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

Santuoka ir skurdas

Santuoka ir laimė

Susituokę

Santuoka skatina materialinę gerovę
– tiek todėl, kad du žmonės sujungia
savo pajamas, tiek ir dėl to, kad šei-

Apibendrinus 30 Europos šalių tyrimus, paaiškėjo, jog susituokę asme-

moje sukuriami papildomi materialūs

santykiais bei apibūdina save kaip

asmenys pasižymi geresniais

sveikatos rodikliais. Jauni sutuoktiniai

vartoja mažiau alkoholio, santuoko je mažėja ir narkotinių medžiagų vartojimas.

Lyginant

suaugusių asmenų psichinės

sveikatos būklę, pastebėta, jog susituokę asmenys rečiau serga depresija.

Santuokoje

gyvenančių asmenų mir-

18 proc. mažesnis.
Ilgalaikio tyrimo rezultatai rodo, jog

tingumas yra

išsituokusiųjų ar gyvenančių skyrium

27 proc.,
našlių - 39 proc., o asmenų, kurie niekada nebuvo susituokę, – 58 proc. didesnis nei susituokusiųjų.

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.

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 smurtas

JAV

ir

K anados

mote-

rys, gyvenusios su partneriu nesusituokusios,

9 kartus dažniau žuvo nuo
partnerio rankos, nei gyvenusios santuokoje.

Iš savo Seimo

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

tojimas, ankstyvi lytiniai santykiai),

moterys patiria žymiai

Žmonės, gyvenantys partnerystėje,
3 kartus dažniau teigia patiriantys smurtą, nei tie, kurie gyvena santuokoje.
pavyzdžiui,

tneriu nesusituokę ar yra išsiskyrę.

nos (narkotikų, svaigalų, rūkalų var-

daugiau smurto, nei susituokusios.

O,

„lai-

mingus“, nei tie, kurie gyvena su par-

fizinė, tiek psichinė), rizikingos elgse-

mirtingumo rodiklis didesnis

Netekėjusios

nys žymiai labiau patenkinti tarpusavio

ar tu už
šeimą?

nusikalstamos

veikos,

akademiniai

pasiekimai, patiriamas smurtas
geresni

Visi

(ŽR. GRAFIKĄ).

–

žymiai

tyrimai akivaizdžiai patvirtina, jog

šeima, kurią sudaro susituokę tėtis ir

mama, labiausiai atitinka visus vaiko

poreikius ir turi lemiamos reikšmės vaiko sveikatai bei gerovei.

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.*

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!

* GELTonai pažymėti siūlyti LR Konstitucijos 38 straipsnio papildymai,
aiškiai apibrėžiantys, kad šeima paremta santuoka
ir įpareigojantys valstybę ją globoti

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.

Santrumpos:
Darbo partija
Krikščionių partija
Liberalų centro sąjunga
Liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų partija
Mišri Seimo narių grupė
Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokrata

Tvarka ir teisingumas

− DP
− KP
− LSC
− LS
− LSDP
− MG
− TS-LKD
− TT

Už šeimą

UŽ

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) 	

PRIEŠ

Šių metų birželio 19-ąją
Lietuva turėjo unikalų
šansą galutinai įtvirtinti
Konstitucijoje tikrąją
šeimos sampratą, kuri
atitinka žmogaus prigimtį ir
krikščioniškas mūsų
tautos tradicijas.

Seimo nariai, balsavę prieš ŠEIMĄ
ir susilaikę arba nedalyvavę balsavime:

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)

Už šeimą

Mišri Seimo
narių grupė

Už šeimą

75 %
Krikščionių
partija

7,6

5,1
4,4
3,6

3,5

susituokę

kohabitacija

Vieniši tėvainebuvo vedę

Vieniši tėvainašlys/-ė/skyrybos/
gyvenimas skyrium

Vaikų vystymosi problemos ir šeimos
struktūra
60%
auga su vienu tėvu
auga su abiem tėvais

38%

25%
20%
15%
8%
Akademinis atsilikimas

Sulėtintas vystymasis

Emociniai ir
elgesio sutrikimai

Smurto prieš vaikus rizika priklausomai
nuo šeimos struktūros
33

20

20

Biologiniai
tėvaisugyventiniai

Biologinis
tėvas
vienas

14

1

nebalsavo

6

Mama
ištekėjusi
už patėvio

Vieniša
biologinė
mama

Biologinė
mamakohabitacija

Už šeimą

Už šeimą

prieš

nebalsavo

nebalsavo

Nebalsavo

77 %
Tėvynės sąjunga-LKD

7,8

prieš

prieš

prieš

9,3

H. Meltzer, et al., Mental Health of Children and Adolescents in Great Britain, London: Her
Majesty’s Stationary Office, 2000

prieš

100%

10,9

elgesio sutrikimai

Biologiniai
tėvai
susituokę

(skirtingi apskritimų dydžiai žymi vietų skaičių seime)

prieš

Vaikų, turinčių psichikos sutrikimus procentas

emociniai sutrikimai

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)

kaip partijos seime balsavo už šeimą 2012.06.19

Už šeimą

Vaikų psichikos sutrikimai priklausomai
nuo šeimos struktūros

nebalsavo

70 %
Darbo partija

Už šeimą

65 %
Tvarka ir teisingumas

43 %

nebalsavo

Už šeimą
prieš

8%

33 %

Socialdemokratai

Liberalų centro
sąjunga

Liberalų
sąjūdis

