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Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (toliau tekste - Sąjunga) yra
savanoriška asociacija, vienijanti visų laikų Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius ir tęsianti
1927 m. įkurtos Sąjungos tikslus, uždavinius ir tradicijas.
Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia Sąjungos įstatais. Sąjunga gali turėti ir įgyti tik
tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir
Sąjungos įstatuose. Sąjungos teisinė forma - asociacija.
Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą
kredito įstaigoje Sąjunga veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sąjunga formuojama pagal
Lietuvos Respublikos teritorinį - administracinį padalinimą apskritimis, kurių skyriai sudaro
Sąjungą. Sąjungos pagrindinis vienetas yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas Sąjungos
skyrius (toliau tekste - Sąjungos skyrius). Sąjungos skyrius yra ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, įstatus, vėliavą ir bent vieną
sąskaitą.
Sąjungos skyriai veikia savarankiškai. Sąjunga gali naudoti sutrumpintą pavadinimą - LKKSS.
Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Sąjunga turi savo vėliavą, antspaudą ir ženklą. Sąjungos buveinė keičiama Sąjungos valdybos
sprendimu.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai (toliau LKKSS), kurie pagal LKKSS
įstatus yra ir buvo:
Sąjungos tikraisiais nariais (toliau tekste - tikrasis narys) gali būti:
1. asmenys, tapę Sąjungos nariais iki šių įstatų įsigaliojimo Sienos;
2. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms
dalyvių teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintas kario savanorio statusas;
3. asmenys, saugoję įvairius valstybinius objektus, kūrę Krašto apsaugos struktūras,
tarnavę Krašto apsaugos Departamente, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje,
Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, Lietuvos šaulių sąjungoje, pasienyje, prisiekę
Lietuvos Respublikai iki 1991 m. rugpjūčio 21d.;

1991 metais LKKSS nariai buvo vienintelis Lietuvos valstybės karinis branduolys,
kurio dėka atsirado vėliau visos kitos karinės struktūros ir kariniai vienetai.
Nesustabdomai bėga laikas, šiai dienai mūsų valstybėje LKKSS narių yra telikę vos 550
narių.
Siekiant įteisinti LKKSS narių veiklą, pagerbti ir įvertinti LKKSS narių indėlį į Lietuvos
valstybingumo atkūrimą, prašome Jūsų inicijuoti LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ
SAVANORIŲ STATUSO ĮSTATYMO priėmimą, pagal pateiktą Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių sąjungos valdybos pirmininko pateiktą projektą. Suprantama, kad projektas yra
negalutinis, jis gali būti tobulinamas, ir laukiame Jūsų supratimo ir pagalbos šiuo klausimu.
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