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1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, Komiteto 

nariai: Virgilijus Alekna,  Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Andrius Mazuronis, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Saulius Skvernelis, Dovilė 

Šakalienė, Komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai: Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Agnija Tumkevič, Mantas Lapinskas, 

Nortautas Statkus, padėjėjas Justas Gaidys, padėjėjas Justas Gaidys. Kviestieji asmenys:  

<...> 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:  

 

Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

1. 7 Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

  19.1. 

 

Susipažinę su 2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės Seime registruotu (Reg. 

Nr.XIVP-1308) Seimo nutarimu Dėl nacionalinės 

darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo 

 

 

 

 

Valstybės ginkluotai gynybai 

tinkamų karinių įgūdžių įgijimas 

turėtų būti realizuojamas per 

karinę tarnybą. Dabartinis 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ 

projektu (toliau – strategija), teikiame šias pastabas ir 

pasiūlymus strategijos VIII skyriui: 

„VIII SKYRIUS 

ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ GINKLUOTAM 

PASIPRIEŠINIMUI UGDYMO KRYPTIS 

19. Darbotvarkės kryptis – taikos metu ugdyti žinias 

ir įgūdžius, sudarysiančius prielaidas organizuotam 

piliečių dalyvavimui ginkluotame pasipriešinime ir 

sėkmingos teritorinės gynybos užtikrinimui. 

Pagrindiniai piliečių dalyvavimo ginkluotoje 

gynyboje principai ir užduotys bus numatyti 

Valstybės gynybos plane. Krypties įgyvendinimo 

pažangos uždaviniai: 

19.1. užtikrinti pradinio karinio parengimo 

švietimo įstaigose, profesinės karo tarnybos, 

savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos, 

privalomosios pradinės karo tarnybos ir kariūnų 

tarnybos kaip pagrindinių piliečių karinio rengimo 

būdų įgyvendinimą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti 

Lietuvos pasirinktas modelis yra 

optimalus gynybos poreikių, 

kylančių grėsmių, skiriamų 

resursų ir gaunamos naudos 

požiūriu. Tinkamai neparengus 

piliečių vykdyti jų konstitucinę 

pareigą ginti valstybę nuo 

užsienio ginkluoto užpuolimo, 

ne tik kiltų nepamatuotai didelė 

grėsmė piliečių, pašauktų ginti 

savo šalį, bet tam tinkamai 

neparengtų, sveikatai ir (ar) 

gyvybei, bet tokie piliečiai 

apskritai negalėtų atlikti iš 

Konstitucijos jiems kylančios 

pareigos ginti savo valstybę. 

Atsižvelgiant į tai, karinis 

rengimas mokyklose nėra 

racionaliausias sprendimas. 

Be to, šiuo metu vykdomas 

mokomųjų dalykų programų 

atnaujinimas, siekiama, 

užtikrinti kokybišką programų 

turinį, kuris  sustiprintų 

jaunuolių suvokimą apie 

saugumą ir gynybą,  ir daug 

dėmesio skirti praktinių įgūdžių, 

reikalingų išgyvenimui, ir tam 

tikrų bazinių karinių žinių 

įgijimui. Numatoma įgyvendinti 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

ir kitas priemones, kurios padėtų 

pasiekti šių tikslų. 

2. 8 Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

  19.2. 19.2. įgyvendinant visuomenės ir šaulių karinį 

rengimą, prioritetą teikti LŠS koviniams būriams, 

asmenų ir jų organizacijų koviniams ginkluoto 

pasipriešinimo ir partizanų vienetams, siekiant, kad 

jų karinis rengimas atitiktų LK reikalavimus ir 

valstybės gynybos, o taip pat visuotinio ginkluoto ir 

partizanų pasipriešinimo poreikius, o karo padėties 

metu leistų LŠS koviniams būriams bei asmenų ir jų 

organizacijų koviniams ginkluoto pasipriešinimo ir 

partizanų vienetams sklandžiai integruotis į 

ginkluotąsias pajėgas ir veikti pagal bendrą jų 

vadovavimo ir valdymo sistemą. Organizuoti visų 

sričių bei rūšių ginklų savininkų ir kitų šaulių karinį 

rengimą, iš anksto identifikavus jų dalyvavimą 

koviniuose asmenų ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo arba partizanų vienetuose (toliau – 

koviniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai); 

 

Pritarti iš 

dalies 

Į šį pasiūlymą iš esmės 

atsižvelgta kitame, Darbotvarkės 

19.8 papunktyje. 

Šiame Darbotvarkės 19.2 

papunktyje, remiantis 

Nacionalinio saugumo 

strategijos 34.8 papunkčiu, LŠS, 

kaip išskirtinei valstybės 

ginkluotoje gynyboje 

dalyvaujančiai organizacijai,  yra 

suformuluotas atskiras 

uždavinys.  

Panašiai, atskiras uždavinys 

Darbotvarkės 19.8 papunktyje 

yra suformuluotas ir dėl piliečių 

bei jų organizacijų įtraukimo į 

pasirengimą ginkluotam 

pasipriešinimui. Šis uždavinys 

sudaro galimybes piliečiams, 

kurie nepasirenka jokio siūlomo 

karinio rengimo būdo, užtikrinti 

bazinį supažindinimą su 

gynybos principais ir skatinti 

tarpusavio sąveiką. Ši veikla turi 

derėti su Lietuvos kariuomenės 

poreikiais ir galimybėmis. 

Taip pat verta prisiminti, kad 

įgyvendindama Nacionalinę 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

saugumo strategiją, Darbotvarkė 

remiasi visuotinės gynybos 

modeliu, kuris numato piliečių  

rengimą nebūtinai visuotiniam 

ginkluotam pasipriešinimui, nes 

ne visi piliečiai gynybą vykdytų 

ginklu. 

Atsižvelgiant į gautą pasiūlymą 

ir siekiant sukonkretinti 

papunktyje 19.8 numatytą 

uždavinį, Komitetas siūlo 

atitinkamai papildyti šį papunktį.  

Žr. Komiteto patobulinto 

Darbotvarkės projekto XIVP-

1308(2) 19.8 papunktį. 

3. 9 Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

  19.3. 19.3. stiprinti LK, Lietuvos Respublikos 

vadovybės apsaugos tarnybos ir vidaus tarnybos 

sistemos įstaigų ir kovinių ginkluoto pasipriešinimo 

vienetų, Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka 

priskirtų ginkluotosioms pajėgoms, sąveiką, LK 

toliau organizuojant jų bendrą karinį rengimą; 

 

Nepritarti Kaip ir aukščiau nurodytu 

atveju, kovinių ginkluoto 

pasipriešinimo vienetų 

įtraukimui yra suformuluotas 

atskiras 19.8 papunktis. 

Darbotvarkės 19.3.   papunktis 

yra skirtas atskiram pažangos 

uždaviniui – stiprinti LK ir kitų 

ginkluotosioms pajėgoms 

priskirtų institucijų sąveiką.  

4. 1

0 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

  19.4. 19.4. populiarinti LK ir karo tarnybą, bei 

visuotinį ginkluotą visuomenės pasipriešinimą, 

vykdyti verbavimo kampanijas, kuriomis siekiama 

skatinti savanorišką tarnybą LK arba dalyvavimą 

koviniuose ginkluoto pasipriešinimo vienetuose; 

Pritarti iš 

dalies  

Pasiūlymo nuostata, skirta 

populiarinti ir skatinti kuo 

platesnį visuomenės dalyvavimą 

rengiantis visuotiniam 

ginkluotam pilietiniam 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

pasipriešinimui siūloma išdėstyti 

Komiteto patobulinto 

Darbotvarkės projekto 19.9. 

papunktyje. 

Darbotvarkės 19.4 papunktis yra 

skirtas atskiram uždaviniui - LK 

ir karo tarnybos populiarinimui.  

5. 1

1 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

   19.7. sukurti kovinius ginkluoto 

pasipriešinimo vienetus, populiarinti ir skatinti kuo 

platesnį visuomenės dalyvavimą rengiantis 

visuotiniam ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui: 

Pritarti iš 

dalies 

Pasiūlymas dėl kovinių 

ginkluoto pasipriešinimo vienetų 

iš esmės atspindėtas Komiteto 

patobulintame Darbotvarkės 

19.8 papunktyje, kuris skirtas 

būtent šiam uždaviniui.  

Nuostatą dėl populiarinimo 

siūloma išdėstyti atskiru nauju 

papunkčiu. Žr. Komiteto 

patobulinto Darbotvarkės 

projekto XIVP-1308(2) 19.8 ir 

19.9 papunkčius. 

6.  Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

  19.8 19.8. koviniai ginkluoto pasipriešinimo 

vienetai sudaromi teritoriniu principu, laikantis 

patikros, atrankos ir formavimo principų: 

19.8.1 patikra. Valstybės įgaliotosios 

institucijos iš anksto atlieka asmenų ir jų 

organizacijų, pretenduojančių sudaryti kovinius 

ginkluoto pasipriešinimo ar partizanų vienetus, 

kandidatūrų lojalumo, patikimumo patikrą; 

19.8.2 atranka. Lietuvos Kariuomenė ir kitos 

Nepritarti Siūlomi nauji 19.7 ir 19.8, 9.8.1 

–19.8.3 papunkčiai yra pernelyg  

detalūs strateginio lygmens 

dokumentui, juose numatytos 

praktinės organizacinės 

priemonės gali būti atspindėtos 

įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose.  

Nacionalinio saugumo ir 

gynybos komitetas 2022 m. 

balandžio 13 d. sprendimu yra 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

Lietuvos Ginkluotąsias pajėgas sudarančios 

institucijos iš anksto, gavusios teigiamus lojalumo ir 

patikimumo patikros rezultatus ir individualius 

tokių asmenų sutikimus (įsipareigojimus) dalyvauti 

koviniuose ginkluoto ar partizaninio pasipriešinimo 

veiksmuose, atlieka asmenų ir jų organizacijų, 

pretenduojančių sudaryti kovinius ginkluoto 

pasipriešinimo ar partizanų vienetus kompetencijų 

ir praktinių įgūdžių vertinimą bei atranką 

tolimesniam specializuotam pretendentų 

apmokymui ir parengimui; 

19.8.3. formavimas. Lietuvos Kariuomenė ir 

kitos Lietuvos Ginkluotąsias pajėgas sudarančios 

institucijos iš patikros ir atrankos metu patvirtintų 

asmenų ir jų organizacijų kandidatūrų formuoja, 

t.y. sudaro kovinius ginkluoto pasipriešinimo arba 

partizanų vienetus, nustato jų struktūrą ir paskiria 

jiems vadovaujančius asmenis; 

pasiūlęs Krašto apsaugos 

ministerijai pateikti siūlymus, 

skirtus tobulinti teisės aktus, 

reglamentuojančius kovinių 

asmenų ir jų organizacijų 

ginkluoto pasipriešinimo vienetų 

ir partizanų vienetų, veikiančių 

okupuotoje Lietuvos valstybės 

teritorijoje suformavimą, 

atranką, patikrą, priskyrimą 

ginkluotosioms pajėgoms, 

mokymą, sąveiką su 

ginkluotosiomis pajėgomis bei 

aprūpinimą.   

Šiuo metu rengiamas krašto 

apsaugos ministro įsakymas dėl 

ginkluotųjų pajėgų narių sąrašo 

sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo, kuris nustatys 

kovinių asmenų ir jų 

organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo vienetų ir 

partizanų vienetų įtraukimo į 

ginkluotųjų pajėgų narių sąrašą, 

tvarką. 

 

7.  Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

   19.10. įtraukti į rengimą ginkluotam 

pasipriešinimui piliečius ir jų organizacijas, kurie 

karo padėties metu galimai sudarytų sudarys 

kovinius ginkluoto pasipriešinimo vienetus, sudarant 

Pritarti Iš esmės į siūlomas nuostatas 

atsižvelgta Komiteto patobulinto 

Darbotvarkės projekto 19.9. 

papunktyje. 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

savininkų 

asociacija, 2022-03-

25, G-2022-2611. 

galimybes susipažinti supažindinant juos su 

bendraisiais ir specialiaisiais ginkluotos gynybos 

principais, galimomis jų užduotimis, sudarant 

galimybes tinkamai pasirengti jų vykdymui, įgyti 

tam būtinas žinias bei lavinti reikiamus įgūdžius, 
dalyvauti bendrose pratybose su LK ir kitomis 

ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis institucijomis ir 

ginkluotųjų pajėgų vienetais; 

 

8. 1

8 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-05-

01 

 reg. 2022-05-02, 

Nr.G-2022-3839 

   Vykdydami 2022 m. balandžio 28 d. pasitarime su 

išvadų rengėjais gautą įpareigojimą dėl Seimo 

nutarimo „Dėl nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos 

Respublikos piliečių rengimo pilietiniam 

pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ projekto 

(Nr. XIVP-1308) tobulinimo ir išankstinio teikiamų 

pasiūlymų suderinimo, teikiame 2022 m. balandžio 

28 d. pasitarime su išvadų rengėjais aptartus 

patikslintus (projekto tekste išryškintus pajuodintu 

kursyvu) pasiūlymus šio projekto VIII skyriui: 

VIII SKYRIUS 

ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ GINKLUOTAM 

PASIPRIEŠINIMUI UGDYMO KRYPTIS 

19. Darbotvarkės kryptis – taikos metu ugdyti 

žinias ir įgūdžius, sudarysiančius prielaidas 

organizuotam piliečių dalyvavimui ginkluotame 

Pritarti  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

pasipriešinime ir sėkmingos teritorinės gynybos 

užtikrinimui. Pagrindiniai piliečių dalyvavimo 

ginkluotoje gynyboje principai ir užduotys bus 

numatyti Valstybės gynybos plane. Krypties 

įgyvendinimo pažangos uždaviniai: 

<...> 

19.7. plėtoti karo komendantų institutą, 

sukuriant visuomeninių patarėjų prie karo 

komendanto neetatines (visuomeniniais pagrindais) 

pareigybes, ir siekiant užtikrinti sklandų kovinių 

ginkluoto pasipriešinimo vienetų pasitelkimą 

ginkluotos gynybos užduotims vykdyti karo padėties 

metu; 

19.8. sukurti karo komendantūros institutą bei 

reglamentuoti karo komendantūrų sistemą, 

struktūrą ir aprūpinimą; 

9. 1

9

. 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-05-

01 

reg. 2022-05-02, 

Nr.G-2022-3839 

   19.9. sukurti teisės aktus, reglamentuojančius 

kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo vienetų ir partizanų vienetų 

suformavimą, asmenų bei jų organizacijų atranką, 

patikrą, priskyrimą ginkluotosioms pajėgoms, 

mokymą, sąveiką su ginkluotosiomis pajėgomis bei 

aprūpinimą, o taip pat ir jų įtraukimo į ginkluotųjų 

pajėgų narių sąrašą, tvarką; 

Pritarti iš 

dalies 
Argumentai: 

Siekiant teisinio aiškumo 

tikslinga reglamentuoti kovinių 

asmenų ir jų organizacijų 

ginkluoto pasipriešinimo vienetų 

ir partizanų vienetų 

suformavimą, asmenų bei jų 

organizacijų atranką, patikrą, 

priskyrimą ginkluotosioms 

pajėgoms, mokymą, sąveiką su 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

ginkluotosiomis pajėgomis bei 

aprūpinimą, o taip pat ir jų 

įtraukimo į ginkluotųjų pajėgų 

narių sąrašą, tvarką. 

 

Pasiūlymas: 

19.9. reglamentuoti kovinių 

asmenų ir jų organizacijų 

ginkluoto pasipriešinimo vienetų 

ir partizanų vienetų 

suformavimą, asmenų bei jų 

organizacijų atranką, patikrą, 

priskyrimą ginkluotosioms 

pajėgoms, mokymą, sąveiką su 

ginkluotosiomis pajėgomis bei 

aprūpinimą, o taip pat ir jų 

įtraukimo į ginkluotųjų pajėgų 

narių sąrašą, tvarką; 

10. 2
0

. 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-05-

01 

reg. 2022-05-02, 

Nr.G-2022-3839 

   19.8. 19.10. įtraukti į rengimą ginkluotam 

pasipriešinimui piliečius asmenis ir jų organizacijas, 

kurie karo padėties metu galimai sudarytų sudarys 

kovinius ginkluoto pasipriešinimo vienetus, sudarant 

galimybes susipažinti su bendraisiais ginkluotos 

gynybos principais, galimomis jų užduotimis, 

dalyvauti bendrose pratybose su LK ir kitomis 

ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis institucijomis; 

Pritarti iš 

dalies 
Argumentai: 

Nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatyme reglamentuotas piliečių 

pasirengimas visuotiniam 

ginkluotam ir neginkluotam 

pasipriešinimui, todėl negalima 

keisti į asmenis. Papildomai 

Komitetas siūlo reglamentuoti: 

organizuoti visų rūšių ginklų 

savininkų karinį rengimą, iš 

anksto identifikavus jų 

dalyvavimą koviniuose asmenų 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo arba partizanų 

vienetuose. Užtikrinti, kad šių 

piliečių ir jų organizacijų 

rengimas kaip įmanoma labiau 

atitiktų LK reikalavimus, 

galimybes ir valstybės gynybos 

poreikius ir karo padėties metu 

leistų sklandžiai integruotis į 

ginkluotąsias pajėgas“; 

 

Pasiūlymas: 

19.10. įtraukti į rengimą 

ginkluotam pasipriešinimui 

piliečius ir jų organizacijas, 

kurie karo padėties metu sudarys 

kovinius asmenų ir jų 

organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo vienetus ir 

partizanų vienetus, sudarant 

galimybes susipažinti su 

bendraisiais ginkluotos gynybos 

principais, galimomis jų 

užduotimis, dalyvauti bendrose 

pratybose su LK ir kitomis 

ginkluotąsias pajėgas 

sudarančiomis institucijomis. 

Organizuoti visų rūšių ginklų 
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

savininkų karinį rengimą, iš 

anksto identifikavus jų 

dalyvavimą koviniuose asmenų 

ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo arba partizanų 

vienetuose. Užtikrinti, kad šių 

piliečių ir jų organizacijų 

rengimas kaip įmanoma labiau 

atitiktų LK reikalavimus, 

galimybes ir valstybės gynybos 

poreikius ir karo padėties metu 

leistų sklandžiai integruotis į 

ginkluotąsias pajėgas“; 

 

11. 2
1

. 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

asociacija, 2022-05-

01 

reg. 2022-05-02, 

Nr.G-2022-3839 

   19.11. populiarinti visuotinį ginkluotą 

visuomenės pasipriešinimą ir skatinti visų ginklų 

savininkų, bei kitų piliečių dalyvavimą koviniuose 

ginkluoto pasipriešinimo ir partizanų vienetuose; 

Pritarti  

12. 2
2

. 

Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjunga, 

Lietuvos ginklų 

savininkų 

   19.10. 19.12. sudarant sudaryti sąlygas kovinių 

asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo 

vienetų ir partizanų vienetų pasirengimui ginkluotam 

pasipriešinimui, siekti, kad jų karinis rengimas, kaip 

Pritarti  
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Eil. 

Nr. 

Pasiūlymo teikėjas, 

data 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

asociacija, 2022-05-

01 

reg. 2022-05-02, 

Nr.G-2022-3839 

įmanoma labiau atitiktų LK reikalavimus, galimybes 

ir valstybės gynybos poreikius, o karo padėties metu 

leistų koviniams asmenų ir jų organizacijų ginkluoto 

pasipriešinimo ir partizanų vienetams sklandžiai 

integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir veikti pagal 

bendrą jų vadovavimo ir valdymo sistemą. 

19.9. 19.13. sukurti kovinių ginkluoto pasipriešinimo 

vienetų ir partizanų vienetų sutartinį skiriamąjį 

ženklą, naudojamą karo padėties metu ir okupacijos 

atveju. 

 

<...> 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų išvados ir pasiūlymai:  

 

Eil

. 

Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas, 

data 

Siūloma keisti 

P
as

ta
b
o
s 

Pasiūlymo turinys 
Komiteto 

nuomonė 

Argumentai,  

pagrindžiantys 

nuomonę str. 
str. 

d. 
p. 

1. Švietimo 

ir mokslo 

komitetas, 

2022-03-

16 

    Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės 

darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui 

strategija“ patvirtinimo“ projektui Nr. XIVP-1308 ir siūlyti pagrindiniam 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui jį svarstyti ir tobulinti pagal Seimo 

nario pasiūlymą, kuriam Komitetas pritarė. 

Pritarti  
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7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:  

7.1. Komiteto sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktam ir komiteto patobulintam Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės 

darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ patvirtinimo“ projektui Nr. XIVP-1308 (2) ir komiteto 

išvadai. 

8. Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu,  prieš - 0,  susilaikė - 0. 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Laurynas Kasčiūnas, Jonas Jarutis, Valdas Rakutis.  

 

 

Komiteto pirmininkas       Laurynas Kasčiūnas 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjas Mantas Lapinskas 

Komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius 

 


