rinktis. 

Todėl tikra laisvė visuomet apima tris laisvės 
sąlygas: 

1) gėriai, kurie yra reikalingi asmens klestėjimui, 
2) perteklinių ar nepagrįstų suvaržymų rinktis 
gėrius nebuvimas,
3) asmens galimybė siekti prasmingų tikslų. 

Bet kurios iš šių sąlygų sunykimas ar sunaikini-
mas neišvengiamai sunaikina ir laisvę. Pavyz- 
džiui, jei sunyksta mokslo institucijos, sunyksta 
ir laisvė rinktis studijas. Jei įstatymai verčia 
tenkinti reikalavimus, kurie prieštarauja asmens 
sąžinei, sunyksta asmens sąžinės ir religijos 
laisvė. Jei švietimas, kultūra, viešoji tvarka 
nustoja kultivuoti visuomenės narių dorybes, 
visuomenėje lieka vis mažiau narių, pajėgių 
laisvai siekti prasmingų gyvenimo tikslų. 

Todėl iš tiesų yra laisva tik ta visuomenė, kuri 
puoselėja žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, 
sudarančius bendrąjį gėrį, kuri nenustato 
visuomenės nariams nepagrįstų ir neteisingų 
apribojimų ir kuri sukuria palankias sąlygas 
visuomenės nariams puoselėti asmenines 
dorybes. Tai yra gairės, kuriomis vadovauda- 
miesi, galime siekti laisvesnės bei teisingesnės 
visuomenės. Tačiau šiandien susiduriame su 
įvairias ideologijas propaguojančiomis galios 
struktūromis, kurios žadėdamos daugiau 
laisvės, iš tiesų kėsinasi sunaikinti visuomenės 
laisvei būtinas sąlygas.

Grėsmės laisvei – ideologijos ignoruojančios 
bendrąjį gėrį, diegiančios individualistinę 
žmogaus teisių sampratą ir puoselėjančios 
moralinį reliatyvizmą.

Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva    
valstybe, ginti bei puoselėti gėrius, sudaran- 
čius visos visuomenės bendrąjį gėrį. 
Tokiais saugotinais gėriais yra: 

1) teisingumu ir protingumu grindžiama 
teisinė tvarka, 
2) žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo 
pradėjimo iki natūralios mirties, 
3) santuoka ir/ ar giminystės ryšiais 
grindžiama natūrali šeima,
4) tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo 
dorovines nuostatas, 

5) religijos ir sąžinės laisvė, 
6) žodžio ir įsitikinimų laisvė, 
7) sąžiningos verslo ir darbo sąlygos, 
8) reali mokslo ir studijų laisvė, 
9) ekologiška aplinka, 
10) švietimas ir kultūra, puoselėjantys 
dorą, gėrį ir grožį, 
11) mūsų valstybės tapatybę grindžiančių 
tradicijų tęstinumas ir kita.

Siekiant puoselėti teisinę tvarką, orien-
tuotą į visų visuomenės narių bendrąjį gėrį, 
teisėje ir viešajame gyvenime įtvirtinti suvo- 
kimą, kad vienų asmenų žmogaus teisės 
visuomet yra susijusios su kitų asmenų pareigų 
našta, todėl negali būti plečiamos savavališkai, 
nepaisant teisingumo reikalavimų, neatsižvel-
giant į bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokia-
mos kaip teisingumo reikalavimai, užtikri-
nantys, kad visiems visuomenės nariams teisin-
gomis sąlygomis ir nedestruktyviu būdu būtų 
prieinami gėriai, reikalingi jų klestėjimui 
visuomenėje. 

Siekiant, kad valstybė iš tiesų tarnautų 
bendrajam gėriui ir nepagrįstai nevaržytų 
piliečių laisvių, šalinti perteklinius, nepro-
porcingus ir ideologiškai motyvuotus teisinius 
apribojimus, kuriuos valstybė, pasiduodama 
įtakingų ideologinių struktūrų spaudimui bei 
prisidengdama „teisių apsauga“, primeta 
visuomenei. 

Siekiant tikros visuomenės bei kultūros 
pažangos, viešajame diskurse moralinį relia-
tyvizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams 
moralės principams.

Prioritetiniai LVI tikslai, kuriant laisvą visuomenę:

Apie Laisvos visuomenės institutą
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LVI veiklos

Laisvos visuomenės institutas nuolat stebi 
Lietuvos bei užsienio šalių aktualijas, 
teisėkūros procesus, atlieka mokslinių 
duomenų, tarptautinės ir užsienio šalių situaci-
jos analizę, renka bei formuluoja argumentus, 
o kilus grėsmei bendrajam gėriui imasi konk-

rečių veiksmų, visuomenės bei politikų telki-
mo. Taip pat inicijuoja pilietines, teisines ir 
politines iniciatyvas, teikia argumentuotus 
pasiūlymus asmenims, atsakingiems už 
politikos formavimą šalyje, taip pat ekspertinę 
ir visuomeninę paramą juos įgyvendinant.

Apie Laisvos visuomenės institutą

VEIKLOS
SRITYS

Visuomenės
informavimas

ir telkimas

Projektai Advokacija

Švietimas Tyrimai

Pilietinės
iniciatyvos

Politikų
monitoringas



Kviečiame palaikyti ir prisidėti 
prie Laisvos visuomenės insti-
tuto veiklos �nansine parama 
jums priimtinu būdu:

teikiant periodinę paramą kas mėnesį 
per savo elektroninės bankininkystės sistemą 
arba Patreon platformą;

skiriant vienkartinę paramą. Norėdami 
sudaryti paramos skyrimo sutartį,                         
maloniai prašome susisiekti el. paštu    
info@laisvavisuomene.lt; Taip pat vienkartinę 
paramą galite skirti ir per Paysera platformą;

skiriant iki 1,2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio. Deklaruoti pajamas bei užpildyti 
FR5012 formos prašymą galima internetu EDS: 
https://deklaravimas.vmi.lt. (Prisijungimas – per 
elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis 
priemonėmis arba elektroniniu parašu.) 
Norėdami skirti paramą LVI, stulpelyje „E1 
Gavėjo tipas“ įrašykite skaičių „2“, o stulpelyje 
„E2 Gavėjo identi�kacinis numeris (kodas)“ – 
LVI juridinio asmens kodą „303081003“. 

Brangus Laisvos visuomenės 
instituto bičiuli, 

Jūsų palaikymo ir �nansinės paramos dėka 
galime sėkmingai vykdyti veiklą, telkti          
kompetentingus ekspertus, mokslininkus, 
teisininkus, straipsnių autorius, vertėjus ir 
kitus specialistus, galinčius tęsti užsibrėžtus 
darbus bei greitai ir kokybiškai reaguoti į 
kylančius iššūkius. Vien artimiausiu metu 
politikai planuoja siekti lyčiai neutralios       
partnerystės įteisinimo, socialinės lyties sąvo- 
ką į Lietuvos teisinę sistemą įvedančios Stam-
bulo konvencijos rati�kavimo, lyties keitimo 
įteisinimo, žodžio ir įsitikinimų laisvės varžy-
mo per „neapykantos kalbos“ normas ir t. t.

Kiekviena parama mums
yra labai svarbi!

LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS
M. Paco g. 4, Vilnius

J. a. kodas: 303081003
Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB
info@laisvavisuomene.lt 
www.laisvavisuomene.lt

https://www.facebook.com/laisvavisuomene/ 

Parama LVI


