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Įžanginis žodis

Ne kartą teko girdėti nuomonę, kad dėl savo 
užimamos pozicijos ir vykdomos veiklos 
Laisvos visuomenės institutas (LVI) yra per 
radikalus. Nesu tas, kuriam ypatingai rūpi 
teisintis dėl mums kabinamų etikečių. Tačiau 
išgirdęs tokį mūsų veiklos vertinimą ir iš vieno 
savo bičiulio, susimąsčiau. Kodėl net jis mus 
taip vertina? 

Bediskutuojant prisiminiau situaciją su drungno 
vandens pripildytame puode esančia varle. 
Klastingas virėjas, siekdamas, kad vargšė varlė 
nesuprastų, jog yra verdama, temperatūrą 
didina tik palaipsniui – ir taip tol, kol varlė 
praranda jėgas ir nieko nepastebėjusi išverda. 
Tačiau jeigu prie puodo prieina virėjas, kuris 
elgiasi radikaliai ir stipriai padidina vandens 
temperatūrą, bandydama išsigelbėti varlė 
staigiai iššoka iš puodo. 

Išties LVI savo veikla kartais elgiasi kaip tas 
virėjas-radikalas ir iškrenta iš visuomenėje 
formuojamo „main streamo“ (liet. dominuojanti 
tendencija), kur individualistinę žmogaus teisių 
sampratą ir moralinį reliatyvizmą diegiančios 
ideologijos vis agresyviau skverbiasi ir transfor-
muoja mūsų kultūrą, teisinę sistemą, ekono-
miką, švietimą ir t. t. Paradoksalu yra tai, kad LVI 
užimama pozicija neišvengiamai radikalėja 
bendrame kontekste, kai minėtos ideologijos 
palaipsniui vis labiau didina temperatūrą mūsų 
visuomenėje. Tačiau siekdami išlikti nuoseklūs, 
esamoje situacijoje turėtume susimąstyti 
daugumai iš mūsų gerai žinomu palyginimu: 
„Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų 
pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti 
žmonėms sumindžioti“(Mt 5,13). 

Intensyviai bendraudami su bendramintėmis 
nevyriausybinėmis organizacijomis iš visos 
Europos ir sekdami žiniasklaidos nušviečiamus 
įvykius pasaulyje, kur dėl istorinių ir kitų 
aplinkybių „išlaisvinimo“ ideologijos žengia 
spartesniais žingsniais nei pas mus, matome, į 
kokią aklavietę nuveda jų vykdomi kultūriniai, 
teisiniai ir politiniai pokyčiai. Todėl atidžiai 
analizuojame teisines ir politines iniciatyvas 
Lietuvoje – ar tai būtų bandymai didinti valstybės 
kišimąsi į privatų šeimos gyvenimą pasitelkiant 
vaiko teises ginančius nacionalinius teisės 
aktus, ar pastangos į šalies teisinę sistemą 
prastumti „socialinės lyties“ konstruktą 
prisidengiant moterų teises neva ginančia 
Stambulo konvencija – ir imamės atitinkamų 
reikalingų veiksmų. Tolesniuose puslapiuose 
kviečiame susipažinti, kur 2019 metais 
kreipėme didžiausią savo dėmesį ir jėgas. 

Nuoširdžiai dėkoju LVI rėmėjams ir bičiuliams 
už paramą, leidusią mums plėtoti savo veiklą 
2019 metais. Tikiuosi, kad susipažinę su mūsų 
nuveiktais darbais ir toliau bendradarbiausite 
su Laisvos visuomenės institutu.

LVI valdybos pirmininkas
Audrius Globys
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Dalyvavimas teisėkūros procesuose

2019 m. Laisvos visuomenės institutas kaip 
įprastai daugiausiai dėmesio skyrė dalyvavimui 
teisėkūros procese: rengė pasiūlymus ir pataisas 
teisės aktams, vykdė valdžios institucijų 
svarstomų ir priimamų teisės aktų stebėseną 
bei analizę. 

Jau ne pirmus metus daugiausiai LVI dėmesio 
pareikalavo VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TEMA. 
Prieš keletą metų įgyvendinta skubota vaiko 
teisių apsaugos reforma taisoma iki šiol. 

Nuo pirmųjų metų mėnesių Seime svarstyti 
skirtingi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
(toliau – VTAPĮ) pataisų projektai. LVI kartu su 
kitomis šeimas atstovaujančiomis organizaci-
jomis, psichologais, teisininkais bei socialinio 
darbo ekspertais teikė pasiūlymus, siekiančius 
esminio pokyčio – garantuoti, kad vaiko 
paėmimas iš šeimos (kaip drastiška priemonė) 
būtų taikomas tik kraštutiniais ir įstatyme tiksliai 
įvardintais atvejais. Tam prireikė net kelių 
bandymų, kadangi Seimo komitetuose visuo- 
menininkų inicijuoti pokyčiai buvo sujungti su 
kosmetiniais valdininkų pasiūlymais, dėl ko 
pataisos likdavo neesminės. Vis dėlto po 
dramatiškų įvykių Seimo komitetuose ir plena-
riniuose posėdžiuose VTAPĮ pataisos, nusta- 
tančios svarbias garantijas šeimoms, atsako-
mybę piktnaudžiaujantiems pareigūnams ir 
įvedančios reikšmingos žalos sveikatai kriterijų 
vaiko paėmimui, buvo priimtos. 

Tuo tarpu paskutinėmis metų dienomis buvo 
patvirtintas naujas Vaiko teisių situacijos verti-
nimo aprašas, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d. 
Jis taip pat pareikalavo didžiulio LVI ekspertų 
dėmesio, kadangi būtent juo vadovaujantis yra 
atliekamas vaiko situacijos vertinimas ir spren- 
džiama dėl vaiko apsaugos priemonių taikymo. 
Aprašas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į LVI 
siūlymus, tačiau be palankių pokyčių jame liko 
ir svarbių problemų (pavyzdžiui, plečiamai 
aiškinami vaiko apsaugos poreikio taikymo 

atvejai). Tai neabejotinai pareikalaus LVI 
ekspertų dėmesio ateityje. 

Kitos svarbiausios teisėkūros iniciatyvos, su 
kuriomis dirbo LVI:

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NAUJA 
REDAKCIJA, kuri įtvirtintų Lygių galimybių 
tarnybos veikimo autonomiją, galimybę pačiai 
Tarnybai apsibrėžti savo veiklos tikslus ir funkci-
jas, o taip pat savo iniciatyva iškelti bylas 
visuomeninėms organizacijoms, bendrijoms, 
politinėms partijoms, politinėms organizaci-
joms ar asociacijoms;

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PATAISOS, kurio-
mis įteisintas vaikų ugdymas namuose;

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ 
ĮSTATYMO PATAISOS, kuriomis siūlomas 
integruotos kompleksinės pagalbos krizinio 
nėštumo metu modelis;

STAMBULO KONVENCIJA, kuri reikalautų 
Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti „socialinės 
lyties“ sampratą, privalomai mokyti vaikus apie 
„nestereotipinius lyčių vaidmenis“ ir t. t. 

LVI 2019 m. Seimui, Prezidentūrai, Vyriausybei 
ir ministerijoms bei kitoms Lietuvos instituci-
joms išsiuntė apie dvidešimt raštų, dalyvavo 
posėdžiuose, darbo grupėse bei pasitarimuose. 
Taip pat LVI vertino teisės aktų poveikį 
visuomenei, atliko teisinę jų analizę, teikė   
alternatyvas ir pasiūlymus teisės aktų projek-
tams. Šį darbą LVI darė savarankiškai ir su 
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
išoriniais įvairių sričių ekspertais, politikais.

Taip pat 2019 m. LVI dalyvavo tarptautiniuose 
nevyriausybinių organizacijų susitikimuose 
šeimos, religijos laisvės, lytiškumo, gyvybės 
apsaugos, žmogaus orumo temomis. Vienas 
keliasdešimties atstovų susitikimas vyko Lietuvoje. 

4



ORGANIZACIJOS SUSIBŪRĖ INICIATYVOMS 
„KIEKVIENA NAUJA GYVYBĖ YRA SVARBI!“. 
Akcija „Renkuosi gyvybę“ buvo pirmasis viešas 
žingsnis buriantis kompleksinei ir tęstinei 
iniciatyvų grupei „Kiekviena nauja gyvybė yra 
svarbi!“. Pastarajai apie dvidešimt bendra- 
minčių organizacijų susibūrė draugėn, kad 
viena kitą palaikydamos vykdytų:

pagalbos iniciatyvas, kurių tikslas suteikti 
kompleksinę (psichologinę, socialinę, medi-
cininę, materialinę, teisinę ir kt.) pagalbą 
moterims ir šeimoms, išgyvenančioms nepla- 
nuotą, krizinį nėštumą, persileidimą, nėštumo 
nutraukimą ar kūdikio netektį;

šviečiamąsias iniciatyvas, kuriomis 
siekiama didesnės visuomenės pagarbos negi-
musiai gyvybei, motinystei ir tėvystei;

teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama 
teisėje įtvirtinti nuostatas, išreiškiančias pagar-
bą negimusiai gyvybei ir motinystei, tėvystei. 
Pavyzdžiui, numatyti pareigą dėl aborto 
besikreipiančiai moteriai suteikti objektyvią 
informaciją apie nėštumo nutraukimo �zinę ir 
psichinę žalą; nustatyti laukimo periodą nuo 
kreipimosi dėl aborto iki jo atlikimo, taip pat – 
galimybę tėčiui dalyvauti sprendime del nėštumo 
nutraukimo ir kita.

ŽVAKELIŲ AKCIJA „RENKUOSI GYVYBĘ“. 
Spalio 30 d. vyko LVI inicijuota akcija „Renkuosi 
gyvybę“. LVI ir kiti organizatoriai siekė prisi-
minti dėl nutraukto nėštumo negimusius 
kūdikius (2018 m. dėl dirbtinio aborto negimė 
3 590 vaikų) bei skleisti žinią, kad kiekviena 
kūdikio besilaukianti mama, šeima turi teisę 
sulaukti pagalbos.

Akcijos metu organizatoriai krizinį nėštumą 
patiriančias moteris kvietė neprarasti vilties, 
ieškoti pagalbos, aplinkinius ragino būti šalia, 
padėti ir palaikyti moterį, o valstybę – sukurti 
valstybinę krizinio nėštumo sistemą, kuri 
užtikrintų galimybę kiekvienai Lietuvos           
moteriai gauti nemokamas profesionalias 
konsultacijas bei materialinę, juridinę, socialinę 
ir medicininę pagalbą.

Renginio metu vilniečiai ir miesto svečiai iš 
tūkstančių žvakelių Vilniaus Katedros aikštėje 
sudėliojo kūdikio, apkabinto mamos ir tėčio 
rankų, atvaizdą. Akcijoje dalyvavo apie 
tūkstantis dalyvių, joje apsilankė ir pirmoji 
Lietuvos ponia Diana Nausėdienė. 

Iniciatyvų grupė
„Kiekviena nauja gyvybė yra svarbi!“

5



Pilietinio veikimo
skatinimas

Kandidatų į prezidento postą pozicijų gyvy-
bės ir šeimos klausimais apžvalga. Infor-
macija apie kandidato balsavimus aktualiais 
klausimais rinkėjo apsisprendimui yra itin 
svarbi, todėl prieš prezidento rinkimus LVI 
parengė kandidatų pozicijų gyvybės ir šeimos 
klausimais apžvalgą.

Įvertinti kandidatų į prezidentus pozicijas 
žmogaus gyvybės apsaugos ir šeimos stipri- 
nimo politikos srityse nebuvo lengva, nes 
reikšminga kandidatų dalis arba nebuvo buvę 
parlamentarais, arba bent jau nėra šios 
kadencijos Seimo nariais. 

Manifestas dėl įsipareigojimo remti šeimai 
palankią politiką Europos Parlamente. Prieš 
Europos Parlamento narių rinkimus LVI kandi-
datams siūlė pasirašyti manifestą, kuriuo jie 
įsipareigotų EP remti šeimai palankią politiką. 
Pavyzdžiui, siūlyti konkrečias priemones Euro-
pos gyventojų skaičiaus mažėjimui sustabdyti, 
skatinti į visų ES sprendimų priėmimą įtraukti 
Europos šeimų interesus, pripažinti vyro ir 
moters papildomumą nepritariant bandy-
mams politikos priemonėmis ištrinti lyčių 
skirtumus, užtikrinti pagarbą ir paramą tėvų 
teisei rūpintis vaikų išsilavinimu derinant tai su 
jų kultūrinėmis, moralinėmis ir religinėmis 
tradicijomis ir kita. 

Manifestą pasirašė 61 kandidatas iš Lietuvos. 
Šią akciją jau ne primą kartą organizavo Euro-
pos Katalikų Šeimų Asociacijų Federacija. 

2019 m. LVI pajamos sudarė 34 178,31 Eur,     
o sąnaudos – 33 033,13 Eur.
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Finansinė ataskaita

LVI SĄNAUDOS 2019 METAIS (EUR):

2019 M. LVI PARAMĄ SUTEIKĖ (EUR):

Darbuotojų išlaikymas
darbo užmokestis

darbdavio dalis SODRAI
Kitos veiklos

įvairios veiklos pagal projektus
buhalterinės apskaitos tvarkymas

viešinimas
Draudimo sąnaudos

Nusidėvėjimas
Ryšiai

Kitos sąnaudos 
(valiutų konvertavimo

neigiama valiutų kursų įtaka)

9 505,72
9 287,07
218,65
23 527,41
20 079,67
1 440
1 057,12
111
28,31
429,18
382,13

Juridiniai asmenys
21 378 Eur (63 %)

Fiziniai asmenys
4 545 Eur (13 %)

Finansų ministerija 
(Projektas AŠIS)

6123,51 Eur (18 %)

Pajamos už suteiktas 
paslaugas

800 Eur (2 %)

Pagal paramos ir 
labdaros įstatymą 

(iš VMI) 
1146,59 Eur (3 %)

Kitos pajamos 
(valiutų konverta-

vimo teigiama 
valiutų kurso įtaka)
185,21 Eur (1 %)
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Visuomenės ugdymas

Internetinis puslapis. Internetiniame pusla-
pyje www.laisvavisuomene.lt talpinami LVI 
parengti straipsniai bei verstos užsienio 
žiniasklaidos naujienos šeimos, gyvybės, religi-
jos laisvės temomis, taip pat čia talpinama 
informacija apie aktualias teisėkūros naujienas, 
peticijas ir kitas svarbias aktualijas. 2019 m. 
internetiniame puslapyje paskelbta apie 130 
publikacijų, o patį puslapį lankytojai peržiūrė-
jo maždaug 100 tūkst. kartų. 

Socialiniai tinklai. LVI aktualią informaciją 
platina socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose 
„Laisvos visuomenės institutas“ ir „Renkuosi 
gyvybę“. Per 2019 m. LVI paskyros, skirtos 
instituto veiklai viešinti, sekėjų gretos pasiekė 
13 tūkst., o paskyrą „Renkuosi gyvybę“ seka  
5,5 tūkst. sekėjų. Reklamuojamus bei 
organiškus LVI įrašus vidutiniškai pasiekia 
10–20 tūkst. socialinių tinklų vartotojų.

Sklaida žiniasklaidoje. 2019 m. LVI parengė 
virš 20 autorinių straipsnių bei įvairiose žinia- 
sklaidos priemonėse komentavo įvykius ir 
teisėkūros iniciatyvas. LVI atstovai dalyvavo 
apie penkiolikoje televizijos ir radijo laidų, 
kur kalbėjo apie vaiko teisių apsaugos sistemą, 
negimusios gyvybės apsaugą, šeimos ir san- 
tuokos politikos, religijos laisvės, lytinio švieti-
mo problematiką, laisvą visuomenę ir kitas 
aktualijas.

LVI naujienlaiškis. 2019 m. užsiregistra-
vusiems prenumeratoriams LVI išsiuntė 11 
naujienlaiškių. Juose LVI komentuoja 
teisėkūros aktualijas, kviečia piliečius prisijung-
ti prie įvairių akcijų, pateikia nuorodas į vertin-
gus straipsnius ir renginius. 

Renginiai. 2019 m. LVI su kitomis šeimoms 
atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organi-
zacijomis tęsė nevyriausybinių organizacijų 
(toliau – NVO) institucinio stiprinimo projektą 
„AŠIS – atstovavimo šeimų interesams stiprini-
mas“. Projekto metu LVI šeimų interesams 
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
atstovams surengė trejus mokymus: „Žmogaus 
teisių atstovavimo gebėjimų stiprinimas“, „NVO 
atstovavimas nacionaliniu lygiu“, „Derybinių 
viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas instituci- 
niame atstovavime“. Projektas �nansuotas 
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
organizuotą konkursą.

Taip pat praeitais metais LVI atstovai dalyvavo 
ir pasisakė ne vienoje konferencijoje žmogaus 
orumo, krizinio nėštumo, šeimos politikos 
temomis. 



Nuotraukos iš renginių

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

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 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

Šiandien didžiausias grėsmes laisvei kelia 
ideologijos, ignoruojančios bendrąjį gėrį,         
diegiančios individualistinę žmogaus teisių 
sampratą ir puoselėjančios moralinį reliaty- 
vizmą. Bendrasis gėris yra ignoruojamas, kai 
prioritetas yra teikiamas atskirų individų 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 visų 
likusių visuomenės narių sąskaita. 

Individualistinė žmogaus teisių samprata 
žmogaus teises suvokia kaip individo nuosavy-
bę, kurią jis gali naudoti be atodairos į tai, 
kokias pasekmes reikalavimai gali sukelti kitų 
asmenų ir visos visuomenės gerovei. Indivi- 
dualistinė žmogaus teisių samprata ignoruoja 
santykinį teisių pobūdį, 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 dau- 
giau likę visuomenės nariai turi pareigų. Kuo 
didesnė pareigų našta tenkinti kitų asmenų 
reikalavimus užkraunama asmenims, tuo 
mažiau jie turi laisvės. Todėl teisingumo reika-
lavimų nepaisanti žmogaus teisių plėtra 
neišvengiamai veda į vienų visuomenės narių 
interesų tenkinimą likusių visuomenės narių ir 
bendrojo gėrio sąskaita. Valstybė, vado-
vaudamasi reliatyvistine žmogaus teisių 
samprata ir siekdama teisinės prievartos 
priemonėmis užtikrinti nepagrįstai išplėstas 
atskirų individų teises, vis labiau siaurina 
likusių individų bei bendruomenių pamatines 
laisves. Moralinis reliatyvizmas visus pasirinki-
mus laikydamas vienodai vertingais, tuo pačiu 
naikina vertybinius visuomenės, kultūros, 
teisinės tvarkos pagrindus. Netekusi 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.

Prioritetiniai LVI tikslai, kuriant 
laisvą visuomenę:

Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva valsty-
be, ginti bei puoselėti gėrius, sudarančius 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 suvokimą, 
kad vienų asmenų žmogaus teisės visuomet 
yra susijusios su kitų asmenų pareigų našta, 
todėl negali būti plečiamos savavališkai, nepai-
sant teisingumo reikalavimų, neatsižvelgiant į 
bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokiamos kaip 
teisingumo reikalavimai, užtikrinantys, kad 
visiems visuomenės nariams teisingomis 
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 reliaty- 
vizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams 
moralės principams.

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

procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.
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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 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. 
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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. 
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sąžinei, sunyksta asmens sąžinės ir religijos 
laisvė. Jei švietimas, kultūra, viešoji tvarka 
nustoja kultivuoti visuomenės narių dorybes, 
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Taip atskiroms interesų grupėms suteikiamos 
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naikina vertybinius visuomenės, kultūros, 
teisinės tvarkos pagrindus. Netekusi 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.

Prioritetiniai LVI tikslai, kuriant 
laisvą visuomenę:

Siekiant išsaugoti Lietuvą laisva valsty-
be, ginti bei puoselėti gėrius, sudarančius 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 suvokimą, 
kad vienų asmenų žmogaus teisės visuomet 
yra susijusios su kitų asmenų pareigų našta, 
todėl negali būti plečiamos savavališkai, nepai-
sant teisingumo reikalavimų, neatsižvelgiant į 
bendrąjį gėrį. Teisės turi būti suvokiamos kaip 
teisingumo reikalavimai, užtikrinantys, kad 
visiems visuomenės nariams teisingomis 
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 
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Siekiant tikros visuomenės bei kultūros 
pažangos, viešajame diskurse moralinį reliaty- 
vizmą keisti pagarba tiesai bei prigimtiniams 
moralės principams.



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

skiriant konkrečią sumą kiekvieną 
mėnesį;

skiriant vienkartinę paramą LVI. 
Norėdami sudaryti paramos skyrimo sutartį, 
maloniai prašome susisiekti el. paštu    
info@laisvavisuomene.lt;

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“. 

Kiekviena parama mums 
yra labai svarbi!

Parama LVI

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/ 


