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„Laisvos visuomenės institutui laisvė – tas 
pat, kas jūrų kiaulytei jūra“, – atsimenu 
pašaipų komentarą socialiniame tinkle 
Facebook neseniai po to, kai LVI pradėjo 
savo veiklą.  Tuo metu žmogui, įtikėjusiam 
J. Rawlso aksioma, kad „laisvių apribojimas 
greičiausiai visuomet yra neracionalus“, apie 
nežabotų laisvių pavojus kalbantis institu-
tas atrodė bet kuo, tik ne laisvės gynėju. 
Po penkerių LVI veiklos metų džiaugiuosi 
matydamas daugybę žmonių, kurių jau 
nešokiruoja mintis, jog neribotomis laisvė-
mis grįstas kelias veda į dygaus valstybės 
biurokratinio aparato išvešėjimą. Išvešėjimą 
piliečių laisvių sąskaita.

Paprastai LVI skleidžia savo žinią Vakarų Eu-
ropos ir JAV fondų bei geros valios rėmėjų 
dėka. Vis dėlto šiemet institutas sulaukė ne-
tikėtos pagalbos iš paties netikėčiausio šalti-
nio – mūsų valstybės biurokratinio aparato. 
Turiu omeny biurokratus, atsakingus už 
šimtų vaikų paėmimą iš šeimų ir – neradus 
pavojaus – jų grąžinimą tėvams, galimai su 
nepataisomomis pasekmėmis vaikų raidai.

Iš tiesų, ar reikia geresnio pavyzdžio, kaip 
nežabotos laisvės (gyvenk su kuo nori ir 
kaip nori) naikina laisvai visuomenei būtiną 
gėrį (vaiko poreikius geriausiai atliepiančią 
santuokos įsipareigojimu grįstą darnią šei-
mą) ir atveria kelią šaltiems valstybės pirš-
tams kištis į šeimų (tiek probleminių, tiek ir 
ne) gyvenimą? Esu tikras, kad šių skaudžių 
įvykių apmąstymas padės ne vienam žmo-
gui suprasti, jog norint išvengti biurokrati-
nio aparato pavojaus piliečių laisvei, turime 
puoselėti ir privilegijuoti tas laisves, kurios 
daro visuomenę atsparesne ir mažiau reika-
linga valstybės-auklės pagalbos.

Tačiau šiuo momentu svarbu ne vien reflek- 
tuoti, bet ir veikti. Organizuoti mitingus, 
ruošti įstatymų projektus, dalyvauti posė-
džiuose ir darbo grupėse, rašyti raštus, ana-
lizuoti ir vertinti teisės aktus, bendrauti su 
politikais. Kokybiškas šių darbų atlikimas, be 
šviečiamųjų projektų, buvo LVI veiklos šer-
dimi 2018 metus. Tolesniuose puslapiuose 
rasite detalų mūsų veiklų aprašymą. Mielai 
atsakysime į jums galinčius kilti klausimus 
apie LVI darbus ir džiaugsimės jūsų įžvalgo-
mis bei parama 2019 metais. 

LVI Valdybos pirmininkas

Įžanginis žodis
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Apie Laisvos visuomenės institutą

Informuojant ir 
telkiant visuomenę bei 
dalyvaujant teisėkūros 

procese, puoselėti 
pamatinius bendrojo 

gėrio elementus.

Laisvos visuomenės 
instituto misija

Laisvos visuomenės 
samprata, kuria LVI 
vadovaujasi savo veikloje

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 nega-
li susikurti sąlygų, reikalingų jo pilnaverčiam 
gyvenimui. Didelė dalis žmogui reikalingų 
gėrių – tokių kaip šeima, švietimas, moks-
las, kultūra, ekonominė veikla ir jos vaisiai, 
religija – gali atsirasti ir egzistuoti tik visuo-
menėje. 

Tikra laisvė niekuomet nėra abstrakti ar for-
mali. Vien tik formalių apribojimų ar suvar-
žymų asmens pasirinkimams panaikinimas 
negarantuoja žmogaus laisvės. Jei nustoja 
egzistuoti gėriai, būtini asmens klestėjimui, 
nustoja egzistuoti ir laisvė. Visuomenė, 
kurioje nebepuoselėjami ir nebesaugomi 
žmogaus pilnaverčiam gyvenimui reikalingi 
gėriai, ilgainiui nustoja būti laisva. Tokioje 
visuomenėje nebelieka tikro pasirinkimo 
galimybės, nes nėra gėrių, kuriuos žmogus 
galėtų rinktis. Todėl tikra laisvė visuomet 
apima tris laisvės sąlygas:
1) gėriai, kurie yra reikalingi asmens klestė-

jimui,
2) perteklinių ar nepagrįstų suvaržymų rink-

tis gėrius nebuvimas,
3) asmens galimybė siekti prasmingų tikslų.
Bet kurios iš šių sąlygų sunykimas ar sunai-
kinimas neišvengiamai sunaikina ir laisvę. 
Pavyzdžiui, jei sunyksta mokslo institucijos, 
sunyksta ir laisvė rinktis studijas. Jei įstaty-
mai verčia tenkinti reikalavimus, kurie prieš-
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tarauja asmens sąžinei, sunyksta asmens są-
žinės ir religijos laisvė. Jei švietimas, kultūra, 
viešoji tvarka nustoja kultivuoti visuomenės 
narių dorybes, visuomenėje lieka vis ma-
žiau 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 ne-
nustato visuomenės nariams nepagrįstų ir 
neteisingų apribojimų ir kuri sukuria palan-
kias sąlygas visuomenės nariams puoselėti 
asmenines dorybes. Tai yra gairės, kuriomis 
vadovaudamiesi galime siekti laisvesnės bei 
teisingesnės visuomenės. Tačiau šiandien 
susiduriame su įvairias ideologijas propa-
guojančiomis galios struktūromis, kurios 
žadėdamos daugiau laisvės, iš tiesų kėsinasi 
sunaikinti visuomenės laisvei būtinas sąly-
gas.

Grėsmės laisvei

Šiandien didžiausias grėsmes laisvei kelia 
ideologijos, ignoruojančios bendrąjį gėrį, 
diegiančios individualistinę žmogaus teisių 
sampratą ir puoselėjančios moralinį relia-
tyvizmą. Bendrasis gėris yra ignoruojamas, 
kai prioritetas yra teikiamas atskirų indivi-
dų ar grupių interesams gėrių, sudarančių 
bendrąjį visuomenės gėrį, sąskaita. Dažnai 
šie interesai yra įteisinami suteikiant jiems 
„teisių“ statusą. Taip atskiroms interesų 
grupėms suteikiamos teisinės garantijos 
įgyvendinti jų interesus likusių visuomenės 
narių sąskaita. 

Individualistinė žmogaus teisių sampra-
ta žmogaus teises suvokia kaip individo 
nuosavybę, kurią jis gali naudoti be ato-
dairos į tai, kokias pasekmes reikalavimai 
gali sukelti kitų asmenų ir visos visuomenės 
gerovei. Individualistinė žmogaus teisių 
samprata ignoruoja santykinį teisių pobū-

dį, kuris nurodo į tai, kad vienų asmenų 
teisės neišvengiamai paliečia visus likusius 
visuomenės narius. Vienų asmenų teisės 
visuomet yra susijusios su kitų asmenų bei 
valstybės pareigomis. Kuo daugiau atskiri 
visuomenės nariai turi teisių, tuo daugiau 
likę visuomenės nariai turi pareigų. Kuo 
didesnė pareigų našta tenkinti kitų asmenų 
reikalavimus užkraunama asmenims, tuo 
mažiau jie turi laisvės. Todėl teisingumo 
reikalavimų nepaisanti žmogaus teisių plė-
tra neišvengiamai veda į vienų visuomenės 
narių interesų tenkinimą likusių visuomenės 
narių ir bendrojo gėrio sąskaita. Valstybė, 
vadovaudamasi reliatyvistine žmogaus tei-
sių samprata ir siekdama teisinės prievartos 
priemonėmis užtikrinti nepagrįstai išplėstas 
atskirų individų teises, vis labiau siaurina 
likusių individų bei bendruomenių pama-
tines laisves. Moralinis reliatyvizmas visus 
pasirinkimus laikydamas vienodai vertingais, 
tuo pačiu naikina vertybinius visuomenės, 
kultūros, teisinės tvarkos pagrindus. Nete-
kusi šių pagrindų, visuomenė nustoja būti 
palankia terpe piliečių, gebančių prisiimti 
atsakomybę už save ir visos visuomenės 
bendrąjį gėrį, ugdymui. 

Visa tai šiandien kelia realią grėsmę laisvos 
visuomenės išlikimui.
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Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva vals-
tybe, ginti bei puoselėti gėrius, suda-
rančius visos visuomenės bendrąjį gėrį. 
Tokiais saugotinais gėriais yra:

Siekiant puoselėti į visų visuomenės 
narių bendrąjį gėrį orientuotą teisinę 
tvarką, teisėje ir viešajame gyvenime 
įtvirtinti suvokimą, kad vienų asmenų 
žmogaus teisės visuomet yra susijusios 
su kitų asmenų pareigų našta, todėl 
negali būti plečiamos savavališkai, ne-
paisant teisingumo reikalavimų, neatsi-
žvelgiant į bendrąjį gėrį. Teisės turi būti 
suvokiamos kaip teisingumo reikalavi-
mai, užtikrinantys, kad visiems visuome-
nės nariams teisingomis sąlygomis ir ne-
destruktyviu būdu būtų prieinami gėriai, 
reikalingi jų klestėjimui visuomenėje.

Siekiant, kad valstybė iš tiesų tar-
nautų bendrajam gėriui ir nepagrįs-
tai nevaržytų piliečių laisvių, šalinti 
perteklinius, neproporcingus ir ideolo-
giškai motyvuotus teisinius apribojimus, 
kuriuos valstybė, pasiduodama įtakingų 
ideologinių struktūrų spaudimui bei 
prisidengdama „teisių apsauga“, primeta 
visuomenei. 

Siekiant tikros visuomenės bei kultū-
ros pažangos, viešajame diskurse mo-
ralinį reliatyvizmą keisti pagarba tiesai 
bei prigimtiniams moralės principams.

 – teisingumu ir protingumu grindžia-
ma teisinė tvarka,

 –  žmogaus orumas ir gyvybė nuo jo 
pradėjimo iki natūralios mirties, 

 – santuoka ir/ar giminystės ryšiais 
grindžiama natūrali šeima, 

 – tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo 
dorovines nuostatas, 

 – religijos ir sąžinės laisvė, 

 – žodžio ir įsitikinimų laisvė, 

 – sąžiningos verslo ir darbo sąlygos, 

 – reali mokslo ir studijų laisvė, 

 – ekologiška aplinka, 

 – švietimas ir kultūra, puoselėjantys 
dorą, gėrį ir grožį, 

 – mūsų valstybės tapatybę grindžian-
čių tradicijų tęstinumas ir kita.

Prioritetiniai LVI tikslai kuriant laisvą 
visuomenę:
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2018 m. Laisvos visuomenės institutas vyk-
dė Seimo ir kitų valdžios institucijų priima-
mų teisės aktų stebėseną ir analizę.

Daugiausiai LVI dėmesio 2018 m. pareikala-
vo VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ 
ĮSTATYMAS (toliau – VTAPĮ) ir jį lydintys 
teisės aktai. Netrukus po VTAPĮ įsigaliojimo 
2018 m. liepos 1 d. ėmė aiškėti sisteminiai 
vaiko teisių apsaugos reformos trūkumai. 
Jie sudarė sąlygas neproporcingam tarnybų 
kišimuisi į šeimos autonomiją ir ne visada 
pagrįstam vaikų paėmimui iš šeimų, kuris ne 
tik pažeidžia tėvų teises, bet ir stipriai trau-
muoja vaikus. Todėl LVI dalyvavo diskusijose 
ir ekspertinėse darbo grupėse, reikšmingai 
prisidėjo rengiant keletą VTAPĮ pakeitimo 
projektų. Dėl didelio oponentų spaudimo 
diskusijos užsitęsė, todėl pataisų priėmimas, 
o kartu ir darbai su VTAPĮ, persikėlė į 2019 
metus.

Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos: 

STAMBULO KONVENCIJA, kuri numato 
reikalavimus Lietuvos teisinėje sistemo-
je įtvirtinti „socialinės lyties“ sampratą, 
privalomai mokyti vaikus apie „nestere-
otipinius lyčių vaidmenis“ ir t.t.;

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAS, 
siūlantis stiprinti tėvų vaidmenį vaikų 
ugdymo procese;

CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, 
numatančios alternatyvą partnerystei – 
bendro gyvenimo susitarimą, kuris leistų 
išspręsti praktinius bendro gyvenimo 
klausimus, bet susitariančiųjų neprilygin-
tų šeimai;

ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMAS, sie-
kiantis sukurti vieningą pagalbos šeimai 
sistemą;

LYTIES KEITIMO TEISINIS REGULIAVI-
MAS, numatantis lyties keitimo drau-
dimą ir įtvirtinantis prigimtinės asmens 
lyties sampratą.

LVI 2018 m. Seimui, Prezidentei, Vyriau-
sybei ir ministerijoms bei kitoms Lietuvos 
institucijoms išsiuntė apie dvidešimt raštų, 
dalyvavo posėdžiuose, darbo grupėse bei 
pasitarimuose. 

Taip pat LVI vertino teisės aktų poveikį vi-
suomenei, atliko teisinę jų analizę ir vertini-
mą, teikė alternatyvas ir pasiūlymus teisės 
aktų projektams, prieš svarbius balsavimus 
Seime rengė ir platino argumentų atmin-
tines. Šį darbą LVI atliko savarankiškai ir su 
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
(toliau – NVO), išoriniais įvairių sričių eks-
pertais, politikais.

2018 m. LVI veikė ir tarptautiniu mastu. LVI 
dalyvavo tarptautiniuose nevyriausybinių 
organizacijų susitikimuose Stambulo kon-
vencijos ir translytiškumo temomis, atsto-
vavo 333 nevyriausybines organizacijas 
iš skirtingų Europos Tarybos valstybių, 
kurių vardu kreipėsi į Europos Tarybos 
vadovus dėl Stambulo konvencijos. Kartu su 
730 NVO iš devynių ES šalių LVI kreipėsi į 
Europos Komisijos pirmininką J. C. Junkerį, 
Europos Parlamento pirmininką A. Tajani 
ir Europos Vadovų Tarybos pirmininką 
D. Tuską dėl priverstinio vienalyčių „santuo-
kų“ pripažinimo ES mastu.

Dalyvavimas teisėkūros procesuose
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Visuomenės ugdymas

Laisvos visuomenės koncepcija. 2018 me-
tais surengėme 5 diskusijas, skirtas tobulinti 
Laisvos visuomenės koncepciją, kuria vado-
vaujamės savo veikloje, formuluodami ar-
gumentus viešajam diskursui bei teisėkūros 
proceso dalyviams. Parengėme koncepcijos 
ir jos taikymo mūsų veiklos srityse pristaty-
mo programą, planuojame toliau ją viešinti 
video filmais ir straipsniais.

Internetinis puslapis. Internetiniame 
puslapyje www.laisvavisuomene.lt talpinami 
LVI parengti straipsniai bei verstos užsienio 
žiniasklaidos naujienos aktualiomis šeimos, 
gyvybės, religijos laisvės temomis, taip pat 
čia įkeliami LVI parengti arba išversti vaizdo 
filmukai, talpinama informacija apie aktu-
alias teisėkūros naujienas, peticijas ir kitas 
svarbias naujienas. 2018 m. internetiniame 
puslapyje paskelbta apie 300 publikacijų, 
o patį puslapį lankytojai peržiūrėjo per 237 
tūkst. kartų.

Socialiniai tinklai. Puslapyje skelbiamą in-
formaciją, vizualus su įkvepiančiomis citato-
mis, vaizdo filmukus ir kitą aktualią informa-
ciją LVI platina socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyrose „Laisvos visuomenės institutas“ ir 
„Renkuosi gyvybę”. Per 2018 m. LVI pasky-
ros, skirtos instituto veiklai viešinti, sekėjų 
gretos padidėjo 5 tūkst. naujų vartotojų ir 
pasiekė 12 tūkst. Reklamuojamus LVI įrašus 
vidutiniškai pasiekia 10–20 tūkst. socialinių 
tinklų vartotojų.

Taip pat 2018 m. LVI su bičiulių pagalba 
išvertė ir įgarsino arba lietuviškai sutitravo 
daugiau nei 20 trumpų video reportažų ne-
gimusios gyvybės apsaugos, translytiškumo, 
šeimos, santuokos bei vaiko teisių temomis. 
Šie filmukai buvo peržiūrėti daugiau nei 
pusę milijono kartų (539,3 tūkst. peržiūrų). 

Sklaida žiniasklaidoje. 2018 m. LVI paren-

gė 23 autorinius straipsnius ir interviu bei 
įvairiose žiniasklaidos priemonėse komen-
tavo įvykius ir teisėkūros iniciatyvas. Taip 
pat kitose žiniasklaidos priemonėse perpu-
blikuoti kai kurie LVI versti straipsniai. LVI 
atstovai dalyvavo daugiau nei dešimtyje 
radijo laidų, kur kalbėjo apie vaiko teisių 
apsaugos sistemą, negimusios gyvybės ap-
saugos, religijos laisvės, lytinio švietimo pro-
blematiką, šeimos ir santuokos politiką, taip 
pat komentavo teisėkūros aktualijas bent 
penkiuose televizijos laidų reportažuose.

LVI komentaras. Taip yra vadinamas LVI 
naujienlaiškis, el. paštu siunčiamas LVI in-
ternetiniame puslapyje užsiregistravusiems 
vartotojams. Naujienlaiškyje LVI komentuoja 
teisėkūros aktualijas, kviečia piliečius prisi-
jungti prie įvairių akcijų, pateikia nuorodas 
į vertingus straipsnius ir renginius. 2018 m. 
buvo išsiųsta 16 komentarų.

Renginiai. LVI su kitomis šeimoms atsto-
vaujančiomis nevyriausybinėmis organiza-
cijomis vykdė NVO institucinio stiprinimo 
projektą „AŠIS – atstovavimo šeimų intere-
sams stiprinimas“. Projekto ilgalaikis tikslas 
yra sutelkti šeimų interesams atstovaujan-
čias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, 
siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir 
plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) 
atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu 
lygmeniu. Projekto metu LVI savarankiškai 
ir su kitomis organizacijomis organizavo 
dvejus mokymus apie NVO advokaciją 
(savivaldos ir nacionaliniu mastu) bei Šeimų 
organizacijų telkimo forumą. 

Taip pat 2018 m. LVI prisidėjo prie mons. 
Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų 
atminimo vakaro bei Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto 40-mečio minėjimo orga-
nizavimo. LVI atstovai dalyvavo S. Šalkauskio 
„Išminties šventėje“.
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Peticija prieš nepagrįstą vaikų paėmimą 
iš šeimų. LVI puslapyje 2018 m. spalį buvo 
sukurta peticija, raginanti išreikšti prieštara-
vimą nepagrįstam vaikų paėmimui iš šeimų. 
Atsakingų institucijų pateikta statistika bei 
nuo nepagrįstų tarnybų veiksmų nukentėju-
sių šeimų liudijimai atskleidė nehumanišką 
ir antikonstitucinį vaiko teisių apsaugos 
reformos pobūdį. Prezidentei, Vyriausybės 
ir Seimo vadovams bei kitiems aukštiems 
pareigūnams skirtoje peticijoje atkreiptas 
dėmesys į tai, kad prisidengiant „geriausių 
vaiko interesų“ užtikrinimu ši reforma leido 
tarnyboms neproporcingai kištis į šeimos 
privatų gyvenimą ir be realaus pagrindo 
ardyti šeimas, taip baudžiant ne tik tėvus, 
bet ir  vaikus, bei diegiant žalingą policinės 
valstybės modelį. Peticiją pasirašė beveik 
30 tūkst. žmonių. 

Mitingas „STOP tarnybų smurtui prieš 
vaiką ir šeimą“. 2018 m. spalį LVI organiza-
vo mitingą prieš tarnybų atliekamą nepa-
grįstą vaikų paėmimą iš šeimų. Šios proble-
mos, paaštrėjusios jau 2017 m. žiemą po kai 
kurių politikų ir visuomenės veikėjų sukeltos 
panikos, tapo itin gajos 2018 m. liepą įsiga-
liojus naujajai Vaiko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatymo redakcijai ir susijusiems teisės 
aktams. LVI skaičiavimu, mitinge dalyvavo 
apie tūkstantis dalyvių, jo metu pasisakė 
tik visuomenės atstovai. Mitingo dalyviai 
ragino valstybės institucijas inicijuoti vaiko 
teisių apsaugos reformos peržiūrą, užtikrinti 
efektyvų pagalbos šeimai teikimą, sukurti 
vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos prie-
žiūros mechanizmą ir kita. 

Logotipų akcija socialiniame tinkle. Socia-
liniame tinkle Facebook LVI sukūrė ir paskel-
bė logotipų akciją „STOP VAIKŲ ATIMINĖ-
JIMUI“, kuria siekta į vaiko teisių apsaugos 
sistemos problemas atkreipti socialinio 
tinklo vartotojų dėmesį.

Pilietinio veikimo 
skatinimas Finansinė ataskaita

2018 m. LVI pajamos sudarė 25 494,22 Eur, 
o sąnaudos – 33 053 Eur.

Fiziniai asmenys 
3 223,09 Eur (13%)

2018 metais LVI paramą suteikė:

Juridiniai asmenys 
11 800 Eur (46%)

Pagal paramos ir 
labdaros įstatymą 

(iš VMI) 
907,59 Eur (4%)

LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
(Projektas „AŠIS“) 

9 563,54 Eur (37%)

LVI SĄNAUDOS 2018 METAIS:

Darbuotojų išlaikymas 12 123
darbo užmokestis 9 241

mokesčiai 2 882
Kitos veiklos 19 718

buhalterinės apskaitos tvarkymas 1 200
viešinimas 1 457

neatskaitomo PVM sąnaudos 941
komandiruotės 723

įvairi veikla pagal projektus 15 397
Nusidėvėjimas 338

Ryšiai 791
Kitos sąnaudos 

(valiutų konvertavimas, 
neigiama valiutos kursų įtaka)

83
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LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS

Nuotraukos iš renginių

Dveji mokymai apie nevyriausybinių organizacijų advokaciją 
(savivaldos ir nacionaliniu mastu)



2018 M. ATASKAITA
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Mitingas „STOP tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą“



LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS
M. Paco g. 4, Vilnius

info@laisvavisuomene.lt
www.laisvavisuomene.lt

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

skiriant konkrečią sumą kiekvieną mė-
nesį. Apie savo sprendimą tokiu būdu 
remti LVI veiklą maloniai prašome pra-
nešti el. paštu info@laisvavisuomene.lt.

skiriant vienkartinę paramą LVI. Norė-
dami sudaryti paramos skyrimo sutartį, 
maloniai prašome susisiekti el. paštu 
info@laisvavisuomene.lt.

skiriant 2 arba 1 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Deklaruoti paja-
mas bei užpildyti 2 (1) proc. GPM sky-
rimo prašymą galima internetu EDS: 
https://deklaravimas.vmi.lt. (Prisijungi-
mas – per elektroninę bankininkystę, 
su VMI suteiktomis priemonėmis arba 
elektroniniu parašu.) Norėdami skir-
ti paramą LVI, stulpelyje „E1 Gavėjo 
tipas“ įrašykite skaičių „2“, o stulpely-
je „E2 Gavėjo identifikacinis numeris 
(kodas)“ – LVI juridinio asmens kodą 
„303081003“.

Kviečiame finansiškai prisidėti 
prie Laisvos visuomenės 
instituto veiklos:

Kiekviena parama mums yra 
labai svarbi!

Parama LVI


