
 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS  

VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. sausio 25 d. 

Vilnius 

 

1. Veiklos tikslai. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (toliau – LKKSS) 

Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – VAS) galiojančiuose įstatuose nustatyti pagrindiniai veiklos 

tikslai (LKKSS VAS įstatų 1 p.) yra šie: 

– padėti apsaugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti tautinę savimonę, 

piliečių savigarbos jausmą ir susipratimą, stiprinti valstybingumą; 

– rūpintis savo narių, žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų atminimu, jų ir jų šeimų 

materialine padėtimi, socialinėmis garantijomis. 

2. Veikla siekiant padėti apsaugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti 

tautinę savimonę, piliečių savigarbos jausmą ir susipratimą, stiprinti valstybingumą. 

 
2.1. Minint LKKSS VAS 25 metų sukaktį 2019-09-14 Lietuvos kariuomenės Vilniaus 

įgulos karininkų ramovėje surengta konferencija „Trys kariuomenės kūrėjų savanorių kartos“ 

(LKKSS VAS skyrius atkurtas 1994-09-02 toje pačioje Ramovėje). Konferenciją organizavo LKKSS 

VAS valdyba ir skyriaus aktyvas. LKKSS VAS nariai parengė ir perskaitė pranešimus: 

– Klaipėdos universiteto doktorantas ats. mjr. Gintautas Jakštys tema „1919-1920 m. 

savanoriai – Lietuvos kariuomenės kūrėjai“; 

– garbės narys, partizanas Albinas Kentra, 2019-aisiais atšventęs garbingą 90-ies metų 

jubiliejų, savo gyvais prisiminimais ir įžvalgomis, per savo patirtis, klausytojus nukėlė į 1941 m. 

birželio sukilimo ir partizaninio karo laikus; 
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– viršila Ernestas Kuckailis tema „Žygis į 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo 

vietą“ (pristatydamas greitai pasirodysiančią savo knygą „Partizano žiedas“); 

– ats. mjr. Albertas Daugirdas tema „LR Aukščiausiosios Tarybos gynyba 1991 metais“; 

– ats. ltn., dr. Vytautas Račkauskas tema „Vilniaus universiteto studentai – kariai-savanoriai 

(1991-1993 m.) ir kiti studentų kariniai padaliniai“. 

Prieš pranešimus, tarp jų ir po jų skambėjo puikios autorinės Lietuvos kariuomenės kūrėjo 

savanorio, plk. ltn. Valerijaus Šerelio dainos ir komentarai, dažnai savo turiniu sustiprinantys ir 

persipinantys su pranešimų mintimis. 

Po pranešimų LKKSS VAS 25-čio proga pasveikino Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų 

vadas, kūrėjas savanoris brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, perdavęs linkėjimus nuo KAM ministro 

R. Karoblio ir LK vado gen. mjr. V. Rupšio; LKKSS valdybos pirmininkas ats. kpt. Linas Mažonas 

ir LKKSS Kauno skyriaus valdybos pirmininkė dr. Aušra Jūrevičiūtė, Lietuvos ginklų savininkų 

asociacijos valdybos pirmininkas Arūnas Marcinkevičius, buvęs pirmosios LKKSS valdybos narys, 

Lietuvos Nepriklausomybės Gynimo Sausio 13-osios Brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis, 

Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas Laimas Dieninis.  

2.2. Dalyvauta rengiant konferenciją „Piliečio galimybės gintis ir ginti valstybę“ (2019-

11-13 LR Seimo rūmuose). 

 
Konferencijos dalyvių priimtoje rezoliucijoje konstatuota, jog siekiant deramai užtikrinti 

konstitucinės Lietuvos piliečių teisės ir pareigos „gintis nuo užsienio ginkluoto užpuolimo“ 

„priešinantis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos 

vientisumą, konstitucinę santvarką“ realų įgyvendinimą, betarpiškai, tiesiogiai bendradarbiaujant 

su nevyriausybinėmis organizacijomis, neatidėliotinai būtina: 

1) taisyti ir keisti šiuos Lietuvos Respublikos įstatymus ir juos lydinčius poįstatyminius teisės 

aktus: 
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– Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, panaikinant neapdairiai nustatytus perteklinius 

ribojimus šaunamiesiems ginklams, jų priedams bei priedėliams, nustatant jų panaudojimo 

pagrindus, sąlygas ir tvarką; 

– Nepaprastosios padėties įstatymą, panaikinant piliečių nuginklavimo galimybę; 

– Karo padėties įstatymą, panaikinant besąlyginio piliečių nuginklavimo nuostatą; 

– Asmens ir turto apsaugos įstatymą, suteikiant piliečiams teisę ginklu ginti valstybę ir savo 

turtą. 

2) parengti bei priimti įstatymą, reglamentuojantį nevyriausybinių organizacijų statusą, 

uždavinius, funkcijas bei vietą Valstybės gynybos, viešojo saugumo užtikrinimo, pilietinio 

pasipriešinimo ir mobilizacijos sistemose. 

Planas ne vieneriems bet keleriems ateinantiems metams – konstruktyviai siekti, kad 

valstybė sukurtų pilietinio pasipriešinimo koncepciją, suderintų įstatymus ir įkurtų pilietinio 

pasipriešinimo centrus per visą Lietuvą, kur ir mes aktyviai galėsim dalyvauti.  

 

2.3. „Apie karą Ukrainoje – iš pirmų lūpų“. Ukrainos savanorių susivienijimo „Naujasis 

Donbasas" dok. filmo „Kaip mes tapome savanoriais“ peržiūros, A.Stepanovo foto parodos „Kariai 

2014 – 2018“ pristatymo organizavimas: 

– Vasario 21 – 25 dienomis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus 

apskrities skyriaus rūpesčiu Lietuvoje lankėsi nepriklausomas foto žurnalistas iš Ukrainos Anatolij 

Stepanov bei   Ukrainos nevyriausybinės organizacijos „Naujasis Donbasas“ vadovė, režisierė Larysa 

Artiugina ir Ukrainos savanoris, „Ilovaisko katilo“ dalyvis Ihor Mykhailyshyn.  

– Vasario 22 d. LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo atidaryta A.Stepanov 

dokumentinių fotografijų paroda „Kariai“. Renginyje dalyvavo autorius A.Stepanov, Ukrainos 

ambasadorius Lietuvoje JE Volodymyr Yatsenkivsky,  signataras, buvęs Lietuvos ambasadorius 

Ukrainoje, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos patarėjas Petras Vaitiekūnas, 

signataras, LKKSS VAS valdybos pirmininkas Saulius Pečeliūnas, LK Vilniaus įgulos karininkų 

ramovės viršininkas plk. Romas Žibas. 

 
Susirinkusiesiems buvo pademonstruotas  2015 m. nevyriausybinės organizacijos „Naujasis 

Donbasas“ sukurtas dokumentinis filmas „Kaip mes tapome savanoriais“, papasakojęs apie Ukrainos 

savanorius, kurie 2014 metų vasarą, kai Rusijos Federacijos reguliariosios karinės pajėgos įsiveržė į 
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Ukrainos teritoriją ir kai Ukrainos kariuomenė buvo paralyžiuota, sugebėjo atsilaikyti. Filmo 

nuotaiką pratęsė keletą W.A.Mozart ir F.Szopen kūrinių sugrojęs I. Mykhailyshyn (filme pristatytas 

kaip turėjęs šaukinį „Pianist“). Renginio pabaigoje svečiai L.Artiugina, I. Mykhailyshyn ir 

A.Stepanov atsakė į auditorijos klausimus.  

Paroda eksponuota mėnesį. 

– Vasario 24 d. dokumentinis filmas „Kaip mes tapome savanoriais“ dalyvaujant 

L.Artiuginai ir I. Mykhailyshyn bei signatarams P.Vaitiekūnui ir S.Pečeliūnui buvo parodytas ir 

aptartas LK Kauno įgulos karininkų ramovėje. 

 
Paroda eksponuota ir atidarymo metu demonstruotas filmas: 

– Ariogaloje, Raseinių raj., sav. (liepos mėn.); 
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– Utenoje (rugpjūčio mėn.); 

 
– Tauragnuose, Utenos raj. sav. (rugsėjo mėn.); 

– Gulbinėnuose, Pasvalio raj. sav. (gruodžio mėn.). 

 
 

2.4. Dalyvavimas viešuose renginiuose. Valstybinių švenčių ir kitų renginių proga 13 kartų 

buvome kviečiami suformuoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių rikiuotę. Atsiliepėme į 

kiekvieną kvietimą ir rikiuotes formavome 13 kartų. Iš viso jose dalyvavo apie 327 LKKSS nariai, 

dėvėdami atitinkamą aprangos ansamblį su juoda berete ir kokarda. Mažiausią rikiuotę formavome iš 

10 asmenų, gausiausioje rikiuotėje stovėjo 45 asmenys. Vidutiniškai rikiuotėje stovėjo 25 LKKSS 

nariai (pernai – 28). 
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2019 m. vasario 16-ąją S.Daukanto aikštėje 

 

 

 
2019 m. kovo 11-ąją Gedimino prospekte 
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2019 m. kovo 30 d. minint Lietuvos 15 metų narystę NATO 

 

 
2019 m. lapkričio 23-ąją 

 

Organizuotai LKKSS VAS atstovai su LKKSS VAS vėliava dalyvavo 2019-10-26 paskutinio 

su ginklu rankoje žuvusio partizano A.Kraujelio-Siaubūno laidotuvėse ir 2019-11-2 21863-64 m. 

sukilimo vadų ir dalyvių valstybinėse laidotuvėse. 

 

2.5. Pranešimų visuomenei skaitymas 

– Minint Nepriklausomybės kovų Lietuvoje 100-metį VAS narys, dalyvaujant LKKSS KAS 

ir UAS atstovams, skaitė pranešimus Kurkliuose (Anykščių r.) ir Utenoje. 
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– Nors VAS neorganizavo, bet malonu pastebėti, jog renginyje „Autentiški liudijimai: 

Sausio 13-osios dalyvių istorijos gyvai“ (2020-01-12 Vilniuje) visi 5 pasakotojai – LKKSS VAS 

nariai. 

 

2.6. Informacijos pilietinio pasipriešinimo, istorinės atminties temomis skelbimas. 

svetainėje http://kariuomeneskurejai.lt nuolat publikuojamos naujienos – pristatyti 

Nepriklausomybės kovų  atminimui skirti renginiai bei pildytos skilties VEIKLA–> ISTORINĖ 

ATMINTIS rubrikos: 

– Pirmoji savanorių banga (ypatingas dėmesys – Nepriklausomybės kovų 100-mečio datoms, 

kas bus aktualu ir 2020 m.); 

– Antroji savanorių banga; 

– Trečioji savanorių banga. 

 

3. Veikla siekiant rūpintis savo narių, žuvusių karių, savanorių, buvusių partizanų 

atminimu, jų ir jų šeimų materialine padėtimi, socialinėmis garantijomis: 

3.1. Organizuota materialinė parama 1 VAS nariui. 

3.2. Į paskutinę kelionę palydėti 2 buvę VAS nariai. 

3.3. Platinama LKKSS atributika. 

3.4. Informacijos apie VAS ir VAS narius viešinimas. Visa informacija apie LKKSS VAS, 

narių veiklą skelbiama (pakartojama) LKKSS VAS internetinėje svetainėje kariuomeneskurejai.lt  

(http://kariuomeneskurejai.lt). 

 

4.  LKKSS VAS narių skaičius. Skyriaus sąrašuose – 257 asmenys: 246 tikrieji nariai, 10 

garbės narių, 2 nariai rėmėjai. Nuo 2018-12-10 dėl metinio nario mokesčio nemokėjimo sustabdytos 

narystės dar neatstatė 50 (tame tarpe ir 2 nariai rėmėjai). 2020-01-09 dėl metinio nario mokesčio 

nesumokėjimo už 2019 m. sustabdyta narystė dar 25-iems tikriesiems nariams. 

LKKSS VAS tikrieji nariai. Situacija 2020 m. sausio 23 d.:  

246 – iš viso;  

145 – sumokėję nario mokestį už 2019 m. (58,94%) 

  28 – pasyvūs nariai (11,38%) (27 dėl amžiaus) 

  48 (19,48%) nemoka nario mokesčio daugiau nei 2 metus: 

 11 (4,47%) – dar nuo 2015 m. 

 13 (5,28%) – nuo 2016 m. 

  6 (2,44%) – nuo 2017 m.  

20 (8,13%) – nuo 2018 m. 

  25 (10,16%) – nesumokėjo nario mokesčio už 2019 m. 

     1 – sustabdyta narystė Garbės teismo teikimu dar 2017 m. 

2016-2019 m. LKKSS VAS valdybos nešalino iš sąjungos daugiau nei 2 metus  nario 

mokesčio nemokančių narių. Per ataskaitinį laikotarpį pilnateisę narystę atsistatė: 

 2 iš nemokėjusių nuo 2015 m. (15,38%); 

 5 iš nemokėjusių nuo 2016 m. (27,78%); 

 6 iš nemokėjusių nuo 2017 m. (50%); 

 31 iš nemokėjusių nuo 2018 m. (39,24%). 

4.1. Pokyčiai 

Priimta naujų narių – 2;  
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Atstatyta narystė – 4; 

Mirė 2: 

a.a. Juozas Leika (Šaulių būrys); 

a.a. Stasys Jonas Viltrakis (KASP 8 rinktinės Didžiosios kovos apygardos būrys)  

 

5. Veiklos finansinių rezultatų ataskaita pateikiama atskirai.  

6. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai. 

6.1. Tradiciškai dalyvausime viešuose renginiuose, formuosime LKSS rikiuotę, susitelkdami 

tiek į Nepriklausomybės kovų 100-mečio, tiek ir į Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimą. 

Mums patikėtą dokumentinę medžiagą apie karą Ukrainoje – nuotraukų parodą „Kariai“ bei dok. 

filmą „Kaip mes tapome savanoriais“ turėsime pristatyti ir kitose Lietuvos vietovėse. Laukia ir ne 

vienos naujos knygos pristatymas . Kad būtų pasiekta didesnė informacijos sklaida ir pritraukta 

daugiau publikos, būtų tikslinga apjungti viename renginyje daugiau priemonių.  

6.2. Vienas iš svarbesnių veiklos tikslų – kartu su kitomis aktyviomis visuomeninėmis 

organizacijomis siekti, kad valstybė sukurtų pilietinio pasipriešinimo (ir ne tik neginkluoto, bet ir 

ginkluoto) koncepciją, suderintų įstatymus ir įkurtų pilietinio pasipriešinimo centrus per visą Lietuvą, 

kur ir dimisijoje esantys Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai pagal savo galimybes galėtų 

aktyviai dalyvauti. Mūsų potencialiam priešininkui turi būti aiškiais veiksmais parodyta, jog nors jis 

gal ir pajėgus užimti kraštą, tačiau jo išlaikyti nesugebės, nes pasipriešinimas vyks visoje jo užimtoje 

teritorijoje ir kovos visi, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ir t.t.  

Pilnas atgrasymo rinkinį sudaro ne vien tik paruošta kariuomenė, ne tik sąjungininkų 

palaikymas, bet ir paruošta ir pasirengusi visuomenė – būtinos šios visos trys sudedamosios dalys. 

Svarbu, kad ta trūkstama dalis, kuri valstybėje pradžioje buvo pradėta daryti, o vėliau kurį laiką buvo 

visai nevystoma, netgi naikinama, būtų atkurta, atstatyta, įjungiant ir Krašto apsaugos savanorių 

pajėgas, ir Lietuvos šaulių sąjungą, ir visą eilę kitų organizacijų. Pilnas šio tikslo įgyvendinimas, ko 

gero, pasiektinas per penketą metų, nes įstatymų pakeitimo projektų, koncepcinių, strateginių 

dokumentų rengimo procesai užtrunka, nekalbat dar apie centrų įkūrimą ir visų mokymų programų 

parengimą. 

 

 

 

 

 

 

Valdybos pirmininkas    Saulius Pečeliūnas 

 

______________________ 


