
ar tu už
šeimą?

Šeima yra visuomenės
ir valstybės pagrindas.

Šeima sukuriama 
sudarius santuoką.

santuoka sudaroma laisvu 
vyro ir moters sutarimu.

Šeima taip pat kyla iŠ motinystės 
ir tėvystės. valstybė saugo 
ir globoja santuoką, Šeimą, 

motinystę, tėvystę ir vaikystę.*

iŠ savo seimo nario reikalauk:
1. aiŠkiai ir vieŠai pasisakyti, kokią Šeimos sampratą jis palaiko.
2. Įsipareigoti remti tvirtą, moters ir vyro santuoka paremtą Šeimą.
3. vieŠai pasižadėti paremti Šeimą ginančias 38 lr konstitucijos 
straipsnio pataisas. 
4. saugoti ir puoselėti valstybės tradicijas. 

Balsuok už tuos, kurie gina tavo vertyBes!

Santuoka, kaip vyro ir moterS gyvenimo SutartiS, 
yra SeniauSia inStitucija, SeneSnė už viSaS žinomaS 
demokratineS ir parlamentineS valdymo formaS 
bei teiSineS SiStemaS, ji gyvuoja nuo pat žmogauS 
atSiradimo pradžioS.

tik tvirta, Santuoka paremta šeima užtikrina SvarbiauSių šeimoS 
gėrių įgyvendinimą ir apSaugą: pačių Sutuoktinių gėrį, vaikų gėrį ir 
bendruomenėS gėrį.

Santuoka ir Sveikata

SuSituokę aSmenyS paSižymi gereSniaiS 
SveikatoS rodikliaiS. Jauni Sutuoktiniai 
vartoJa mažiau alkoholio, Santuoko-
Je mažėJa ir narkotinių medžiagų var-
toJimaS.

lyginant  SuauguSių aSmenų pSichinėS 
SveikatoS būklę, paStebėta, Jog SuSi-
tuokę aSmenyS rečiau Serga depreSiJa. 

SantuokoJe gyvenančių aSmenų mir-
tingumaS yra 18 proc. mažeSniS.
ilgalaikio tyrimo rezultatai rodo, Jog 
išSituokuSiųJų ar gyvenančių Skyrium 
mirtingumo rodikliS dideSniS 27 proc., 
našlių - 39 proc., o aSmenų, kurie nie-
kada nebuvo SuSituokę, – 58 proc. di-
deSniS nei SuSituokuSiųJų.

tarp SuSituokuSių aSmenų žymiai ma-
žeSnė Savižudybių rizika.
(iš tyrimo „SantuokoS ir šeimoS vieno-
vėS vaidmuo šeimoS tvarumui, aSmenų 
ir valStybėS gerovei“, 2011). 

Santuoka ir SkurdaS

Santuoka Skatina materialinę gerovę 
– tiek todėl, kad du žmonėS SuJungia 
Savo paJamaS, tiek ir dėl to, kad šei-
moJe Sukuriami papildomi materialūS 
gėriai. 

SantuokoJe gyvenanti šeima Sukaupia 
iki 200 kartų daugiau turto (paSaulinė 
StatiStika). vedę vyrai, turintyS tokį 
pat išSilavinimą ir darbo patirtį, uždirba 
daugiau (iki 40 proc.).
vaikų gimdymaS ne SantuokoJe lemia 
tiek motinų, tiek vaikų Skurdą, lygiai 
kaip ir SkyryboS.

Santuoka ir SmurtaS

netekėJuSioS moteryS patiria žymiai 
daugiau Smurto, nei SuSituokuSioS. 
žmonėS, gyvenantyS partneryStėJe, 
3 kartuS dažniau teigia patiriantyS Smur-
tą, nei tie, kurie gyvena SantuokoJe.

o, pavyzdžiui, Jav ir kanadoS mote-
ryS, gyvenuSioS Su partneriu neSuSi-
tuokuSioS, 9 kartuS dažniau žuvo nuo 
partnerio rankoS, nei gyvenuSioS San-
tuokoJe. 

Santuoka ir laimė

apibendrinuS 30 europoS šalių tyri-
muS, paaiškėJo, Jog SuSituokę aSme-
nyS žymiai labiau patenkinti tarpuSavio 
SantykiaiS bei apibūdina Save kaip „lai-
minguS“, nei tie, kurie gyvena Su par-
tneriu neSuSituokę ar yra išSiSkyrę. 

Santuoka ir vaikai

lyginant vaikuS, kurie po Skyrybų 
auga Su vienu iš tėvų arba gyvena Su 
neSuSituokuSiaiS tėvaiS, Su augančiaiS 
SuSituokuSių šeimoJe, paaiškėJa, kad 
paStarųJų viSi rodikliai – Sveikata (tiek 
fizinė, tiek pSichinė), rizikingoS elgSe-
noS (narkotikų, Svaigalų, rūkalų var-
toJimaS, ankStyvi lytiniai Santykiai), 
nuSikalStamoS veikoS, akademiniai 
paSiekimai, patiriamaS SmurtaS – žymiai 
gereSni (žr. grafiką).

viSi tyrimai akivaizdžiai patvirtina, Jog 
šeima, kurią Sudaro SuSituokę tėtiS ir 
mama, labiauSiai atitinka viSuS vaiko 
poreikiuS ir turi lemiamoS reikšmėS vai-
ko Sveikatai bei gerovei.

* geltonai pažymėti siūlyti lr konstitucijos 38 straipsnio papildymai, 
aiŠkiai apibrėžiantys, kad Šeima paremta santuoka 

ir Įpareigojantys valstybę ją globoti



Seimo nariai, balSavę už ŠeimĄ: 

1 adomėnaS mantaS (tS-lkd)  
2 aleknaitė abramikienė viliJa (tS-lkd) 
3 anušauSkaS arvydaS (tS-lkd)  
4 ažubaliS audroniuS (tS-lkd) 
5 bacevičiuS vaidotaS (tS-lkd)  
6 baltraitienė virginiJa  (dp)  
7 barakauSkaS dailiS alfonSaS  (tt)  
8 baškienė rima  (mg)  
9 baukutė aSta  (mg)   
10 baura antanaS (mg)  
11 bekintienė danutė  (tS-lkd) 
12 bilotaitė agnė (tS-lkd) 
13 bogušiS vytautaS (lcS)   
14 bradauSkaS broniuS (lSdp)
15 bukauSkaS valentinaS (dp)  
16 butkevičiuS algirdaS (lSdp) 
17 čigrieJienė vida mariJa (tS-lkd)  
18 dagyS rimantaS JonaS (tS-lkd)  
19 daukšyS kęStutiS  (dp) 
20 dautartaS JuliuS (tS-lkd)  
21 degutienė irena  (tS-lkd)   
22 dumbrava algimantaS  (tt)  
23 dumčiuS arimantaS (tS-lkd)  
24 galvonaS vytautaS (tt)  
25 giedraitiS StaniSlovaS (lSdp) 
26 graužinienė loreta (dp)  
27 JagminaS JonaS (mg) 
28 JankauSkaS donataS (tS-lkd) 
29 Jonyla edmundaS (lSdp)  
30 Juknevičienė raSa (tS-lkd) 
31 JuozapaitiS JonaS (lSdp)  
32 JurkevičiuS evaldaS (tS-lkd)  
33 kazulėnaS algiS (tS-lkd) 
34 komSkiS kęStaS  (tt)  
35 kondrotaS JonaS (dp)  
36 kubiliuS andriuS (tS-lkd)  
37 kupčinSkaS rytaS (tS-lkd) 
38 kurpuveSaS vytautaS (kp) 
39 kuzminSkaS kazimieraS (tS-lkd) 
40 lementauSkaS evaldaS (mg) 
41 lieSyS JonaS (lcS) 
42 luomanaS petraS (tS-lkd)  

Seimo nariai, balSavę prieŠ ŠeimĄ 
ir SuSilaikę arba nedalyvavę balSavime:

1 andriukaitiS vyteniS povilaS (lSdp) 
2 auštrevičiuS petraS (lS) 
3 babiliuS vincaS (lcS)
4 baStyS mindaugaS (lSdp)  
5 bucevičiuS SauliuS (dp) 
6 budryS dainiuS (lSdp) 
7 burba andriuS (lcS) 
8 čaplikaS algiS (lcS)  
9 diniuS laimontaS (lS)  
10 endzinaS audriuS (lS)
11 gapšyS vytautaS (dp) 
12 gedvilaS vydaS (dp)   
13 glaveckaS kęStutiS (lS) 
14 gražuliS petraS (tt)  
15 JuršėnaS čeSlovaS (lSdp) 
16 kašėta algiS (lS)  
17 kernagiS ligitaS (kp)  
18 kirkilaS gediminaS (lSdp) 
19 klumbyS egidiJuS  (tt) 
20 kuodytė dalia (lS)  
21 lydeka arminaS (lS)  
22 maSiuliS eligiJuS  (lS)  
23 melianaS artūraS (lcS) 
24 narkevič JaroSlav (tt) 
25 olekaS JuozaS (lSdp)  
26 pavilionienė mariJa aušrinė  (lSdp) 
27 petkuS almantaS  (tt)
28 rameliS konStantaS (mg) 
29 SabatauSkaS JuliuS (lSdp) 
30 Simulik valeriJuS (lSdp)  
31 SinkevičiuS rimantaS (lSdp)  
32 SySaS algirdaS (lSdp)  
33 StanevičiuS JonaS (kp) 
34 SteponavičiuS gintaraS (lS)  
35 Stirblytė arūnė  (lcS)  
36 šedžiuS andriuS (mg)  
37 šiaulienė irena (lSdp) 
38 šukyS raimondaS (lcS) 
39 tamašauSkaS erikaS (lS)
40 teišerSkytė dalia (lS)  
41 valinSkaS arūnaS (lcS) 
42 valinSkienė ingrida  (lcS)  
43 valiukevičiūtė ona (tt) 
44 varaška mantaS  (mg)  
45 vėSaitė birutė (lSdp)
46 žemaitaitiS remigiJuS (tt)

43 mackevič michal (tt)  
44 margevičienė vincė vaidevutė (tS-lkd) 
45 maSiuliS kęStutiS (tS-lkd) 
46 matulaS antanaS (tS-lkd)
47 matuzaS vitaS (tS-lkd)  
48 mazuroniS andriuS  (tt)   
49 mazuroniS valentinaS (tt)   
50 meiželytė donalda  (kp)   
51 mikutienė dangutė  (dp)   
52 mitrulevičiuS albinaS  (lSdp)   
53 navaitiS gediminaS (lS)   
54 nedzinSkaS antanaS  (lcS)   
55 pauža broniuS (lSdp)   
56 pečeliūnaS SauliuS (tS-lkd)  
57 petrauSkienė milda  (lSdp)   
58 pupiniS edmundaS  (tS-lkd)   
59 puteikiS nagliS (tS-lkd)   
60 ramanauSkaitė-SkokauSkienė aukSutė (tS-lkd)
61 ramonaS JonaS (kp)   
62 razma JurgiS (tS-lkd)  
63 ručyS rimaS antanaS (tt)  
64 rutkelytė rūta (tS-lkd)  
65 SabutiS liudvikaS (tS-lkd)  
66 Sacharuk alekSandr (kp)  
67 SalamakinaS algimantaS (lSdp)   
68 SaudargaS pauliuS (tS-lkd)   
69 Smetona rimantaS  (tt)   
70 Songaila gintaraS  (mg)   
71 Stancikienė aureliJa (mg)   
72 StankevičiuS čeSlovaS vytautaS (tS-lkd) 
73 StarkevičiuS kazyS (tS-lkd)   
74 Stoma SauliuS (tS-lkd)  
75 StundyS valentinaS (tS-lkd)   
76 šedbaraS StaSyS (tS-lkd)  
77 šilgaliS žilvinaS (mg)   
78 šimėnaS JonaS (tS-lkd)  
79 talmont leonard (tt)  
80 uoka kazimieraS (mg)   
81 urbanavičiuS JuStinaS (tS-lkd)  
82 užlytė zita (kp)   
83 valkiūnaS valdemaraS (lcS)
84 vareikiS egidiJuS (tS-lkd)
85 veSelka JuliuS (tt)
86 vidžiūnaS arvydaS (tS-lkd)
87 zaSčiurinSkaS mečiSlovaS (dp)
88 zingeriS emanueliS (tS-lkd)
89 zuokienė agnė (mg) 
90 žakariS edvardaS (lSdp)
91 žeimyS pranaS (tS-lkd) 
92 žiemeliS vidmantaS (kp)   
93 žilinSkaS rokaS (tS-lkd) 

Smurto prieš vaikuS rizika priklauSomai 
nuo šeimoS StruktūroS
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vaikų pSichikoS Sutrikimai priklauSomai 
nuo šeimoS StruktūroS

vaikų, turinčių pSichikoS SutrikimuS procentaS

H. Meltzer, et al., Mental HealtH of CHildren and adolesCents in Great Britain, london: Her 
Majesty’s stationary offiCe, 2000

susituokę kohabitacija vieniši tėvai- 
nebuvo vedę

vieniši tėvai-
našlys/-ė/skyrybos/
gyvenimas skyrium

emociniai sutrikimai

elgesio sutrikimai

3,5 3,6
4,4

7,8

5,1

10,9

7,6

9,3

SantrumpoS:

darbo partiJa − dp
krikščionių partiJa − kp
liberalų centro SąJunga − lSc
liberalų SąJūdiS − lS
lietuvoS Socialdemokratų partiJa − lSdp
mišri Seimo narių grupė − mg
tėvynėS SąJunga-lietuvoS   
krikščionyS demokrata − tS-lkd      
tvarka ir teiSingumaS − TT

Šių metų birželio 19-ĄjĄ 
lietuva turėjo unikalų 

ŠanSĄ galutinai įtvirtinti 
konStitucijoje tikrĄjĄ 
ŠeimoS SampratĄ, kuri 

atitinka žmogauS prigimtį ir 
krikŠčioniŠkaS mūSų 

tautoS tradicijaS.

deja, tam pritrūko 
tik vieno balSo.

tauta privalo žinoti, kaS 
gina tikrĄSiaS joS vertybeS, 

o kaS Siekia atidaryti 
duriS ŠeimoS SampratoS 

iŠkraipymamS, iŠ bailumo 
pataikauja ŠeimĄ ir valStybę 

griaunančiomS jėgomS.

Šiame informaciniame priede 
pateikiame Seimo balSavimo 

dėl konStitucijoS 38 
StraipSnio rezultatuS. 

SuraSk Savo Seimo narį 
ir įSitikink, ar jiS remia 

krikŠčioniŠkaS vertybeS 
darbaiS, ar tik žodžiaiS.

kaip partijoS Seime balSavo už ŠeimĄ  2012.06.19 
(skirtingi apskritimų dydžiai žymi vietų skaičių seime)
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vaikų vyStymoSi problemoS ir šeimoS 
Struktūra

akademinis atsilikimas sulėtintas vystymasis emociniai ir 
elgesio sutrikimai

60%

38%

25%

15%

20%

8%

auga su vienu tėvu

auga su abiem tėvais

prieš

darbo partija

už šeimą

nebalSavo

70 %

tėvynėS Sąjunga-lkd

100%

už šeimą

krikščionių
partija

už šeimąprieš

75 %

tvarka ir teiSingumaS

už šeimą
nebalSavo

prieš

65 %

Socialdemokratai

už šeimąnebalSavo

prieš

43 %

liberalų centro 
Sąjunga

už šeimą

nebalSavo

prieš

33 %

mišri Seimo
narių grupė

už šeimą

prieš
nebalSavo

77 %

liberalų 
SąjūdiS

už šeimąnebalSavo

prieš

8%


