
Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
 

 

REZOLIUCIJA 

DĖL DEMOKRATIJOS IR ŽODŽIO LAISVĖS SEIME 
 

2021 m.             d. Nr. XIV- 

Vilnius 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 

  

konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucijos) 25 

straipsnis kiekvienam žmogui garantuoja teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, o 

Konstitucijos 26 straipsnis nurodo, kad minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma; 

primindamas, kad Konstitucijos 4 straipsnyje nustatyta, jog aukščiausią suverenią galią Tauta 

vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį 

Tautos atstovai yra Seimo nariai. Taigi, tik Seimas yra Tautos atstovybė, o Seimo, kaip demokratinės 

teisinės valstybės Tautos atstovybės, funkcijos yra konstitucinės vertybės; 

įvertindamas tai, kad daugiau kaip 300 tūkst. asmenų bei pavienės nevyriausybinės 

organizacijos kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą bei atskiras jo frakcijas atkreipdami dėmesį į 

darbo organizavimo problemas Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitete, dėl ko šie 

asmenys bei organizacijos nesijaučia išklausyti bei atstovaujami, o taip pat įžvelgia diskriminacijos 

dėl jų pažiūrų ir įsitikinimų grėsmę; 

pažymėdamas, kad Seime pasitaiko atvejų, kaip pavyzdžiui Švietimo ir mokslo komitete, kada 

komiteto pirmininkas kategoriškai atsisako į komiteto posėdžius kviesti asmenis, kurie turi kitokius, 

nei jo įsitikinimus, ir taip varžo šių asmenų teisę išreikšti savo nuomonę Tautos atstovybėje – Seime, 

kas prieštarauja pačiai demokratijos ir parlamentarizmo esmei; 

atkreipdamas dėmesį, kad su jam patikėta tarpininkavimo misija Sakartvele aukščiausių 

valstybės politikų vertinimu nesusitvarkė ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, be kita ko 

kolegialiai nederinęs savo viešai reiškiamos pozicijos bei pareiškimų su Užsienio reikalų komitetu, 

nors jis, kaip pirmininkas, atstovauja ne vienasmeniam, o būtent kolegialiam Seimo padaliniui;  

matydamas tendenciją, kad Seime įsivyrauja nuostata kurti darbo grupes įstatymams parengti, 

į kurias nėra kviečiami opozicijos atstovai, 

 



r a g i n a 

–  Seimo vadovybę užtikrinti, kad Tautos atstovybėje būtų išklausoma ir atstovaujama visiems 

Lietuvos žmonėms, nebūtų varžoma skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių teisė dalyvauti atviruose 

Seimo komitetų bei komisijų posėdžiuose, pasisakyti ir reikšti nuomonę Seimo komitetuose ar 

komisijose; 

– Seimo vadovybę formuoti darbo grupes, remiantis proporciniu visų Seimo frakcijų 

atstovavimo principu; 

– Seimo valdančiąją daugumą sudarančias frakcijas įvertinti Žmogaus teisių komiteto, 

Švietimo reikalų komiteto bei Užsienio reikalų komiteto pirmininkų politinę atsakomybę bei 

galimybę toliau eiti šias atsakingas pareigas. 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                              

 

 

Teikia  

Seimo nariai: 

 


