
1 

Še
im

os
 p

ol
iti

ko
s 

ak
tu

al
ijo

s 
Li

et
uv

oj
e,

 2
01

6 
m

. p
av

as
ar

is

      Drauge kurkime 
saugią savo 

vaikų ir šeimų 
ateitį! 

Šeimos politikos aktualijos Lietuvoje
2016 m. pavasaris
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Seimo nariams dukart taip ir nepavykus dirbti neeilinėje Sei-
mo sesijoje, eilinė Seimo pavasario sesija buvo pradėta kovo 
10-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse. Kaip 
įprasta, pirmajame posėdyje pristatytas sesijos darbų pro-
gramos projektas. Šį kartą jame daugiau kaip 700 teisės aktų 
projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą 
pasiūlė įrašyti 195, Prezidentė D. Grybauskaitė – 22, Seimo  
nariai (frakcijos) – daugiau kaip 385 įstatymų projektus. Be to, 
sesijoje bus išklausytas šalies vadovės D. Grybauskaitės meti-
nis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. 

Atkreipiame dėmesį, kad rudens sesijoje taip pat buvo 
apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų), o surengtuose 
48 Seimo posėdžiuose priimta tik daugiau kaip 300 teisės  
aktų. Todėl nereikia stebėtis, kad daug teisės aktų projektų 
tiesiog „keliauja“ iš vienos sesijos darbų programos į kitą. 

Siekdami padėti Jums susiorientuoti tokioje gausybė-
je teisės aktų projektų, suvokti, kodėl jie yra teikiami, sekti, 
kaip vyksta jų svarstymas, kad galėtumėte tinkamai išreikš-
ti savo nuomonę, parengėme jau trečiąją apžvalgą. Ja siekia-
me atkreipti Jūsų dėmesį į Seime svarstomus teisės aktus, 
kurie gali būti svarbūs šeimos gyvenimui ir gyvybės kultūrai 
puoselėti. 

Šioje apžvalgoje papildome informaciją, pateiktą 2014 m. 
rudens ir 2015 m. pavasario sesijų darbų apžvalgose, kurias 
galite rasti „Šeimos instituto“ interneto svetainėje – rubrikoje 
„Šeimos politikos stebėsena“ www.seimos.org/stebesena bei  
„Artumos“ interneto svetainėje www.artuma.lt/kiti-leidiniai/
kita-leidyba/seimos-politikos-aktualijos-2016.

„Šeimos instituto“ ir „Artumos“ partneriai: Laisvos 
visuomenės institutas (LVI), Šeimos ir asmens sa-
viugdos centras „Bendrakeleiviai“ (ŠASC „Bendra-
keleiviai“), Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija 
(LLRAF), Lietuvos tėvų forumas (LTF). 
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Šeima sukuriama 
sudarant santuoką  
ir natūraliai kyla iš 
tėvystės bei motinystės!

LR Konstitucijos 38 str. papildymo 
ir pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XI-
IP-1217) tikslas – Konstitucijoje aiškiai 
įtvirtinti, kad šeima kyla iš santuokos, 
kuri yra laisvas vyro ir moters susitari-
mas, ji taip pat kyla iš motinystės ir tė-
vystės. Šį pasiūlymą 2013-11-15 pateikė 
net 107 Seimo nariai.

Kodėl reikia tokio pakeitimo? Šiuo 
metu galiojančiuose įstatymuose šeimos 
sąvokos yra skirtingos, tad nėra ko ste-
bėtis, kad šeimos politika Lietuvoje yra 
nesėkminga. Konstituciniam Teismui iš-
aiškinus, kad svarbiausia yra „santykių 
turinys, o ne forma“, tapo nebeaišku, ko-
kia šeima yra mūsų valstybės pamatas – 
meilės ir įsipareigojimo 
susieti vyras ir moteris 
ar emocinio prieraišu-
mo siejami asmenys? 
Kai santuoka nuverti-
nama, lyg ji būtų vienas 
iš daugelio neprivalo-
mų šeimos kriterijų, 
vis dažniau pasinau-
dojama galimybe pri-
siimti mažiau įsiparei-
gojimų ir atsakomybės 
bei gauti daugiau teisių 
ir paramos.

Po dvejus metus trukusio svarstymų 
vilkinimo (apie tai rašėme 2014 m. ru-
dens ir 2015 m. pavasario sesijų apžval-
gose) 2015 m. rudenį pagrindinis Teisės 
ir teisėtvarkos komitetas (pirm. J. Saba-
tauskas) organizavo klausymus. Šią se-
siją klausymai turėtų būti tęsiami, tik 
neaišku, ką naujo tikisi išgirsti Komite-
to nariai, ko dar nebuvo išsakyta iki šiol 
vykusiuose renginiuose? Verta paraginti 
Komitetą svarstyti Projektą posėdyje ir 
pateikti išvadą Seimo nariams, kad pas-
tarieji galėtų Projektą svarstyti Seimo 
posėdžių salėje.

Seimo pirmininkė L. Graužinienė, 
pirmame plenariniame posėdyje pa-
klausta dėl tikimybės šioje sesijoje bal-
suoti, atsakė: „Dar kartą ra gi nu ko mi-
te tus ir ko mi si jas, ku rios yra at sa kin gos, 
jei ko mi si jos bai gė dar bą, tai ti kiuo si, kad 
ko mi te tas, kaip ir pa ža dė jo ru dens se si jai 

be si bai giant, šį klau si-
mą užbaigs ir mes ga-
lė si me pa va sa rio se si-
jo je dis ku tuo ti. La bai 
ti kiuo si.“

Projekto svarsty-
mas Seimo plenarinia-
me posėdyje numaty-
tas balandį–birželį.

informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti
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Stipri, bendruomeniška, 
kartų kaitą užtikrinanti 
šeima – stipri valstybė 
Lietuva!

Siekdama ilgalaikių teigiamų demo-
grafinių pokyčių ir socialiai brandžių 
šeimų gausėjimo, Šeimos stiprinimo 
įstatymo projektą (XIIP-4255) parengė 
Seimo parlamentinė grupė „Už šeimą“, 
bendradarbiaudama su VDU Santuo-
kos ir šeimos studijų centru ir viešąja 
įstaiga „Šeimos institutas“. Šį pasiūly-
mą 2016-04-07 registravo 55 Seimo na-
riai. Projekto tikslas – įtvirtinti teisinių 

nuostatų sistemą, užtikrinančią sąlygų, 
padedančių kurti, išsaugoti bei stiprinti 
šeimą, sudarymą. Šeima yra pirminė ir 
prigimtinė bendruomenė bei palankiau-
sia vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo 
aplinka. Ji užtikrina Lietuvos valstybės 
bei tautos gyvybingumą ir istorinį išli-
kimą, todėl turi sulaukti deramo visuo-
menės ir valstybės dėmesio.

Įstatymo projekto rengimą paskatino 
šeimų ir nevyriausybinių organizacijų iš-
sakomi paraginimai, kad valdžios insti-
tucijoms reikia imtis priemonių, kurios 
iš esmės gerintų šeimų padėtį, skatintų 
susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią 
aplinką, taip pat mokslininkų tyrimai, 
išryškinantys, kad šeimos politika Lie-
tuvoje nenuosekli, nepastovi, neilgalai-
kė ir nekoordinuota. Įvertinta ir kritinė 
demografinė šalies situacija.

Įstatymo projektu siekiama įtvir-
tinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo 
principus, bendrąsias šeimos stiprinimo 
nuostatas, šeimos stiprinimo kryptis ir 
šeimos stiprinimo organizavimą bei val-
dymą. Taip būtų užtikrintas šeimos poli-
tikos nuoseklumas ir ilgalaikiškumas bei 
veiksmų tęstinumas ir koordinavimas 
kuriant šeimai palankią aplinką.

Įstatyme nustatoma šeimos politikos 
organizavimo sistema, apimanti visus 
valstybės valdymo lygmenis. 

Kadangi daugelio sričių politika turi 
tiesioginį poveikį šeimų gyvenimui, nu-
matoma laikytis horizontalaus požiūrio 
ir į šeimą atsižvelgti visų sričių politikoje. 
Į šeimos politikos formavimą įtraukiamos 
visos ministerijos joms pavestose valdymo 
srityse, o bendradarbiauti ir veiksmams 
koordinuoti numatyta sudaryti tarpinsti-
tucinę Šeimos politikos komisiją prie Vy-
riausybės. Ši komisija turėtų rengti ir kas-
met pateikti Vyriausybei šeimos politikos 
formavimo ir įgyvendinimo apžvalgą.
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informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti

Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetas rekomenduoja, kad 
„šeimoms atstovaujančios asociacijos da-
lyvautų formuojant šeimos politiką arba 
šeimoms poveikio turinčią politiką ir ES, 
ir valstybių narių lygmeniu“, todėl numa-
tyta sudaryti Nacionalinę šeimos tarybą 
prie Seimo. Tai šeimos politikos forma-
vimo ir įgyvendinimo vertinimo pataria-
moji institucija, sudaroma iš savivaldybių 
šeimų tarybų, mokslo ir studijų institu-
cijų, šeimų organizacijų ir su šeimomis 
dirbančių organizacijų atstovų. Nacio-
nalinė šeimos taryba turėtų rengti ir kas-
met Seimo posėdyje pristatyti pranešimą 
apie šalies šeimų būklę ir šeimos politikos 
formavimo bei įgyvendinimo situaciją. 
Numatyta, kad ir savivaldybėse gali būti 
sudaromos Šeimos tarybos, patariančios 
šeimos stiprinimo klausimais.

Įstatymo projekte numatytas įparei-
gojimas Vyriausybei per 1 metus nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo parengti ir patvir-
tinti ilgalaikę valstybinę šeimos stiprini-
mo programą, apimančią visas šeimos 
stiprinimo kryptis: švietimą ir kultūrą; 
materialinio saugumo užtikrinimą; ap-
sirūpinimą būstu ir palankią šeimai gy-
venamąją aplinką; kompleksinę pagalbą 
šeimai; kompleksines paslaugas krizę 
patiriančioms šeimoms bei vienišiems 
tėvams; šeimos sveikatą; teigiamo vi-
suomenės požiūrio į šeimą stiprinimą; 
paslaugų kokybės užtikrinimą, tyrimus, 
stebėseną ir vertinimą.

Kartu su Šeimos stiprinimo įstatymo 
projektu teikiamas Seimo statuto papil-
dymo įstatymo projektas (XIIP-4256). 
Jame numatoma, kad rengiamų teisės 
aktų projektų aiškinamuosiuose raštuose 
turėtų būti nurodoma, kokį poveikį įsta-
tymo įgyvendinimas turės šeimai.

Šeimos stiprinimo įstatymo projek-
tas šią sesiją bus teikiamas Seimo posė-
dyje spręsti dėl priėmimo jam svarstyti. 

Šeimos kortelė – parama 
gausioms šeimoms ir 
paskatinimas apsispręsti 
turėti daugiau vaikų!

Šeimos kortelės įstatymo projek-
tu (Nr. XIIP-4130), kurį (2016-03-17) 
įregistravo grupė Seimo narių (R.  Ta-
mašunienė, V. Kravčionok, M. Macke-
vič, Z. Jedinskij, J. Kvetkovskij, L.  Tal-
mont, J. Narkevič, I. Rozova, P. Gražulis, 
K. Daukšys, R. J. Dagys) siekiama paves-
ti daugiavaikes šeimas ypatingai valsty-
bės globai, suteikti joms realią paramą. 
Priimtas įstatymo projektas turėtų užti-
krinti realią pagalbą daugiavaikėms šei-
moms sudarant galimybes šeimai ne tik 
nupirkti būtiniausių prekių ir paslaugų, 
bet ir užtikrinant galimybę vaikus išleis-
ti į stovyklas, būrelius, edukacinius už-
siėmimus, apsilankyti teatre, kine ir t. t.

LLRAF komentaras. Įstatymo projek-
te numatoma, kad Vyriausybė sudarys ir 
patvirtins Šeimos kortelės įgyvendinimo  
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programą, kurioje bus nustatytos atitinka-
mų ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų 
teikiamos lengvatos Šeimos kortelių turė-
tojams bei privačiojo sektoriaus dalyvavi-
mo programoje gairės. Vyriausybė paves 
atitinkamoms ministerijoms nustatyti 
lengvatų, nuolaidų taikymo mechanizmus 
Šeimos kortelių turėtojams (pvz.: Susisie-
kimo ministerija užtikrins važiavimo au-
tobusais, traukiniais lengvatas; Sveikatos 
apsaugos ministerija patvirtins nemoka-
mų skiepų rinkimą; Kultūros ministerija 
užtikrins pigesnius bilietus į teatrus, kon-
certus, muziejus ir pan.). Vyriausybė taip 
pat paves ministerijoms įtraukti priva-
čiojo sektoriaus įmones į Šeimos kortelės 
programą. Bus sukurtas ženklas „Čia ap-
tarnaujamos Šeimos kortelės“ ir skiriamas 
socialiai atsakingo verslo įmonėms, kurios 
kortelių turėtojams taikys savo prekių ir 
paslaugų nuolaidas. Už dalyvavimą Šei-
mos kortelės programoje privačiojo sekto-
riaus įmonėms bus taikomos mokestinės 
lengvatos (pvz., sumažinta pelno mokes-
čio dalis arba neapmokestinama darbo 
vieta ir kt.). Programoje dalyvaujančiose 
tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus įs-
taigose iškabintas ženklas skatins socialiai 
atsakingą verslą, taps geru tonu ir presti-
žu remti jaunąją kartą auginančią šeimą.

Įstatymas skirtas šeimoms, auginan-
čioms 3 ir daugiau vaikų, globojančioms 
vaikus šeimynose, vaikų globos namuo-
se. Teisė gauti Šeimos kortelę priklauso 
daugiavaikių šeimų nariams: 1) tėvams 

ar globėjams, šeimynų dalyviams, vie-
nam iš tėvų ar globėjų, kurie augina ir 
išlaiko bent tris vaikus – neapibrėžtam 
laikotarpiui; 2) kiekvienam vaikui iki jam 
sukaks 18 metų, jei mokosi ar studijuoja 
iki jiems sukaks 24 metai; 3) be amžiaus 
apribojimų – kai vaikas(-ai) turi viduti-
nio sunkumo arba sunkią negalią.

Šeimos kortelė atsirado Prancūzijoje. 
Prieš penkerius metus ji atsirado atski-
ruose Lenkijos miestuose, o 2014 metais 
gausių šeimų nuolaidų kortelė Lenkijoje 
įvesta visos šalies mastu. 2015 m. panaši 
kortelė pradėta naudoti Alytaus mieste. 

Šeimos kortelės įstatymo projektas 
šią sesiją bus teikiamas Seimo posėdyje 
spręsti dėl priėmimo jam svarstyti.

Pagalbinio apvaisinimo 
įstatymas gali būti ne 
tik padedantis šeimoms, 
bet ir etiškas, moralus, 
saugantis gyvybę!

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo 
projektu (XIP-2502, 4 redakcija, pareng-
ta Sveikatos reikalų komiteto) siekiama 
įgyvendinti tai, kas nustatyta Civilinia-
me kodekse: „Dirbtinio apvaisinimo są-
lygas, būdus ir tvarką bei vaiko, gimusio 
dirbtinio apvaisinimo būdu, motinystės 
bei tėvystės klausimus turi reglamentuoti 
specialusis įstatymas.“ Tačiau iki šiol toks 
teisės aktas nėra priimtas, o pagalbinio 
apvaisinimo atlikimas reglamentuojamas 

informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti
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sveikatos apsaugos ministro 1999 m. ge-
gužės 24 d. įsakymu Nr. 248 „Dėl dirb-
tinio apvaisinimo tvarkos patvirtinimo“. 
Be to, Lietuvai esant Europos Sąjungos 
šalimi nare kyla pareiga suderinti ES ir 
nacionalinius teisės aktus.

LVI komentaras. Sveikatos reika-
lų komitetas 2015 m. gruodį apsispren-
dė išlaikyti esmines pirminio projekto 
(2010-10-12 pateikto D.  Mikutienės ir 
V. Gapšio) nuostatas, kurios saugo pra-
dėtą gyvybę: embrionų turi būti suku-
riama tiek, kiek vienu metu jų bus per-
kelta į moters gimdą; sukurtų embrionų 
skaičius negali viršyti 3-jų, išskyrus kai 
kurias išimtis. Numatytas tik lytinių ląs-
telių laikymas (šaldymas). Tiesa, Komi-
teto patobulintame projekte maksimalus 
lytinių ląstelių laikymo laikas yra 5 me-
tai, tačiau surinkus naujus mokslinius 
duomenis apie tokio laikymo saugumą 
Komiteto pirmininkė D.  Mikutienė ir 
kiti Seimo nariai pateikė pasiūlymą šį 
terminą pratęsti iki 10 metų (pasiūlymas 
palaikytinas). Svarbu, kad Komitetas ap-
siprendė projekte teikti prioritetą vaiko, 
kuris gims po pagalbinio apvaisinimo, 
interesams. Taip pat Komitetas nutarė 
pasisakyti už lytinių ląstelių donorystės 
draudimą ir už tai, kad pagalbinis apvai-
sinimas būtų leidžiamas tik santuokoje 
gyvenantiems asmenims.

Priartėjus projekto svarstymui plena-
riniame Seimo posėdyje buvo registruo-
tos J. Poželos, R. Šalaševičiūtės ir kitų Sei-

mo narių pataisos, kuriose vėl aptinkame 
leidimą kurti neribotą kiekį embrionų, jų 
šaldymą, lytinių ląstelių donorystę, „su-
gyventinių“ apvaisinimą ir netgi mirusio 
asmens lytinių ląstelių panaudojimą ap-
vaisinimui. Pagal tokį reguliavimą, vai-
singumo klinikose būtų kuriami „naš-
laičiai“ nuo pat jų pradėjimo momento. 

Tai prieštarautų vaiko interesui augti  
biologinių tėvų šeimoje, iškreiptų natū-
ralios šeimos sampratą ir sukeltų teisinių 
problemų (neaišku, kaip reikėtų spręsti 
paveldėjimo klausimus). Taip pat šiuose 
siūlymuose atsirado embriono donorys-
tės apibrėžimas, pagal kurį į moters orga-
nizmą galima perkelti embrioną, sukurtą 
nenaudojant nei jos pačios, nei jos vyro 
ar partnerio gametų. Tokiu atveju mo-
teris išnešiotų vaiką, neturintį genetinio 
ryšio nei su vienu iš apvaisinimo paslau-
gas užsakiusių asmenų.

Projekto svarstymas Seimo plenarinia-
me posėdyje numatytas kovą–balandį.

informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti
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Kiekvienas vaikas turi 
prigimtinę teisę turėti 
tėvą ir motiną!

Civilinio kodekso 3.3  straipsnio 
pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XI-
IP-472), kurį (2013-04-18) pateikė gru-
pė Seimo narių (R. J. Dagys, R. Baškienė, 
R. Tamašunienė, A. Dumbrava, V. Krav-
čionok, B.  Bradauskas, Z.  Žvikienė, 
A. V. Patackas , V.  Gailius, V. Aleknaitė-
Abramikienė, E. Vareikis, M. Adomėnas, 

S. Jovaiša, I. Degutienė, K. Starkevičius, 
D. Jankauskas, P. Gražulis, V. Stundys), 
numato, kad kiekvienas vaikas turi pri-
gimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš 
lyčių skirtingumo bei motinystės ir tė-
vystės tarpusavio papildomumo. 

Ko siekiama šiuo pakeitimu? At-
kreipti dėmesį, kad visaverčiam vaiko 
vystymuisi yra svarbus tiek tėvo, tiek mo-
tinos vaidmuo. Tėvas ir motina (ar įtėvis 
ir įmotė) vienas kito nepakeičia, tačiau 

vienas kitą papildo tėvystės ir motinystės 
prigimčiai unikaliu būdu. Nors valstybė 
visais atvejais negali garantuoti, jog kiek- 
vienas vaikas turės tėvą ir motiną, tačiau 
valstybės institucijos, sprendžiančios su 
vaiku susijusius klausimus, turi paisyti 
šios pamatinės vaiko teisės bei prigimti-
nio intereso ir dirbtinai neatimti iš vaiko 
galimybės turėti tėvą ir motiną. Atkrei-
piame dėmesį, kad šias nuostatas siekia-
ma įtvirtinti ir Vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatyme.

2014  m. gruodžio mėnesį Seimo 
nario R. J. Dagio iniciatyva buvo priim-
tas Seimo protokolinis nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, 
paskirtų svarstyti   įstatymų projektus 
Nr. XIIP-606(2), Nr. XIIP-472, Nr. XI-
IP-473 ir Nr. XIIP-1217, pakeitimo“, ku-
riuo vietoj Teisės ir teisėtvarkos komi-
teto, paskirto pagrindiniu komitetu, bet 
nepateikusio savo išvadų, pagrindiniu 
komitetu paskirtas Socialinių reikalų ir 
darbo komitetas. 

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

Tėvai yra pagrindiniai 
vaiko vertybinių nuostatų 
ugdytojai!

Švietimo įstatymo pakeitimo ir pa-
pildymo įstatymą (Nr. XIIP-1684), ku-
riuo siekiama sustiprinti tėvų (globėjų, 
rūpintojų) vaidmenį švietime ir į švieti-

informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti
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R. Paliukas) nuspręs nebevilkinti proce-
dūrų ir svarstys šį įstatymo projektą bei 
priims sprendimą. 

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

Pakeitus lyties požymius, 
pati lytis nepasikeičia!

Civilinio kodekso 2.27 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekte (XIIP-17), 
pateiktame 2012-11-21, Seimo nariai 
A. Matulas, V. M. Čigriejienė ir A. Dum-
čius siūlo įtvirtinti aiškią nuostatą, kad 
medicininis lyties pakeitimas Lietuvos 
Respublikoje yra draudžiamas, tuo už-
kertant kelią nepagrįstiems lūkesčiams 
atsirasti. Taip būtų pašalinta šiuo metu 
egzistuojanti teisės spraga, t.  y. ištaisy-
ta Civiliniame kodekse įtvirtinta, bet 
neveikianti nuostata dėl asmens teisės 
pakeisti lytį. 

Įstatymo projekto rengėjai aiškina-
majame rašte pažymi, kad lyties pakei-
timas yra susijęs su išorinių bei vidinių 
lytinių požymių pakeitimu, tačiau pa-
keitus lyties požymius pati lytis nepasi-
keičia, nes ji yra genetiškai determinuo-
ta nuo pat prasidėjimo momento. Lyties 
keitimo procedūra yra susijusi su radi-
kaliu žmogaus suluošinimu, nes fiziškai 
sveiki asmenys, galintys pradėti ir auginti 
savo vaikus, yra kastruojami, jiems pa-
šalinami sveiki organai, „gydomi“ dide-
lėmis hormonų dozėmis, dėl ko praran-

informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti

mo sistemą integruoti sveikos gyvense-
nos programas, 2014-06-17 pateikė gru-
pė Seimo narių (V. Stundys, R. J. Dagys, 
A. Dumčius, A. V.  Patackas , L. Dmitrije-
va, R. Baškienė, P. Urbšys, M. Zasčiurins-
kas, E. Žakaris, E. Vareikis, A. Dumbrava, 
V. Aleknaitė-Abramikienė, V. Juozapaitis, 
K. Starkevičius).

Kodėl reikia šitokio pakeitimo? Kons-
titucijoje įtvirtinta „tėvų teisė ir pareiga – 
auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir iš-
tikimais piliečiais, iki pilnametystės juos 
išlaikyti“. Civilinio kodekso trečiojoje 
knygoje „Šeimos teisė“ įtvirtinta, kad „tė-
vai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus 
ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą 
ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų 
sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu 
bei atlikdami šias pareigas turi pirmumo 
teisę prieš kitus asmenis“. Toks svarbus 
tėvų vaidmuo įtvirtintas svarbiausiuose 
Lietuvos teisės aktuose. 

Tačiau Švietimo įstatyme numatytas 
vienas iš švietimo tikslų iki šiol įtvirtina, 
kad būtent švietimo sistema turi „išugdyti 
kiekvienam asmeniui vertybines orienta-
cijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu ži-
nių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai 
nusiteikusiu žmogumi“. Tai reiškia, kad 
tėvai, jų net neatsiklausus, yra „išlaisvinti“ 
nuo savo pareigos būti pagrindiniais vaiko 
vertybinių nuostatų ugdytojais ir visa tai 
yra perėmusi švietimo sistema.

Tikimės, kad pagrindinis Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas (pirm. 
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damas vaisingumas 
bei sutrinka bendra 
sveikata. Taip pat pa-
brėžiama, kad lyties 
keitimas yra negrįž-
tamas procesas, to-
dėl po lyties keitimo 
operacijų vėliau susi-
grąžinti prigimtinės 
lyties nėra galimybių.

Kadangi trans-
seksualumas (F64.0) 
pagal Tarptautinę li-
gų ir sveikatos pro-
blemų klasifikaciją TLK-10 yra priski-
riamas pilnamečių žmonių asmenybės 
brandos ir elgesio sutrikimų grupei, todėl 
ir pagalba transseksualiems asmenims 
turi būti psichoterapinė siekiant atkur-
ti asmens kūno ir mąstymo harmoniją.

Vyriausybė nepritarė šiam pakeiti-
mui pažymėdama, kad Europos Tary-
bos Ministrų Komiteto rekomendacijoje 
(CM/Rec(2010)5, 2010-03-31) nustaty-
ta, jog valstybės narės turėtų užtikrinti 

galimybes transsek-
sualams veiksmingai 
pasinaudoti tinka-
momis lyties keitimo 
paslaugomis, sudary-
damos galimybę pa-
sinaudoti psichologi-
ne, endokrinologine 
ir chirurgine pagalba, 
teikiama transsek-
sualams. Be to, atsi-
žvelgiant į 2007  m. 
rugsėjo 11  d. Euro-
pos Žmogaus Tei-

sių Teismo sprendimu L. prieš Lietuvą 
byloje pripažinto Konvencijos pažeidi-
mo pobūdį, Įstatymo projekte siūlomas 
teisės spragos šalinimo būdas negalėtų 
būti laikomas tinkamu Lietuvos tarp-
tautinių įsipareigojimų, kylančių pagal 
Teismo sprendimą Ł. prieš Lietuvą by-
loje, įvykdymu.

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.
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Kursime teorinę  
ar Lietuvai tinkamą darbo 
santykių sistemą?

Pasak Premjero A. Butkevičiaus, Sei-
me už re gist ruo ti 33 pro jek tai, su si ję su 
so cia li niu mo de liu. Pristatydamas Vy-
riausybės siūlymus Seimo pavasario se-
sijai, Premjeras pakvietė „Sei mo na rius 
su telk ti vi są dė me sį ir šį dar bą lai ky ti pir-
ma ei liu. Jū sų ga lio je la bai svar bus eko no-
mi kos au gi mo ir žmo nių ge ro vės sver tas. 
Bū ki me at sa kin gi po li ti kai, ne sie kian tys 
tik trum pa lai kių rin ki mų tiks lų, ne ga li-
me stab dy ti pro jek to, ku ris de šimt me-
čiams už tik rins Lie tu vai eko no mi nio 
au gi mo per spek ty vą“.

Svarbiausioji socialinio modelio da-
lis yra naujasis Darbo kodeksas – Darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymo projektas (XI-
IP-3234), kuriuo siekiama „pakeisti dar-
bo santykių reglamentavimą, juos libera-
lizuoti bei atsisakyti perteklinių normų, 
kurios praktikoje arba nenaudojamos iš 
viso, arba jų naudojimas darbdaviams 
sukelia papildomas tiek laiko, tiek fi-
nansines sąnaudas. Įgyvendinus Projek-
te numatytas priemones, naujasis darbo 
santykius reguliuojantis teisės aktas bus 
sistemingas, atitinkantis ne tik Europos 
Sąjungos teisę, bet ir Europos šalių  <...> 
darbo kodeksus, o visa tai leis pritrauk-
ti naujų užsienio investuotojų į Lietuvos 
rinką, sukurti daugiau naujų darbo vietų 

ir pan“. Taip pat teigiama, kad Projekte 
įtvirtinamas darbuotojo šeiminių įsipa-
reigojimų gerbimo principas.

Pagrindinis Socialinių reikalų ir dar-
bo komitetas 167 straipsnius (iš viso yra 
266) pa keitė iš es mės, at ku riant da bar ti-
nio ko dek so nu ma ty tas so cia li nes ga ran-
ti jas įvai rioms so cia li nėms gru pėms ir 
2016-03-21 už re gist ravo nau ją re dak ci ją 
(XIIP-3234 (2)). Premjeras nenusileidžia 
ir žada, kai komiteto pakeistas projektas 
pasieks Seimo plenarinių posėdžių salę, 
Vyriausybė pasiūlys visą pluoštą pataisų, 
grąžinančių anksčiau Trišalėje taryboje 
suderintas nuostatas. 

Akivaizdu, kad susikerta skirtingi 
interesai  – investuotojai siekia libera-
lių darbo santykių, profsąjungos, atsto-
vaujančios darbuotojams, – nevergiškų 
darbo sąlygų, saugumo ir garantijų, šei-
mos – galimybės suderinti šeimos ir dar-
bo įsipareigojimus. Ką palaikys politikai? 
Ar bus kuriama tokia darbo santykių sis-
tema, kuri atitiks Lietuvos realybę, ar bus 
vadovaujamasi gerąja kitų šalių patirtimi, 
paimant jos patogiąją dalį, bet atsisakant 
brangiai kainuojančios? 

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

kviečiame diskutuoti
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Žmogaus gyvybė 
prasideda ir turi būti 
saugoma nuo pat 
pirmosios akimirkos!

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsau-
gos įstatymo projektą (Nr. XIIP-337) 
2013-03-10 pateikė grupė Seimo narių 
(Z.  Jedinskij, L.  Talmont, J.  Narkevič, 
V.  Kravčionok, J.  Kvetkovskij, K.  Dauk-
šys, M. Mackevič ir  A. V. Patackas ), atsi-
žvelgdami į tai, kad Lietuvoje vis dar nėra 
įstatymo, saugančio gyvybę prenatalinėje 
fazėje. Pasak įstatymo projekto rengėjų, 
dėl aiškaus apibrėžimo, kad žmogaus gy-
vybė prasideda prenatalinėje fazėje, sto-
kos susiklostė tokia padėtis, kai nėštumo, 
ypač iki 12 savaitės, nutraukimas neturi 
jokių teisinių ir moralinių pasekmių.Tai 
šiandien vienas iš veiksnių, lemiančių 
žemą visuomenės 
moralinį lygį ir kri-
tišką demografinę 
situaciją. Įstatymo 
projekte įvesti pa-
grindiniai gyvybės 
prenatalinėje fazėje 
apsaugos principai – 
tai konstatavimas, 
kad žmogaus gyvybė 
prasideda nuo mo-
ters apvaisinimo ir 
kad visi klausimai, 
susiję su gyvybės 
prenatalinėje fazėje 

apsauga, turi būti sprendžiami teikiant 
prioritetą vaiko prenatalinėje fazėje tei-
sėms, išskyrus 2 atvejus:
1) kai nėštumas gresia nėščios moters 

gyvybei ar sveikatai;
2) kai yra pagrįstų įtarimų, jog nėštumas 

atsirado dėl nusikalstamų veikų.
Seimo nariai M. Adomėnas ir L. Kaz-

lavickas pateikė pataisas šiam įstatymo 
projektui, siūlydami koreguoti nėštu-
mo nutraukimo pagrindus, apibrėžti ir 
įvesti krizinio nėštumo sąvoką, privalo-
mo konsultavimo paslaugą bei užtikrinti 
prevencinių priemonių taikymą pasitel-
kiant nevyriausybines organizacijas.

Šiomis pataisomis siekiama įtvir-
tinti, kad žmogaus, kurio gyvybę reikia 
saugoti ir kurio gerovę reikia užtikrinti, 
pradžia yra apvaisinimo akimirka. Tad 
svarstant apie sąlygas, kurioms esant ga-

lima nutraukti nėštu-
mą, būtina svarstyti 
ne tik moters pasi-
rinkimo teisę, bet ir 
vaiko teisę į gyvybę. 
Įstatymo pataisomis 
taip pat siekiama už-
tikrinti, kad kūdikio 
besilaukianti moteris, 
jei reikia, gautų tin-
kamą ir kvalifikuotą 
pagalbą, kad abor-
tas nebūtų vienintelė 
galima išeitis iš kri-
zinės situacijos. Tam Si
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yra numatomos privalomos konsultaci-
jos pareiškus norą nutraukti nėštumą, 
septynių dienų laukimo periodas nuo 
privalomos nėštumo konsultacijos iki 
nėštumo nutraukimo. Įstatyme taip pat 
siūloma ypatingą dėmesį skirti ir pre-
vencinei  – lytinio ugdymo sričiai, taip 
pat būtinybei bendradarbiauti su šioje 
srityje dirbančiomis nevyriausybinė-
mis organizacijomis, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vaiko gyvybės prenatalinėje 
fazėje apsaugą.

Vyriausybė nepritarė pateiktam įsta-
tymo projektui tvirtindama, kad siauri-
nama moters teisė į privatų gyvenimą, 
ir jei dar negimęs vaikas būtų pripažin-
tas asmeniu, turinčiu teisę į gyvenimą, 
tai netiesiogiai ribotų motinos teises ir 
interesus. Papildomas Sveikatos reikalų 
komitetas iš esmės pritarė įstatymo pro-
jektui ir pasiūlė pagrindiniam Žmogaus 
teisių komitetui įstatymo projektą pa-
tobulinti pagal pastabas ir pasiūlymus, 
kuriems komitetas pritarė. Taip pat pa-
pildomu paskirtas Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas vis dar nepateikė savo išvados. 
Kiek ilgai teks laukti įstatymo, ginančio 
dar negimusį žmogų?

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas birželį.

Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymas – 
dokumentas, nurodantis, 
kaip prižiūrėti tėvus?

Vyriausybė 2015  m. balandį patei-
kė Seimui Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (ministrė A.  Pabedinskie-
nė) parengtą Vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo 
įstatymo projektą (XIIP-2931) (nauja 
redakcija), kuriuo siekiama įgyvendin-
ti Vaiko teisių apsaugos institucijų sis-
temos pertvarkos koncepciją, formuoti 
profesionalių fizinių globėjų sistemą ir 
jos finansavimą, siekti, kad nebūtų pa-
žeidžiamos vaiko teisės ir naudojamas 
smurtas prieš vaiką ir kt.

Dar dėl rengiamo įstatymo projekto 
ne kartą savo susirūpinimą išreiškė tė-
vus ir šeimas vienijančios nevyriausybi-
nės organizacijos. Lietuvos tėvų forumas 
perspėjo, kad „įstatymo projekte įvardin-
tos sąvokos ir formuluotės sudaro sąly-
gas pareigūnų savivaliavimui ir grubiam 
valstybės kišimuisi į šeimą, visą įstatymą 
skiriant praktiškai vien kovai su smur-
tu šeimoje“. Ar įmanoma pakeisti vaikų  
auklėjimo kultūrą įstatymo nuostatomis? 
Ar nebus pamiršta skirti dėmesio šeimai, 
jos stiprinimui, kad būtų kuo geriau užti-
krintos su tėvais gyvenančių vaikų teisės? 

Parlamentinės grupės „Už šeimą“ na-
riai pateikė alternatyvų įstatymo projektą 
(XIIP-3002), kurį parengė Seimo nario 

kviečiame diskutuoti
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L.  Kazlavicko iniciatyva suburti speci-
alistai ir nevyriausybinių organizacijų 
(Ateitininkų federacijos, Nacionalinės 
šeimų ir tėvų asociacijos, NVO vaikams 
konfederacijos, Lietuvos tėvų forumo, 
„Šeimos instituto“, Lietuvos žmogaus tei-
sių asociacijos, Nepartinio demokratinio 
judėjimo, Piliečių gynimo paramos fon-
do, Lietuvos žmogaus teisių gynimo aso-
ciacijos, Pasaulinės gydytojų federacijos 
„Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asocia- 
cijos) atstovai. Šiuo projektu vaiko teisių 
apsaugos sistemą siūloma tobulinti taip, 
kad pačios šeimos, padedamos specia-
listų ir institucijų, gebėtų prisiimti visą 
atsakomybę už vaiko teisių įgyvendini-
mą ir apsaugą. 

Tolesniam svarstymui buvo priimtas 
Vyriausybės pateiktas įstatymo projek-
tas. Pagrindinis Socialinių reikalų ir dar-
bo komitetas surengė klausymus, kurių 
metu tapo akivaizdu, kad Vyriausybės 
pateiktas projektas neatitinka visuome-
nės lūkesčių. Dauguma klausymų daly-
vių išreiškė nuogąstavimų dėl konkre-
čių siūlomų nuostatų ir pačios projekto 
koncepcijos. Deja, ministerijos atstovai 
daugiau dėmesio skyrė pastaboms gin-
čyti nei įsiklausyti į jas. Todėl pavieniai 
Seimo nariai ir jų grupės parengė ir įre-
gistravo daugiau nei pusšimtį įstatymo 
pataisų, atspindinčių visuomenės nuo-
monę ir lūkesčius. 

2016 m. rudens sesijoje vyko inten-
syvūs projekto svarstymai papildomuo-

se komitetuose. Šiuo metu Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, kaip įsta-
tymo projekto iniciatorė, pagrindiniam 
Socialinių reikalų ir darbo komitetui 
rengia patobulintą įstatymo projektą, 
pakoreguotą įvertinus Seime pateiktus 
siūlymus. 

Labai svarbu, kad galutiniame įstaty-
mo projekte būtų vaiko teisių apsaugos 
nuostata ar vaiko teisių įgyvendinimo 
principas, įtvirtinantis kiekvienam vai-
kui – tiek iki gimimo, tiek ir gimus – gali-
mybę būti sveikam ir normaliai vystyti. 

Kokia vaiko teisių apsaugos vizija bus 
pasirinkta: vaikas – atskirtas nuo šeimos 
ar sudėtinė šeimos dalis; šeimų baugini-
mas ar savalaikė pagalba šeimai?

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

Kodėl sugyventiniai, 
neregistruojantys 
santuokos,  
nes antspaudas nieko 
nereiškia, turėtų 
registruoti partnerystę?

Civilinio kodekso 3.1, 3.3, 3.16, 
3.140, 3.150, 3.194, 3.229, 3.230, 3.231, 
3.234, 3.2.35 straipsnių ir III knygos III 
dalies ir VI skyriaus pavadinimų pa-
keitimo, kodekso papildymo 3.2301 ir 
3.2302 straipsniais, bei 3.232 ir 3.233 
straipsnių pripažinimo netukusiais 
galios įstatymo projektu (XIIP-2849) 

kviečiame diskutuotikviečiame diskutuoti



siekiama įtvirtinti partnerystės institutą 
Lietuvoje kaip vieną iš asmeninių santy-
kių formų, suteikti kuo didesnę apsaugą 
silpnesniajai partnerystės santykių ša-
liai (sugyventiniui) ir bendriems sugy-
ventinių vaikams. Aiškinamajame rašte 
teigiama, kad asmenų gyvenimas kartu 
(jiems nesudarius santuokos) Lietuvoje 
yra paplitęs reiškinys, todėl svarbu užtik- 
rinti šių asmenų turtines teises ir parei-
gas bei silpnesniojo partnerio ir sugy-
ventinių bendrų vaikų teisinę apsaugą. 
Projektą inicijavo ir rengė Seimo narė 
D. Kuodytė, kartu su ja projektą 2015-
03-24 pateikė Seimo nariai  E. Masiulis, 
M. A. Pavilionienė, I. Šiaulienė, G. Stepo-
navičius, Š. Gustainis, B. Vėsaitė, G. Pur-
vaneckienė, J. Požela.

Projektą bus siekiama pateikti Seimo 
plenariniame posėdyje, kad būtų priim-
tas tolesniam svarstymui.

Tuo tarpu Seimo narė A. Stancikie-
nė tvirtina, kad iki šios dienos visos iš 
turtinių santykių tarp vyro ir moters 
kylančios problemos yra sėkmingai 
sprendžiamos teisme ir nėra būtiny-
bės priimti partnerystės įregistravimo 
tvarką reglamentuojantį įstatymą. To-
dėl ji pateikė Civilinio kodekso patvir-
tinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
įstatymo Nr. VIII-1864 28 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios ir 50 
straipsnio pakeitimo įstatymo projektą 
(XIIP-3560), kuriame numatyta atsisaky-
ti įstatyminio partnerystės reguliavimo, 

ir Civilinio kodekso 2.18, 2.19 ir 3.229 
straipsnių pakeitimo įstatymo projek-
tą (XIIP-3561), kuriuo siūloma atsisakyti 
partnerystės registravimo. Vyriausybė ir 
Žmogaus tesių komitetas nepritarė, o So-
cialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė 
A. Stancikienės pateiktiems siūlymams. 

Žmogaus teisių komitetas pasiūlė pag- 
rindiniam Teisės ir teisėtvarkos komite-
tui šiuos siūlymus atmesti.

Ar posėdžių salę pasieks abu varian- 
tai, kad galėtų rinktis dauguma Seimo 
narių?

kviečiame diskutuoti
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Pagalbinis apvaisinimas 
nėra nevaisingumo 
gydymas, todėl 
reikalingas įstatymas,  
o ne ministro įsakymas!

Civilinio kodekso   patvirtinimo, 
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-
mo Nr. VIII-1864 penktojo skirsnio 
pavadinimo ir 3.154 straipsnio pakei-
timo įstatymas (XIIP-3766) parengtas 

siekiant pakeisti dirbtinio apvaisinimo 
sąvoką bei įtvirtinti nuostatą, kad pa-
galbinio apvaisinimo, kaip ir bet kurios 
kitos ligos, gydymas būtų reglamentuo-
jamas ne įstatymu, o Vyriausybės arba 
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvar-
ka. Šį pasiūlymą 2015-11-12  registravo 
Seimo nariai J. Požela, R. Šalaševičiūtė, 
I.  Šiaulienė, J.  Bernatonis, S.  Brundza, 
V. M. Čigriejienė, A. Matulas, A. Sysas, 
A. Monkauskaitė, J. Olekas, V. Filipovi-

perspėjame ir kviečiame nepritarti

čienė, J. Sabatauskas, D. Kuodytė, E. Ma-
siulis, R. Popovienė.

LVI komentaras. 2015 m. gruodžio 
15  d. Seimas nutarė svarstyti Civilinio 
kodekso keitimo projektą, kuris perduo-
tų Pagalbinio apvaisinimo reguliavimo 
tvarką Vyriausybei ar jos įgaliotai insti-
tucijai. Tokia pataisa akivaizdžiai prieš-
tarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės 
valstybės principui, nes su žmogaus tei-
sėmis ir laisvėmis susiję visuomeniniai 
santykiai turi būti reguliuojami įstaty-
mu. Pagal Konstitucinio Teismo doktri-
ną, „su žmogaus teisių ir laisvių turinio 
apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų 
įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą 
galima nustatyti tik įstatymu“. Pagalbi-
nio apvaisinimo įstatymas turi suregu-
liuoti įvairius žmogaus teisių aspektus 
ir išspręsti konkurenciją tarp tėvų ir pra-
dėto vaiko teisių ir interesų: tėvų teisės 
gauti tam tikras pagalbinio apvaisinimo 
paslaugas (donorystę, surogaciją, embri-
onų šaldymo draudimą) ir pradėto vaiko 
teisės į gyvybę, teisės žinoti savo tėvus ir 
intereso augti biologinėje šeimoje. To-
dėl pagalbinio apvaisinimo reguliavimo 
perdavimas vykdomosios valdžios ins-
titucijoms pažeistų Konstituciją. Nepai-
sant to, Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
(pirm. J.  Sabatauskas) priėmė prelimi-
narią išvadą, kad prieštaravimo Kons-
titucijai nėra.

Nepavykus Sveikatos reikalų komite-
to įtikinti balsuoti už gyvybei priešiškas 

Jasono Kastanje nuotrauka
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Santuokos nutraukimo 
perdavimas notarams – 
netinkamas būdas mažinti 
teismų darbo krūvį!

Vyriausybė 2016  m. sausį pateikė 
Seimui Teisingumo ministerijos (minist- 
ras J. Bernatonis) inicijuotą ir parengtą 
Civilinio kodekso 3.51, 3.53, 3.61, 3.64, 
3.66, 3.67, 3.73, 3.77, 3.79, 3.85, 3.103, 
3.140, 3.144, 3.293, 3.305, 3.306 ir 5.7 
straipsnių pakeitimo, Kodekso papil-
dymo 3.54(1), 3.76(1), 3.115(1) straips-
niais įstatymo projektą (XIIP-3383 (2)), 
kuriuo siūloma atsisakyti teismų funkci-
jų nutraukiant santuoką ir patvirtinant 
gyvenimą skyrium sutuoktinių bendru 
sutikimu, kai sutuoktiniai neturi nepil-
namečių vaikų, atsisakyti teismo leidimų 
keisti vedybų sutartį ir teismo leidimų 
nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos 
turtas, sandoriams, taip pat teismo daly-
vavimo kai kuriais tėvystės pripažinimo 
atvejais, kai tarp suinteresuotų šalių nėra 
ginčo, dalį šių funkcijų perduodant no-
tarams ir kartu užtikrinant tinkamą šių 
funkcijų vykdymą.

ŠASC „Bendrakeleiviai“ komenta-
ras. Teikiamuose pasiūlymuose nėra jokios 
pagalbos šeimai, atvirkščiai, tik sudaroma 
daugiau sąlygų manipuliacijoms, konflik-
tams ir net po skyrybų besivelkančioms 
neišspręstų klausimų „uodegėlėms“. Tai 
greičiau regresas, priešinga kryptis, nei ta, 
į kurią turėtų būti einama.

perspėjame ir kviečiame nepritarti

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projek-
to nuostatas, yra siekiama pagalbinio ap-
vaisinimo reguliavimą perkelti į social-
demokratų vadovaujamas Vyriausybę ar 
Sveikatos apsaugos ministeriją. Tikėtina, 
kad Vyriausybė nustatytų tokią tvarką, už 
kurią pasisakė savo išvadoje Pagalbinio 
apvaisinimo įstatymo projektui, t. y. lei-
dimą neribotai kurti, šaldyti ir naikinti 
pradėtą žmogiškąją gyvybę. 

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas birželį.

Atkreipiame dėmesį, kad tai nėra 
nauja iniciatyva. Dar 2014  m. rudenį 
Seimo nariai V. P. Andriukaitis ir A. Sy-
sas registravo Civilinio kodekso 3.154 
straipsnio pakeitimo įstatymo projek-
tą (XIIP-2256), kuriuo siekiama suda-
ryti galimybę pagalbinio apvaisinimo ir 
su juo susijusių teisinių santykių regla-
mentavimui kitais teisės aktais, ne tik 
įstatymu. Į šios sesijos darbų programą 
įtraukta patobulinta 2 redakcija. Ar dar 
reikės ją Seimui teikti, kai svarstomas ra-
dikalesnis pasiūlymas?
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Reikia dirbti ir tobulinti dabartinę 
teismų sistemą, edukuoti visuomenę, 
kurti pagalbos platformas skyrybas išgy-
venantiems suaugusiesiems ir vaikams. 
Nereikia iš skyrybų daryti tik paprasto 
formalumo, nes skyrybose visų pirma 
kalbama apie šeimos santykių griūtį, apie 

didžiulius emocinius išgyvenimus, dide-
lius pokyčius kasdieniame gyvenime, o ne 
apie „vieno langelio“ sprendimus. Greitų 
sprendimų skyrybose būti negali.

Projekte daug ginčytinų vietų, pvz., 
notaro patvirtinta sutartis dėl santuokos 
nutraukimo pasekmių įsigalioja jau ki-
tą dieną, kai pagal esamą tvarką teisme 
tarpusavio susitarimu pasirašyta sutar-
tis dėl santuokos nutraukimo įsigalioja 
per 30 dienų po to, kai teismas ir VTAT 
peržiūri, ar ji juridiškai teisėta ir pan. Be-
siskiriantiems šiuo metu suteikiama dar 
šiek tiek laiko persigalvoti, apeliuoti ir 
pan., o įvedus tvarką su notarais net oro 
įkvėpti nespėsi – o jau ir išsiskyręs...

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

Po gudria 
„antidiskriminacine“ 
manipuliacija – klasta, 
menkinanti šeimą!  

Seimo narė M.  A.  Pavilionienė ir jos 
visuomeninis padėjėjas M. Kluonis ini-
cijavo ir 2012-02-15 pateikė Lygių ga-
limybių įstatymo pakeitimo įstatymo 
projektą (Nr. XIP-4088), kuriuo siekia-
ma įtvirtinti draudimą diskriminuoti as-
menis dėl jų šeiminės padėties.

LVI komentaras. Šeiminė padėtis 
apima ir santuoką, todėl siūlomas drau-
dimas diskriminuoti dėl šeiminės padė-
ties reiškia, kad visais atvejais skirtingas 
susituokusių ir nesusituokusių asmenų 
traktavimas bus laikomas diskriminacija. 
Įgyvendinus Lygių galimybių įstatymo pa-
keitimo įstatymo projekto nuostatas, san-
tuoka iš esmės nebeteks teisinės reikšmės, 
nes nebegalės būti daroma teisinio skir-
tumo tarp susituokusių ir nesusituokusių. 
Priėmus siūlomą projektą valstybė įtvir-
tins nuostatą, jog gyvenimas be įsipareigo-
jimų sukelia tokias pačias teisines pasek- 
mes, kaip ir gyvenimas viešai prisiėmus 
iš santuokos kylančias pareigas. Netekęs 
teisinės reikšmės santuokos institutas bus 
nuvertintas iki simbolinės apeigos.

Žmogaus teisių komitetas registravo 
jau 4 įstatymo projekto redakciją, kurioje 

perspėjame ir kviečiame nepritarti
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išliko draudimas diskriminuoti dėl šei-
minės padėties. 

Projekto svarstymas Seimo plenari-
niame posėdyje numatytas kovą–birželį.

Nėra „teisės“ į abortą, 
„ne“ jaunimui palankioms 
paslaugoms!

Socialdemokratų frakcijai priklau-
sančių Seimo narių grupė (G.  Purva-
neckienė, M. A. Pavilionienė, O. Leiputė, 
J. Požela, J. Sabatauskas, A. Sysas, B. Vė-
saitė) 2014-03-13 įregistravo Reproduk-
cinės sveikatos įstatymo projektą (XI-
IP-1591), kuriuo siūloma įtvirtinti teisę į 
abortą. Aiškinamajame rašte nurodoma, 
kad „įstatymo projektą inicijavo ir rengė 
Seimo narė dr.  Giedrė Purvaneckienė. 
Pastabas ir pataisymus teikė Seimo na-
riai, jų padėjėjai, NVO atstovai, medici-
nos ekspertai“.

LVI komentaras. Šiuo projektu yra 
siekiama liberalizuoti ir įstatyminiu lyg- 
meniu įteisinti abortus – numatoma mo-
ters teisė į nėštumo nutraukimą ir valsty-
bės pareiga užtikrinti medicininio aborto 
paslaugas. Kaip vienas iš kontracepcijos 
būdų, būtų įteisinta sterilizacija. Moks-
leiviams būtų numatytas privalomas ly-
tinis ugdymas, o asmenims iki 20 metų 
(žemutinė riba nenurodyta) – nemoka-
ma kontracepcija ir medicininis abortas. 
Kartu su projekte įrašytais privatumo, 
konfidencialumo ir laisvo apsisprendi-

perspėjame ir kviečiame nepritarti

mo principais tai reikštų slaptai nuo tėvų 
vaikams teikiamas kontraceptines prie-
mones ir atliekamus abortus. 

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelg-
damas į Seimo kanceliarijos Teisės de-
partamento išvadą Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas preliminariai įvertino, jog šio 
įstatymo projekto nuostatos  nepriešta-
rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Projektą bus siekiama pateikti Seimo 
plenariniame posėdyje, kad būtų priim-
tas tolesniam svarstymui. 

Gailestingumas  
ir atjauta – padėti 
nusižudyti?!

Seimo narė M.  A.  Pavilionienė 
2015-02-20 pateikė antrą  – patobulin-
tą Eutanazijos įstatymo projektą (XI-
IP-2071(2)), kuriuo siūloma Lietuvoje 
įteisinti eutanaziją – tai yra gyvybės at-
ėmimą fizines ar dvasines kančias ken-
čiantiems ligoniams. 

LVI komentaras. Dažnai tokios inici-
atyvos bandomos pagrįsti gailestingumu 
ir atjauta ligoniams. Tačiau už viso to iš tie-
sų slypi tiek žmogaus asmens, tiek jo gy-
vybės nuvertinimas. Eutanazijos inicia- 
tyvos kyla iš požiūrio, kad kai kurių 
žmonių (ypač neįgalių ir sunkai sergan-
čių) gyvenimas yra mažiau vertas, be to, 
žmogaus, sunkiai sergančio bei kenčian-
čio, gyvenimas neturi prasmės. Eutana-
zijos įteisinimas visuomenėje naikina  
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pagarbą žmogaus gyvybės šventumui. 
Taip pat atveria slidų kelią, galiausiai ve-
dantį į žmonių, kurie laikomi nebereika-
lingais, atsikratymą. Eutanazijos įteisini-
mas verčia gydytojus laužyti Hipokrato 
priesaiką, įpareigojančią niekam, nors 
ir labiausiai prašytų, neduoti mirtinų 
nuodų, taip pat panašių jų sumanymų 
patarimu neparemti. Gydytojas, kurio 
pašaukimas ir pareiga saugoti žmogaus 
gyvybę, įstatymu padaromas nužudymo 
bendrininku. Tokiu būdu yra naikinamas 
pats gydytojo profesijos kilnumas.

Eutanazija yra taikoma žmonėms, 
atsidūrusiems ypač sunkioje situacijo-
je, kuomet žmogui sunku laisvai priimti 
sprendimą, geriausiai atitinkantį esmi-
nius jo interesus. Būna akimirkų, kai 
žmogus jaučia nepakeliamą gyvenimo 
sunkumą, tačiau tai negali pateisinti ne-
grįžtamų sprendimų. Eutanazija nepa-
teisinama ir tuo atveju, kai asmuo duoda 
išankstinį sutikimą, jam būnant kritinės 
būklės, nutraukti jo gyvybę. Kritinėje si-
tuacijoje žmogus nebeturi galimybės at-
šaukti savo sprendimo, net jei jis neati-
tinka geriausių jo interesų.

Atkreipiame dėmesį, kad Sei mo Svei-
ka tos rei ka lų ko mi te to  siū lymu Eu ta na-
zi jos įsta ty mas ir jį lydintieji tei sės ak tai 
iš brauk ti iš sesijos darbų programos. Ko-
mi te tas ne pri ta rė eu ta na zi jos įteisinimui, 
nes dauguma jo narių ma no, kad kiek-
vie nas žmo gus tu ri pri gim ti nę tei sę gy-
ven ti žmo giš ko jo oru mo pil nat vė je nuo 

pat pra dė ji mo iki na tū ra lios mir ties vi-
so se gy ve ni mo si tu a ci jo se. Be to, yra 
svar bes nių da ly kų – kaip reg la men tuo ti 
pa lia ty vią ją slau gą, už tik rin ti vais tų tin-
ka mu mą, pri ei na mu mą.

Eutanazijos įstatymo projektą dar ga-
li būti siekiama pateikti Seimo plenari-
niame posėdyje surinkus grupės Seimo 
narių parašus. 

Ar nepilnamečius 
teigiamai veikia 
informacija apie 
kitokias šeimos kūrimo 
ir santuokos sudarymo 
formas?

Nepilnamečių apsaugos nuo nei-
giamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymo Nr. IX-1067 4 straipsnio pa-
keitimo įstatymo projektą (XIIP-1789) 
2014-05-09 pateikė Seimo narė M. A. Pa-
vilionienė, jai talkino teisininkas A. Žil-
vinskas, Seimo narės padėjėjai M. Kluo-
nis ir A.  Rudomanskis. Šiuo projektu 
siūloma informacijos apie kitokias šei-
mos kūrimo ir santuokos sudarymo 
sampratas nelaikyti darančia neigiamą 
poveikį. 

Projekto rengėjai atkreipia dėmesį, 
kad Konstitucijoje ir Civiliniame ko-
dekse nei šeimos kūrimo samprata, nei 
šeimos vertybių sąvoka nėra įtvirtin-
ta. Jie siūlo iš dabar galiojančio įstaty-
mo išbraukti nuostatą, nurodančią, kad 

perspėjame ir kviečiame nepritarti
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neigiamą poveikį nepilnamečiams da-
rančiai informacijai priskiriama viešoji 
informacija, „kuria niekinamos šeimos 
vertybės, skatinama kitokia, negu Kons-
titucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtin-
ta, santuokos sudarymo ir šeimos kūri-
mo samprata“.

Priminsime, kad ši nuostata galioja 
nuo 2010-03-01 ir buvo įtvirtinta siekiant 
stiprinti šeimos institutą ir formuoti ati-
tinkamas nepilnamečių vertybines nuos-
tatas. Tuometinis Seimo Socialinių reika-
lų ir darbo komitetas, pasiūlęs galutinę 
formuluotę, pastebėjo, kad Konstitucijoje 
ir Civiliniame kodekse (CK) yra įtvirtin-
ta nuostata, jog santuoka sudaroma lais-
vu vyro ir moters sutarimu. CK III kny-
gos komentare nurodyta, kad santuokos 
tikslas ir padarinys  – šeimos santykių 
sukūrimas, t.  y. santykių, grindžiamų 
abipuse meile, lojalumu ir pasitikėjimu, 
atsiradimas. Šie santykiai sudaro santuo-
kos pagrindą ir šeimos esmę.

Seimui teks apsispręsti, ar teisinis re-
guliavimas, susijęs su informacijos patei-
kimu apie šeimos vertybes, tikrai yra per-
teklinis, neaiškus ir dviprasmiškas, kaip 
teigia įstatymo pataisos rengėjai.

Atkreipiame dėmesį, kad projekto 
iniciatoriai ir palaikytojai pasitelkia net 
ES institucijas. Europos Parlamento Pi-
liečių laisvės, teisingumo ir vidaus reika-
lų komitete buvo svarstoma dėl įstatymo 
nuostatos, kuri riboja informaciją, skati-
nančią kitokią nei įstatymuose numaty-

ta šeimos sampratą. Komiteto narė, Li-
beralų ir demokratų aljanso už Europą 
frakcijos narė olandė Sophia In’t Veld 
(Sofi Int Veld) pareiškė, kad „kiekvienas 
turi galėti sau apsibrėžti, kas yra šeima. 
Yra daug žmonių Europoje, kurie neno-
ri būti auginami pagal jūsų vertybes“. 
Ši europarlamentarė buvo tarp grupės 

Europos Parlamento narių, kurie krei-
pėsi į Europos Komisiją, teigdami, kad 
Lietuvos Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamos viešosios informacijos povei-
kio įstatymas draudžia su seksualinėmis 
mažumomis susijusią informaciją vieto-
se, kurios prieinamos nepilnamečiams. 
Politikai taip pat pažymi, kad remiantis 
šio įstatymo nuostatomis televizijos at-
sisakė transliuoti socialinę reklamą apie 
seksualines mažumas.

Europos Komisija 2015 m. vasarą pra-
dėjo oficialų aiškinimąsi su Lietuva dėl 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstaty-
mo atitikimo ES teisei. Ar mūsų politikai  

perspėjame ir kviečiame nepritarti
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išsigąs Europos institucijų spaudimo, 
priklausys ir nuo kiekvieno iš mūsų  – 
saugosime savo vaikus ar ne?!

Projektą bus siekiama pateikti Seimo 
plenariniame posėdyje, kad būtų priim-
tas tolesniam svarstymui.

Lytinis švietimas ar 
lytiškumo ugdymas?

Švietimo įstatymo Nr. I-489 46 
straipsnio pakeitimo ir papildymo 
22(1) straipsniu įstatymo projektu 
(XIIP-1502) siekiama užtikrinti galimy-
bę jaunimui gauti kokybišką ir mokslu 
grįstą informaciją apie lytiškumą, lytiš-
kai plintančias ligas, neplanuotą nėštu-
mą, lytinį smurtą, pasirengimą šeimai. 
Įstatymo projektą parengė (2014-02-18) 
Seimo narė M. A. Pavilionienė ir jos pa-
dėjėjas-sekretorius M. Kluonis. 

Šio projekto pateikimas iki šiol buvo 
stabdomas, o jo iniciatoriai nuogąstavo, 
kad politikai neatsižvelgia į moksleivių ir 
jaunimo organizacijų raginimus pradė-
ti spręsti lytinio ugdymo neužtikrinimo 
mokyklose problemas. Pasak projekto 
rengėjų, lytinio ugdymo poreikį akivaiz-
džiai iliustruoja faktai: 2013 metų Lie-
tuvos užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
duomenimis, daugiau kaip pusė sergan-
čiųjų lytiškai plintančiomis ligomis su-
daro 20–29 metų jaunuoliai.

Ko iš tiesų reikia jaunimui – lytinio 
švietimo, lytiškumo ugdymo ar rengimo 

šeimai? Ar siekiama sumažinti paauglių 
nėštumą bei ligų plitimą, ar mažinti pa-
auglių rizikingų lytinių santykių pasirin-
kimą, ar ugdyti jų gebėjimą kurti santy-
kius, bendradarbiauti, atsisakyti mitų, 
kurių yra gausybė? Ar pasitelkus lytinį 
švietimą nebus supaprastintas sudėtin-
gų klausimų sprendimas?

LTF komentaras. Pataisos autoriai 
lytinį ugdymą supranta tiesmukai ir 
orientuoja į lytinio gyvenimo ankstini-
mą bei gausinimą. Seimo nario P. Gylio 
pasiūlymas šiam projektui lytinį švieti-
mą verčia lytiniu ugdymu ir orientuo-
ja į pasirengimą šeimai. Tai iš esmės 
keičia pataisos esmę ir daro ją priimti-
ną šeimos stiprinimui. Svarbi P.  Gylio 
korekcija, kad lytinio ugdymo progra-
mas būtina suderinti su tėvų ir šeimų 
organizacijomis.

Projektą vėl bus siekiama pateikti 
Seimo plenariniame posėdyje, kad būtų 
priimtas tolesniam svarstymui.

perspėjame ir kviečiame nepritarti



DĖKOJAME JUMS už aktyviai reiškiamą Jūsų poziciją,  
nes nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų aktyvumo priklauso tai,  
ką ir kaip nusprendžia politikai.

DRĄSIAI BENDRAUKITE su Jūsų interesams atstovaujančiais 
politikais. Teiraukitės, kodėl jie pateikė vieną ar kitą teisės 
akto projektą. Prašykite paaiškinti, ar numatyti pakeitimai tikrai 
prisidės prie gyvenimo kokybės pagerinimo, o gal taps tik dar 
vienu papildomu formalumu, sukuriančiu darbo aiškintojams 
ir ataskaitų rengėjams. Klauskite, kokios pagalbos reikia, kad 
šeimą stiprinantys sprendimai būtų priimti ir įgyvendinami. 
Pasidomėkite, kokia jų pozicija kitais Jums svarbiais klausimais, 
kurie svarstomi Seimo komitetuose ir dėl kurių bus balsuojama 
plenarinių posėdžių salėje. 

Nepamirškime:  
              mes kuriame ne tik savo,  
        savo šeimos,  
                  bet ir visos visuomenės,  
          valstybės ateitį! 

Apžvalga parengta VšĮ Caritas leidyklai „Artuma“ 
bendradarbiaujant su VšĮ „Šeimos institutas“.

Atsiliepimus ir pasiūlymus rašykite el. p.:  
institutas@seimos.org ir redakcija@artuma.lt.

Kviečiame prisidėti prie leidinio parengimo  
ir leidybos skiriant paramą:

Viešoji įstaiga „Šeimos institutas“
juridinio asmens kodas 303098216
a. s. Nr. LT86 7300 0101 3611 3855, AB „Swedbank“
Mokėjimo paskirtyje nurodyti „Parama veiklai“  

www.artuma.lt, www.seimos.org



Artuma
Katalikiškas mėnraštis šeimai

  Tu parodysi man taką, 
kuris veda į gyvenimą.
        Tavo Artume – 
džiaugsmo pilnatvė,
   Tavo dešinėje – 
amžina 
      linksmybė. 
                        Ps 16, 11 
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„Artumos“ žurnalus galite įsigyti redakcijoje, bažnyčiose
ir katalikiškuose knygynuose visoje Lietuvoje!
Užsisakyti galima nuo kiekvieno numerio savo parapijoje, bet kuriame
„Lietuvos pašto“ skyriuje, internetu (prenumeruok.lt, indeksas 5010)
arba redakcijoje (Rotušės a. 23, Kaunas, tel. 8 37 20 96 83, 8 673 13 303).

www.artuma.lt


