
 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS  

VILNIAUS APSKRITIES SKYRIUS 

 

2020 – 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022 m. vasario 8 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. 2020 m. buvo išsikeltas tikslas – 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. 

2.1.1. 2020-09-23 aktyviai dalyvauta tiems klausimams Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo 

surengtose tyrinėjamosiose diskusinėse civilių ir karių sąveikos pratybose „Perkūno šūvis“.  

Pratybų tikslas – įvertinti galimybes pasitelkti ir integruoti į valstybės gynybą ginkluoto 

pilietinio pasipriešinimo dalyvius.  

Pratybų siekiniai:  

 Nustatyti pilietinio pasipriešinimo dalyvių integravimo į valstybės gynybą galimybes, 

laikus ir užduotis; 

 Nustatyti ginkluotųjų pajėgų vienetų ir pilietinio pasipriešinimo dalyvių sąveikos 

ypatumus; 

 Treniruoti karo komendantus vykdyti savo funkcijas ir palaikyti sąveiką su ginkluotųjų 

pajėgų vienetais bei ginkluoto pilietinio pasipriešinimo dalyviais. 

Pratybų išdavoje suformuluoti siūlymai: 

 Organizuoti karo komendanto instituto vystymo koncepcijos parengimą, siekiant užtikrinti, 

kad Karo komendantas būtų pajėgus įvykdyti jam keliamus uždavinius numatytus Karo padėties 

įstatyme. 

 Siekiant užtikrinti pilietinio pasipriešinimo vienetuose dalyvausiančių asmenų 

patikimumą, iš anksto organizuoti reikiamus karo komendanto veiksmus bei procedūras, įtraukiant 

jas į karo komendanto instituto vystymo koncepciją bei į valstybės ginkluotos gynybos planus.. 
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 Organizuoti ginkluotų ir neginkluoto piliečių įsitraukimo į valstybės gynybą tematikos 

pratybas vieną kartą per metus, bei įtraukti jas į karinio rengimo metinius planus. 

 Organizuoti darbo grupę, kuri pateiktų siūlymus Kariuomenės vadui dėl vieningo pilietinio 

pasipriešinimo vienetų/ padalinių žymėjimo tikslingumo, bei pateiktų pasiūlymus jei toks ženklas 

būtų reikalingas. 

2.1.2. Intensyvaus ir produktyvaus bendravimo su Lietuvos kariuomene rezultatas – 2021 m. 

vasarą Lietuvos kariuomenės vado patvirtinta Karo komendantų veiklos koncepciją. 

2.1.3. Kartu su Lietuvos ginklų savininkų asociacija (LiGSA) 2021 rugpjūčio 28 d. 

organizuotas visuomenės rengimosi veiksmingam ginkluotam visuotiniam pilietiniam 

pasipriešinimui mokymų „Vyčio kirtis“ pirmasis etapas – šaudymo pratybos. Pratybos vyko varžybų 

formatu, kurių metu buvo siekiama patikrinti dalyvių lengvųjų šaunamųjų ginklų valdymo ir taikliojo 

šaudymo įgūdžius. Dalyvauti pratybose – varžybose buvo išreiškę norą 16 LKKSS VAS narių, 

dalyvavo – 10 narių.  

 
2.1.4. Nuo 2020 m. pradžios iki dabar vyksta intensyvus darbas su Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komitetu dėl pasirengimo visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui strategijos projekto turinio. 

2021-10-05 Su KAM pasiektas sutarimas visuotinio pilietinio pasipriešinimo strategijos 

klausimais. 2022-01-26 ketvirtai „Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo 

pilietiniam pasipriešinimui strategija““ projekto  redakcijai pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

ir pateikė jį Seimui.  

Dokumente mūsų akimis dar trūksta keleto svarbių dalykų, numatančių sisteminį piliečių 

rengimą ir praktinį jų įtraukimą į pilietinį pasipriešinimą. Tikimės atsakingo ir principingo šio 

dokumento svarstymo Seime. Tačiau tai tik pradžia įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje užfiksuotą kiekvieno iš mūsų teisę ir pareigą ginti Valstybę. Tai pirmas žingsnis 

apibrėžiantis teisinius pagrindus ir suteikiantis galimybę plačiajai Visuomenei ir individualiam jos 

nariui realiai įsitraukti ir tapti veiksmingo Visuotinio pilietinio pasipriešinimo ir Valstybės gynybos 

pajėgumu. Laukia ilgas ir intensyvus darbas, kad tekstuose ir dokumentuose užfiksuoti principai ir 

galimybės taptų realiais veiksmais ir programomis, kad kiekvienas visuomenės narys, kilus grėsmei 

Valstybei, žinotų jam keliamas užduotis ir mokėtų veiksmingai priešintis ir ginti Valstybę, kad 
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visuomenės pilietinio pasipriešinimo galimybės būtų matuojamos ne vien sociologinėmis 

apklausomis, o taptu realia parengtimi. 

 

2.2. Didelę dalį veiklos plano 2020 – 2021 metais „pakoregavo “ nenugalima jėga – COVID-

19 pandemija.   

 Dėl paskelbto karantino nebuvo įmanoma laiku surengti visuotinio LKKSS VAS narių 

susirinkimo ir patvirtinti LKKSS VAS 2020 m. finansinės veiklos ataskaitą. 

 2020-aisiais metais niekur nebeeksponuota Ukrainos foto žurnalisto Anatolij Stepanov 

dokumentinių fotografijų paroda „Kariai“ 1921 m. rugsėjo 27 d. grąžinta į Kijevą. 

 

2.3. Apie dalyvavimą viešuose renginiuose.  

Prieš 10 metų, 2012 m. sausio 17 d. minint KASP 21-ąsias įkūrimo metines buvo suformuota 

pirma LKKSS narių su juodomis beretėmis rikiuotė. „Labai gražu būtų, kad valstybinių ir ypač 

kariuomenės renginių metu visoje Lietuvoje būtų sudarytos galimybės dalyvauti oficialioms 

„juodakepurių“ kūrėjų savanorių rikiuotėms. Gerbkime ir didžiuokimės savo pirmtakais – 1990-

1991 m. kūrėjais savanoriais“ – tų metų „Savanorio“ skaitytojams vylėsi tuometinis LKKSS VAS 

valdybos primininkas Vytautas Račkauskas (V. Račkauskas. Juodosios beretės – kas tai? „Savanoris“ 

2012-02-23 Nr.2 (434)). Dabar ir kariuomenė, ir visuomenė jau atpažįsta mūsų kuklią „uniformą“ ir 

pripažįsta mus oficialiuose renginiuose. 

Trumpa statistika: 

 2021 2020 2019 2018 

Renginių sk. 9 7 13 13 

Iš viso dalyvavo  99 126 327 360 

mažiausias sk. 3 4 10 10 

didžiausias sk. 20 34 45 50 

vidutiniškai 11 18 25 28 

Išsamesnė informacija: 

Data Renginys 

Daly

vavo Pastabos 

2020-02-14 71-ųjų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 

tarybos Nepriklausomybės deklaracijos 

paskelbimo metinių paminėjimas Minaičiuose 

(Radviliškio r. sav.) 

4 VAS nariai kartu su 

Šaulių kūrėjais 

savanoriais 

2020-02-16 Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo 

ceremonija S.Daukanto aikštėje 

34 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

2020-02-16 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo 

minėjimas Vilniuje J._Žemaičio aikštėje 

24 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

2020-03-11 Švenčiant Kovo-11-osios 30-metį. Trijų Baltijos 

valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija 

Nepriklausomybės aikštėje ir paradas Gedimino 

pr. 

27 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 
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Data Renginys 

Daly

vavo Pastabos 

2020-06-23 1941 m. Birželio sukilimo 79-ųjų metinių 

minėjimas Nepriklausomybės aikštėje 

3 su LKKSS VAS vėliava 

vėliav. V. Račkauskas 

2020-07-30 LKA absolventų pirmojo karininko laipsnio 

suteikimo ceremonijoje S. Daukanto a. 

16 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

2020-08-01 Ariogaloje. Lietuvos tremtinių, politinių kalinių 

ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje 

4 su LKKSS VAS vėliava 

vėliav. R. Šileikis 

2020-08-21 Minint savanorio A.Sakalausko žūties 29-ąsias 

metines Vilniuje 

15 rik.vad. A. Mateika, 

vėliav. R. Šileikis 

2020-10-06 Pašventinant antkapinį paminklą Adolfui 

Ramanauskui-Vanagui Antakalnio kapinėse 

7 su LKKSS VAS vėliava 

vėliav. V. Račkauskas 

2021-05-16 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės dieną Vilniuje 

S. Daukanto ir J.Žemaičio aikštėse 

4  

2021-05-19 Minint pasieniečio Gintaro Žagunio 30-ąsias 

žuvimo metines Vilniuje ir Krakūnuose. 

4  

2021-06-23 Minint 1941-ųjų Birželio sukilimo 80-ąsias 

metines Nepriklausomybės aikštėje 

9 su LKKSS VAS vėliava 

vėliav. R. Šileikis 

2021-07-02 Pirmojo karininko (leitenanto) laipsnio 

suteikimo ceremonija S. Daukanto a. 

5 gr.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. L. Ladiga 

2021-07-06 Iškilminga valst. ir ist. vėliavos pakėlimo 

ceremonija Daukanto a. 

0 Gauta KAM prot.t. inf-ja, 

jog dėl vietos stokos 

nesame kviečiami. Toje 

vietoje be jokio kvietimo 

laisvai jautiesi „naujieji 

plechavičiukai“. 

2021-07-17 Lietuvos gynybinius pajėgumus stiprinančių 

organizacijų vienybės šventėje  

 LKKSS VAS nariai 

dalyvavo savo buvusių 

padalinių rikiuotėse ir 

grupėse 

2021-08-21 Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 

(SKAT) įkūrimo 30-mečio minėjimas 

 

 

2021-08-21 Laisvės gynėjų rikiuotė Seimo Didžiajame 

kieme 

 

2021-08-21 Kario savanorio Artūro Sakalausko pagerbimo 

ceremonijoje jo žūties vietoje 

17 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

2021-11-18 Iškilminga rikiuotė S. Daukanto a. minint LK 

Garbės sargybos kuopos įkūrimo 30-metis 

0 Ceremonijoje pranešta 

jog dalyvauja LK kūrėjai 

savanoriai. Jokio 

kvietimo negauta, tad 

VAS nariams inf. 

neplatinta 

2021-11-23 Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje Lietuvos 

kariuomenės dieną 

20 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

2022-01-01 Lietuvos vėliavos dieną Katedros aikštėje 18 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 
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Data Renginys 

Daly

vavo Pastabos 

2022-01-12 Laisvės gynėjų rikiuotė Seimo rūmų Didžiajame 

kieme 

 LKKSS VAS nariai 

dalyvavo savo buvusių 

padalinių rikiuotėse ir 

grupėse 

2022-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės 

premijos įteikimo ceremonijoje 

Nepriklausomybės aikštėje 

~8 LKKSS vardu jokio 

kvietimo negauta (todėl 

VAS nariams 

nepaskelbta), tačiau 

garsiai įvardinti kaip 

dalyvaujantys~ 

2022-01-17 Minint KASP 31-ąsias įkūrimo metines 

Nepriklausomybės aikštėje 

14 rik.vad. V. Račkauskas, 

vėliav. R. Šileikis 

 

 
2020 m. vasario 16-ąją S. Daukanto aikštėje 

 
2020 m. vasario 16-ąją J. Žemaičio aikštėje 
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2020 m. kovo 11-ąją Gedimino 

prospekte 

 

 

 
2020 m. rugpjūčio 21 d. Savanorio  A.Sakalausko žūties vietoje 
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2021 m. birželio 23 d. Nepriklausomybės aikštėje minint 1941-ųjų Birželio sukilimo 80-ąsias metines 

 

 
2021 m. rugpjūčio 21 d. SKAT 30-mečio rikiuotė „neišsivertė“ be LKKSS VAS pagalbos –– raštų 

KAM dėl rikiuotės J. Žemaičio aikštėje ir tvarkos joje užtikrinimo, Ramovei – dėl įgarsinimo... 
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2021 m. rugpjūčio 21 d. po Laisvės gynėjų rikiuotės Seimo Didžiajame kieme 

 

 
2022 m. sausio 17 d. minint KASP įkūrimo 31-ąsias metines 

 

2.4. Apie pastangas stiprinti VAS narių savigarbos jausmą. 

2.4.1. 2020 m. pabaigoje KASP paprašius LKKSS narių, veikusių Vilniaus apskrityje 

kontaktų, buvo pateikti visų LKKSS VAS KASP 8R DKA, KASP 8R KS, KASP štabo būrių narių, 

bei kitų LKKSS VAS narių, apie kuriuos žinoma turėjus ryšių su SKAT/KASP, kontaktiniai 

duomenys (adresai). Taip minint KASP įkūrimo 30-metį, SKAT tarnavusius LKKSS VAS narius 

pasiekė KASP vado sveikinimai ir atminimo dovanėlės.  
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2.4.2. 2021-ųjų sausį, minint Laisvės gynėjų dieną, LRS Parlamentarizmo istorijos skyriaus 

rūpesčiu visiems LKKSS VAS nariams kaip 1990-1991 m. atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 

gynėjams, LKKSS VAS valdybos pateiktais adresais buvo išsiųstos Lietuvos kariuomenės karių 

vaikų pieštas atvirutės.  

2.4.3. 2021 m. gegužės 18 dieną Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Didžiosios Kovos 

apygardos 8-osios rinktinės vadas plk. ltn. Vaidotas Šidlauskas įteikė 296 vnt. ženkliukų „KASP-30“ 

LKKSS VAS nariams. Įteikimo ceremonijoje dalyvavo LKKSS VAS atstovai, kurie yra taip pat kitų 

organizacijų vadovai ar nariai, ir kurie, pasiėmę po kelias dešimtis minėtų ženkliukų, juos vėliau 

įteikė savo visuomeninių organizacijų nariams – kariams savanoriams-veteranams, kurie nepriklauso 

LKKSS.  

  

2.5. Apie informacijos pilietinio pasipriešinimo, istorinės atminties temomis skelbimą. 

Internetinėje svetainėje http://kariuomeneskurejai.lt nuolat skelbiamos naujienos – pristatyti 

Nepriklausomybės kovų 100-mečio, Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio, Sausio 13-osios įvykių 

30-mečio atminimui skirti renginiai bei įvairiose žiniasklaidos priemonėse skelbti LKKSS VAS narių 

prisiminimai bei interviu (2020 m. – 152 naujienos/skelbimai ir 23 fotoreportažai skiltyje 

FOTOGALERIJA, 2021 m. – 175 naujienos/skelbimai ir 15 fotoreportažų).  

Nauja informacija papildytos skiltys APIE MUS—>STRAIPSNIAI APIE NARIUS, 

VEIKLA–>STRAIPSNIAI, VEIKLA–>LEIDINIAI, skilties VEIKLA–> ISTORINĖ ATMINTIS 

rubrikos: 

– Apie antrąją savanorių bangą – 1941 m. sukilimo dalyvius, Lietuvos partizanus (ypatingas 

dėmesys skirtas 1941-ųjų Birželio sukilimo 80-osios metinėms): 

o Antroji kariuomenės kūrėjų savanorių karta. V.Voveris; 

o Paskaita apie 1941 m. Birželio sukilimą. V.Šerelis; 

o Penki šoviniai kruvinoje saujoje, arba trys Nepriklausomybės dienos. V.Kuprevičius, 

V.Džiavečka / „Savanoris“ 2020 m. Nr.2; 

o Vienyti turėtų antitotalitarinė patirtis (K.Škirpos 125-osioms gimimo metinėms). 

V.Valiušaitis /„Karys“ 2020 m. Nr.2; 

o Kritinė istorija ir 1941 metų sukilimas. Dr. I. K. Skrupskelis; 

o Kapas 27/3. Vanago sugrįžimas (d.f. LGGRTC užsakymu) /2020. 

– Apie 1990 – 1991 m. įvykius (LKKSS VAS narių pasakojimai, interviu): 

http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/antroji-savanoriu-karta-v-voveris/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/paskaita-apie-1941-m-birzelio-sukilima-v-serelis/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/penki-soviniai-kruvinoje-saujoje-arba-trys-nepriklausomybes-dienos-v-kupreviciusv-dziavecka-savanoris-2020-m-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/penki-soviniai-kruvinoje-saujoje-arba-trys-nepriklausomybes-dienos-v-kupreviciusv-dziavecka-savanoris-2020-m-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/vienyti-turetu-antitotalitarine-patirtis-k-skirpos-125-osioms-gimimo-metinems-v-valiusaitis-karys-2020-m-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/vienyti-turetu-antitotalitarine-patirtis-k-skirpos-125-osioms-gimimo-metinems-v-valiusaitis-karys-2020-m-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kritine-istorija-ir-1941-metu-sukilimas-dr-i-k-skrupskelis/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kapas-27-3-vanago-sugrizimas-d-f-lggrtc-uzsakymu-2020/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/
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o A. Skučas. Apie 1991 m. sausio 24 d. įvykius (apšaudytas AT Apsaugos skyriaus 

automobilis…) / 2021-02-14; 

o V.Daraškevičius. 1991 metų pradžia. Parlamento rūmai – mūsų tvirtovė /15min.lt 2021-

02-02; 

o Nemiga Lietuvos širdyje. Dim. plk. Jono Gečo pasakojimas /„Karys“ 2021 m. Nr.2; 

o A.Demenius. Sausio 13-ąją, kad liktume parlamente, turėjome persivilkti civiliais rūbais 

/ 2021-01-13; 

o R.Tučas: Ką teko išgyventi nuo Sausio 13-osios iki rugpjūčio pučo / 2021-01-12; 

o Pilietiškumo pamoka Laisvės gynėjams atminti /2021-01-09 Lietuvos konsulatas Los 

Angele; 

o Sausio 13-ąją prisimena ats.mjr. A.Daugirdas: Atlaikėm viską, kas ten buvo lemta / 

2021-01-12; 

o Sausio 13-ąją prisimena dim.mjr. G.Trakimas: Ryžtingi ir aukotis pasirengę laisvės 

gynėjai / 2021-01-10; 

o Sausio 13-ąją prisimena ltn. V.Račkauskas: Žmonių vienybė ir hibridinis karas /2021-

01-10; 

o Sausio 13-ąją prisimena dim. gen. ltn. A.Pocius: Po duotos priesaikos – iškart į 

kovą/2021-01-08; 

o A.Skučas. Savanoriai ir pirmosios laisvės dienos 1990-aisiais /2020-04-20; 

o A.Čiras. Keletas studento – Lietuvos savanorio prisiminimų /2020-01-16, 03-18, 2021-

01-08; 

o Z. Jankauskas. Nepelnytai užmiršti atkurtos Lietuvos savanoriai /alkas.lt 2020-03-17; 

o Generolas Arvydas Pocius: apsispręsti ginti tėvynę teturėjau 15 minučių / 15min.lt 

2020-03-05; 

o L.Chardinas. Sausio 13-oji iš vidaus (nuotraukos)/ 2020-01-13. 

 Trečiosios bangos Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai: 

o Trečioji kariuomenės kūrėjų savanorių karta. Nuo Sąjūdžio žaliaraiščių iki SKAT 

įkūrimo. V.Voveris; 

o Lietuvos šaulių sąjunga kovoje už nepriklausomybės atkūrimą. S.Jegelevičius./ 2006-

11-24; 

o Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius: nuo įkūrimo iki 1991 m. rugpjūčio pučo. 

K.Bartkevičius / 2006-11-24; 

o Lietuvos pasienis prieš 30 metų – A.Laučiaus pasakojimas. G.Pankūnas / lrt.lt 2020-12-

07; 

o Nemiga Lietuvos širdyje (KASP 30). K.Jonušas / „Karys“ 2021 Nr.2; 

o Iš SKAT istorijos I d. (1991 01 17 – 1991-08-22). V.Voveris; 

o Iš SKAT istorijos II d. (1991 08-23 1993 09 04). V.Voveris; 

o Vilkų gimimas: legendinis mokomasis junginys. I.Skujaitė /„Karys“ 2021 Nr.3; 

o Specialiojo būrio karys A. Gaiževskis apie istoriją, kurią nutyli dokumentai: „Mus ruošė 

mirti“/lrytas.lt „24/7“ 2019-01-23. 

http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/apie-1991-m-sausio-24-d-ivykius-apsaudytas-at-apsaugos-skyriaus-automobilis-2021-02-14/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/apie-1991-m-sausio-24-d-ivykius-apsaudytas-at-apsaugos-skyriaus-automobilis-2021-02-14/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/v-daraskevicius-1991-metu-pradzia-parlamento-rumai-musu-tvirtove-15min-lt-2021-02-02/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/v-daraskevicius-1991-metu-pradzia-parlamento-rumai-musu-tvirtove-15min-lt-2021-02-02/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/nemiga-lietuvos-sirdyje-dim-plk-jono-geco-pasakojimas-karys-2021-m-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/a-demenius-sausio-13-aja-kad-liktume-parlamente-turejome-persivilkti-civiliais-rubais-2021-01-13/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/a-demenius-sausio-13-aja-kad-liktume-parlamente-turejome-persivilkti-civiliais-rubais-2021-01-13/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/r-tucas-ka-teko-isgyventi-nuo-sausio-13-osios-iki-rugpjucio-puco-2021-01-12/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/pilietiskumo-pamoka-laisves-gynejams-atminti-2021-01-09-lietuvos-konsulatas-los-angele/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/pilietiskumo-pamoka-laisves-gynejams-atminti-2021-01-09-lietuvos-konsulatas-los-angele/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-ats-mjr-albertas-daugirdas-2021-01-11/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-ats-mjr-albertas-daugirdas-2021-01-11/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-dim-mjr-gediminas-trakimas-2021-01-10/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-dim-mjr-gediminas-trakimas-2021-01-10/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-ltn-vytautas-rackauskas-2021-01-10/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-ltn-vytautas-rackauskas-2021-01-10/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-dim-gen-ltn-arvydas-pocius-2021-01-08/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/autentiski-liudijimai-dim-gen-ltn-arvydas-pocius-2021-01-08/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/1990-savanoriai/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/a-ciras-pora-studento-lietuvos-savanorio-prisiminimu-2020-01-16-03-18/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/a-ciras-pora-studento-lietuvos-savanorio-prisiminimu-2020-01-16-03-18/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/z-jankauskas-nepelnytai-uzmirsti-atkurtos-lietuvos-savanoriai-alkas-lt-2020-03-17/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/generolas-arvydas-pocius-apsispresti-ginti-tevyne-teturejau-15-minuciu-15min-lt-2020-03-05/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/generolas-arvydas-pocius-apsispresti-ginti-tevyne-teturejau-15-minuciu-15min-lt-2020-03-05/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/straipsniai-apie-1990-1991-m-ivykius/l-chardinas-sausio-13-oji-is-vidaus-2020-01-13/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/trecioji-savanoriu-karta-nuo-sajudzio-zaliaraisciu-iki-skat-ikurimo-v-voveris/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/trecioji-savanoriu-karta-nuo-sajudzio-zaliaraisciu-iki-skat-ikurimo-v-voveris/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/22000-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/22000-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/k-bartkevicius-auksciausiosios-tarybos-apsaugos-skyrius-nuo-ikurimo-iki-1991-m-rugpjucio-puco-2006-11-24/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/k-bartkevicius-auksciausiosios-tarybos-apsaugos-skyrius-nuo-ikurimo-iki-1991-m-rugpjucio-puco-2006-11-24/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-pasienis-pries-30-metu-a_lauciaus_pasakojimas_g_pankunas_2020-12-07/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-pasienis-pries-30-metu-a_lauciaus_pasakojimas_g_pankunas_2020-12-07/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/nemiga-lietuvos-sirdyje-kasp-30-k-jonusas-karys-2021-nr-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/is-skat-istorijos-1991-01-17-1991-08-22-v-voveris/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/25852-2/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/vilku-gimimas-legendinis-mokomasis-junginys-i-skujaite-karys-2021-nr-3/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/a-gaizevskis-apie-istorija-kuria-nutyli-dokumentai-mus-ruose-mirti-lrytas-lt-24-7-2019-01-23/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/a-gaizevskis-apie-istorija-kuria-nutyli-dokumentai-mus-ruose-mirti-lrytas-lt-24-7-2019-01-23/
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Internetinės svetainės kariuomeneskurejai.lt populiarumas: 

 

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

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

3.1. 2021 m. organizuota materialinė parama VAS nariams už 440 Eur. 

3.2. Rengti teikimai apdovanoti VAS narius LKKS medaliu .2020 m. apdovanotas 1, 2022 m. 

3 (1 po mirties) VAS nariai. VAS valdyba dėkinga VAS nariui V.Diliui už darbą šiame bare. 

3.3. 2021-02-01 atitinkamiems LRS komitetams buvo išsiųstas raštas „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 priedo pakeitimo“ 

motyvuotai siūlant nustatyti, kad asmens stažui būtų prilyginamas ir iki 1993 m. rugsėjo 1 d. SKAT 

savanorių faktinis laikas, ištarnautas nuo prašymo dėl priėmimo į SKAT pateikimo datos ir taip 

įvertinti pirmųjų krašto apsaugos savanorių indėlį į Lietuvos krašto apsaugos sistemos stiprinimą 

(rašto iniciatorius VAS narys E. Kuckailis). 2021-03-08 gautas Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos raštas „Dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos prašymo“, kuriame 

teigiama, jog ministerija LKKSS VAS siūlymui pritarti negali.  

3.4. Į paskutinę kelionę 2020 m. palydėti 2, 2021 m. – 7 mirę VAS nariai. Daugumoje atvejų 

be velionio pagerbimo gėlių krepšeliu nuo LKKSS VAS, artimiesiems buvo įteikiama pagal LK 

tradicijas sulankstyta valstybinė vėliava, organizuojama garbės sargyba. 

3.5. VAS internetinėje svetainėje 2020 m. paskelbtos 8, 2021 m. – 15 žinučių (pro memoria) 

apie mirusius kariuomenės kūrėjus savanorius, laisvės kovų dalyvius. Svetainės skilties VEIKLA–> 

ISTORINĖ ATMINTIS rubrikose „Apie antrąją savanorių bangą – 1941 m. sukilimo dalyvius, 

Lietuvos partizanus“ ir „Trečiosios bangos Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai“ skelbiamos 66 

mirusių buvusių VAS narių trumpos biografijos. 

3.6. 2021 m. liepą V. Račkauskas pristatė iniciatyvą sudaryti galimybę naudoti Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų savanorių medalio averso atvaizdą ant LK kūrėjų savanorių antkapių. VAS 

KASP būrio narys dailininkas Nerijus Treinys, turintis didelę patirtį panašių ženklų kūrime, parengė 

projektą ir apsiėmė be užmokesčio parengti 3D maketą. Maketą reikėtų suderinti su Lietuvos 

kariuomenės vadu, nes panaudotas LK ženklas. Pabrėžtina, kad ženklas būtų montuojamas ne ant 
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Vidutinis lankytojų per dieną skaičius

http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/
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„tipinių“ LK karių savanorių antkapinių kryžių, LKKSS narių antkapinių paminklų Liepynės 

kapinėse, o ant šeimos kapavietėse palaidotų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (apdovanotų 

LKKS medaliu) antkapių. Labai svarbu, kad atsiradus galimybei pagaminti tokį ženklą tolesnė 

projekto eiga nebūtų palikta savieigai. Būtina, kad ženklai kiekvienu konkrečiu atveju būtų gaminami 

tik su LKKSS, o konkrečiau – LKKSS VAS, teigiama rezoliucija. 

 

 
 

4. LKKSS VAS nariai 

4.1. Narių skaičius: 

LKKS VAS nariai 2022-01-22 2021-01-01 2020-01-25 

Iš viso 252 256 257 

Tikrieji nariai 240 243 246 

Nariai rėmėjai 2 3 2 

Garbės nariai 10 10 10 

 

4.2. Pokyčiai: 

 2021* 2020 2019 

Priimta    

      Tikrieji nariai 6 1 4 

       Narys rėmėjas  1  

Pašalinta    

       Tikrasis narys 1   

        Narys rėmėjas 1   

Mirė 6 3 2 

Paaiškėjo jog mirė anksčiau 3 1  

Mirusieji:  

Leonardas Pranaitis (Visuom. org. būrys)  1925 — 2012-07-16 

Algirdas Kvedaras (Visuom. org. būrys)  1926 — 2018-03-23 

Antanas Aginskis (Šaulių būrys)  1936 — 2018-03-23 

Marijonas Klipčius (Visuom. org. būrys) 1933 — 2020-04-04 

http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kariuomenes-kurejas-savanoris-pranaitis-leonardas-1925-2012/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-kariuomenes-kurejas-savanoris-kvedaras-algirdas-1926-2018/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-kariuomenes-kurejas-savanoris-aginskis-antanas-1936-2011/
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Albertas Toločka (KASP 8R KS būrys)  1946 — 2020-10-31 

Valentas Žilėnas (KASP 8R KS būrys)  1943 — 2020-11-07 

Antanas Gasparas (KASP 8R DKA būrys) 1931 — 2020-12-31 

Juozas Prūsas (KAM būrys)  1971 — 2021-01-01 

Eugenijus Martinkus (KASP štabo būrys) 1954 — 2021-01-24 

Juozas Tolvaiša (Visuom. org. būrys)   1926 — 2021-04-18 

Arūnas Baliukonis (Geležinio vilko būrys) 1970 — 2021-07-01 

Petras Slavinskas (Pasieniečių būrys)  1946 — 2021-10-10 

Gintautas Zenkevičius  (KAM būrys)   1962 — 2021-11-19 

 

4.3. Tikrieji nariai 

 

 

5. Veiklos finansinių rezultatų ataskaita pateikiama atskirai.  

6. Trumpai apie VAS valdybos veiklą 

Renginių rūšis 2022 m. 2021 m. 2020 m. 

Posėdžiai LKVĮ karininkų ramovėje  5 4 

Nuotoliniai posėdžiai (el. paštu, telef.) 1 3 1 

„Kombinuoti“ posėdžiai 1   

Pasitarimai (nesant kvorumui)  2 1 
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Pokyčių diagrama

pasyvieji sustabdyta narystė

http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-tolocka-albertas-1946-2020/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-zilenas-valentas-1943-2020/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-gasparas-antanas-1931-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-prusas-juozas-1971-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-martinkus-eugenijus-1954-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kariuomenes-kurejas-savanoris-tolvaisa-juozas-1926-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/kariuomenes-kurejas-savanoris-baliukonis-arunas-1970-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-kariuomenes-kurejas-savanoris-slavinskas-petras-1946-2021/
http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/treciosios-bangos-lietuvos-kariuomenes-kurejai-savanoriai/lietuvos-kariuomenes-kurejas-savanoris-zenkevicius-gintautas-1962-2021/
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7. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai. 

7.1. Tradiciškai dalyvauti viešuose renginiuose, formuoti LKKSS rikiuotę, kad šiuolaikinės 

šalies ginkluotosios pajėgos „per anksti neprarastų galimybės“ gerbti ir didžiuotis savo pirmtakais – 

1990-1991 m. kūrėjais savanoriais (žr. 2.3 p.).  

7.2. Turbūt teks tinkamai pasitikti ir vieną-kitą leidinį, kurio autorius – VAS narys, ar su VAS 

susijęs asmuo.  

7.3. Šiais metais reikėtų nepraleisti progos priminti LKKSS nariams ir visuomenei, jog 

1993 m. sausio 23 d. Vilniuje įvyko atkuriamasis LKKSS suvažiavimas. Vertėtų tinkamai paminėti 

LKKSS atkuriamojo suvažiavimo 30-ąsias metines.  

7.4. Visuotiniame LKKSS VAS narių susirinkime 2020 m. sausio 25 d. prisiimtas planas 

konstruktyviai siekti, kad valstybė sukurtų pilietinio pasipriešinimo koncepciją, suderintų įstatymus 

ir įkurtų pilietinio pasipriešinimo centrus per visą Lietuvą, kur ir mes aktyviai galėsim dalyvauti, kaip 

matome, ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuosekliai vykdomas, tačiau metų, kitų dar gali prireikti, iki 

užsibrėžtų tikslų realizavimo. Kaip matome iš Ukrainos pavyzdžio, Lietuva vėluoja du-tris metus. 

Būtų tikslinga, patikslinus su LK vadovybe galimas konkretesnes užduotis, VAS apimtyje 

pratęsti visuomenės rengimosi pilietiniam pasipriešinimui mokymus „Vyčio kirtis“, surengiant bent 

porą jų naujų etapų. 

Taip pat būsimai valdybai siūlytina pabaigti šios valdybos nebaigtas realizuoti idėjas: 

7.5. Surinkti iš narių informaciją ir užsakyti polo tipo marškinėlius su LKKSS VAS 

simbolika; 

7.6. Su LK suderinti ženklo ant LK kariuomenės kūrėjo savanorio antkapio projektą, apibrėžti 

jo naudojimo sąlygas ir administruoti bei prižiūrėti jo naudojimą (žr. 3.6 p.p.). 

7.7. Vertėtų apsvarstyti galimybę įrengti informacinį stendą Vilniaus m. Liepynės kapinėse 

prie LKKSS VAS sklypo, šiek tiek plačiau paaiškinantį, kas gi yra Lietuvos kariuomenės kūrėjai 

savanoriai. 

 

 

 

 

 

 

Valdybos pirmininkas    Saulius Pečeliūnas 


