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Dokumento – Lietuvos valstybės 
gynėjo –kario liudijimo pristatymas





● Šie nuostatai apibrėžia dokumento – Lietuvos valstybės 
gynėjo-kario liudijimo (toliau – Liudijimas) – išdavimo 
tikslus, uždavinius ir tvarką. 

● 2012 metais Lietuvai minint Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 20-metį (Lietuvos Respublikos kariuomenės 
aktas, Vilnius, 1992 m. lapkričio 19 d., Nr. I-3066) ir 
siekiant ugdyti visuomenės pilietiškumą, patriotizmą bei 
atsakomybę už savo valstybę, buvusių savanorių ir karių 
pageidavimu gimė pilietinė iniciatyva paliudyti asmenų 
dalyvavimą atkuriant Lietuvos kariuomenę. 

 

    Dokumento ,,Liudijimas’’ nuostatai

Bendroji dalis



● Išreikšti pagarbą ir padėką kariams ir savanoriams, kurie 
atsiliepė į Tėvynės kvietimą ir stojo į atkuriamą Lietuvos 
kariuomenę, gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
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                             Tikslas



● padėkoti kariams ir savanoriams už jų indėlį atkuriant 
Lietuvos kariuomenę;

● priminti, kad valstybės gynyba ir kariuomenės stiprinimas 
yra tęstinis procesas, kuris nesibaigė svetimos 
kariuomenės išvedimu iš Lietuvos Respublikos;

● suaktyvinti jaunimo pilietinį, patriotinį ugdymą, puoselėti 
kariuomenės gerąsias tradicijas;

● paskatinti pirmuosius savanorius ir karius savo 
prisiminimais ir patirtimi prisidėti prie objektyvios 
kariuomenės istorijos atvaizdavimo ir sklaidos.
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                            Uždaviniai



● Liudijimas (pridedamas) išduodamas kariams ir 
savanoriams, davusiems priesaiką ir užpildžiusiems 
Lietuvos valstybės gynėjo-kario anketą (pridedama), 
atlikusiems profesinę karo tarnybą, karininko, liktinio 
tarnybą, būtinąją karo tarnybą ar SKAT savanorio tarnybą 
laikotarpiu nuo Krašto apsaugos departamento (toliau – 
KAD) įkūrimo 1990 m. balandžio 25 d. iki Rusijos 
Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos 1993 
m. rugpjūčio 31 d. Šis laikotarpis buvo itin sunkus ir 
pavojingas mūsų valstybei, kai nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą buvo siekiama sužlugdyti politinėmis, 
ekonominėmis ir karinėmis priemonėmis. 

 

          Dokumento išdavimo tvarka (1)



● Ginti Lietuvos valstybės ir jos nepriklausomybės stojo 
savanoriai, atsakingi piliečiai, atsiliepę į Tėvynės kvietimą 
ir vėliau sudarę pagrindą KAD, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos, Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos, Lauko kariuomenės brigados ,,Geležinis Vilkas
“, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Civilinės 
saugos departamento bei kitų tarnybų ir departamentų. 

● Pažymint pirmųjų savanorių ir karių indėlį atkuriant 
Lietuvos kariuomenę ir stiprinant Lietuvos 
nepriklausomybę, būtina prisiminti ir pagerbti pirmuosius, 
kurie stojo į atkuriamą KAS ir savo tarnyba prisidėjo prie 
Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš 
Lietuvos.
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● Liudijimas savanoriui ar kariui įteikiamas viešai, 
renginių metu ir asmeniškai. Savanoriui ar kariui 
mirus arba žuvus, dokumentas įteikiamas jo 
artimiesiems. 

● Liudijimas neišduodamas, jeigu savanoris ar karys 
buvo pašalintas iš Lietuvos kariuomenės už 
drausmės pažeidimus.     

 

      Dokumento išdavimo tvarka 
(3)



● Lietuvos valstybės gynėjo-kario anketos platinamos per 
visuomenines organizacijas (Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungą, Nepriklausomybės gynėjų 
sąjungą, Lietuvos šaulių sąjungą, Lietuvos atsargos 
karininkų sąjungą, Atsargos karininkų sąjungą, Krašto 
apsaugos bičiulių klubą, Pasieniečių klubą) ir kitas 
organizacijas, kurios vienija dalį pirmųjų savanorių ir 
karių.

  Anketų platinimo ir pildymo tvarka 
(1) 



● Anketos gali būti platinamos karininkų ramovėse ir per 
įvairias informacines priemones, tarnybos draugus ir 
bendražygius turint tikslą surasti ir pakviesti užpildyti 
anketą tuos, kurie galbūt yra užmiršti ir nedalyvauja 
visuomeninių organizacijų, remiančių krašto apsaugą, 
veikloje. Anketą asmeniškai pildo ir pasirašo profesinės 
tarnybos kariai, karininkai ir kariai, esantys atsargoje ir 
dimisijoje, šauktiniai, atlikę būtinąją karo tarnybą, SKAT 
savanoriai, tarnavę ne mažiau kaip 6 mėnesius.

   Anketų platinimo ir pildymo tvarka 
(2)



● Anketoje pateiktus duomenis patvirtina buvusio dalinio 
(padalinio), kuriame savanoris ar karys tarnavo, vadas 
arba jo pavaduotojas. Pateiktus duomenis gali patvirtinti 
anketą išdavusios organizacijos vadovas pagal asmens 
pateiktus dokumentus. Savanoriui ar kariui mirus arba 
žuvus, anketą pildo jo artimieji, tarnybos draugai ar 
bendražygiai.

  Anketų platinimo ir pildymo tvarka 
(3)



● Liudijimas nesuteikia teisės siekti privilegijų, jis tėra 
pirmųjų po Nepriklausomybės atkūrimo KAS vadovų 
padėka savanoriui, kariui ir jo artimiesiems. Liudijimas tik 
patvirtina savanorio ar kario tarnybą krašto apsaugos 
sistemoje grėsmingu Tėvynei laikotarpiu, jo pilietinį ryžtą 
aukotis Lietuvos valstybės ir jos nepriklausomybės labui.

●  Liudijimas ir Lietuvos valstybės gynėjo-kario anketa yra 
registruojami, turi savo registracijos numerį ir negali būti 
kopijuojami, platinami arba plagijuojami be iniciatyvinės 
grupės sutikimo.

 
 

           Dokumento statusas



● KAD įkūrimas 1990 m. balandžio 25 d. buvo drąsus 
Lietuvos valstybės žingsnis.  Įkurtam KAD buvo iškeltas 
uždavinys formuoti ir įgyvendinti krašto apsaugos 
koncepciją, sukurti KAS. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1990 m. gegužės 17 d. posėdyje buvo 
patvirtintos KAD veiklos kryptys – organizuoti valstybės 
gynybą bei apsaugą ir sukurti taikos meto tarnybas.

● Galima didžiuotis, kad pagrindiniai darbai atkuriant 
Lietuvos kariuomenę buvo atlikti atsakingų Lietuvos 
Respublikos piliečių, tarnavusių karininkais, kariais, 
savanoriais ir šauktiniais įvairiose to meto tarnybose, 
dėka. Jų pasiaukojanti tarnyba užtikrino Lietuvos 
valstybės gynybą ir Lietuvos kariuomenės atkūrimą.
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                   Baigiamoji dalis



●                                                                                                                      PATEIKTUS DUOMENIS PATVIRTINU 
●                                                                    

...........................................................................................................................
●                                                                                                 Dalinio (padalinio), organizacijos pavadinimas
●                                                                    

..........................................................................................................................
●                                                                          Vado (pavaduotojo), organizacijos vadovo vardas, pavardė, 

parašas)
●  
●                                                    LIETUVOS VALSTYBĖS GYNĖJO-KARIO ANKETA
●  
● Vardas, pavardė, gimimo data 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

........................
● Adresas, telefonas, el. paštas  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

........................
● Tarnyba (KAD, KAM, VRM, kariuomenėje, dalinyje, departamente ir kt.) ir pirmosios pareigos nuo 1990-04-25 

iki 1993-08-31, priesaikos data ir vieta, pirmasis karinis laipsnis. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................

                  Anketa liudijimui gauti (1)



● Asmenys, su kuriais tarnavote, tiesioginiai vadai (viršininkai), artimiausi bendražygiai 
(karinis laipsnis (jei buvo suteiktas), vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta) nuo 1990-
04-25 iki 1993-08-31. 

● ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................

 
                                                                                                                                                                                                                  

Pateikti duomenys teisingi ......................................                   
                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Parašas)
● Pastaba: pildo anketą asmeniškai ir pasirašo profesinės tarnybos kariai, kariai, esantys 

atsargoje ir dimisijoje, šauktiniai, atlikę būtinąją karo tarnybą, ir savanoriai. Pateiktus 
duomenis gali patvirtinti anketą išdavusios organizacijos vadovas pagal asmens 
pateiktus dokumentus.              

● Projekto kontaktiniai duomenys: Atkurtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
departamento ir pirmoji Krašto apsaugos ministerijos vadovybė, www.pipc.lt, 
KAliudijimas@pipc.lt, 

● tel. (8 5)  248 4079

 

           Anketa liudijimui gauti (2)



 
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                         PATEIKTUS DUOMENIS 

PATVIRTINU 
                                                                                                                                              KAD Alytaus zonos komendantūra
                                                                                                                                Dalinio (padalinio), organizacijos 

pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              Albinas Minkevičius
                                                                                                     Vado (pavaduotojo), organizacijos vadovo vardas, pavardė, 

parašas)
●  
●                                                        LIETUVOS VALSTYBĖS GYNĖJO-KARIO ANKETA
●  
1. Vardas, pavardė, gimimo data     Arūnas Dudavičius   1963 07 31
● Adresas, telefonas, el. paštas  S. Nėries 15-21, Vilnius (8 5) 2484079, arunas.dudavicius@gmail.com
● Tarnyba (KAD, KAM, VRM, kariuomenėje, dalinyje, departamente ir kt.) ir pirmosios pareigos nuo 1990-04-25 iki 1993-

08-31, priesaikos data ir vieta, pirmasis karinis laipsnis. 
● KAD Alytaus zonos komendantūra vyr. instruktorius nuo 1991 02 01, priesaiką priėmiau 1991 04 08 Parlamente, 

kapitono laipsnis suteiktas 1991 12 30.

Užpildyta anketa liudijimui gauti 
(1)



 
 

● Asmenys, su kuriais tarnavote, tiesioginiai vadai (viršininkai), artimiausi bendražygiai (karinis laipsnis (jei buvo 
suteiktas), vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta) nuo 1990-04-25 iki 1993-08-31. 

● Kpt. Albinas Minkevičius – KAD Alytaus zonos komendantas; plk.ltn. Jonas Gečas – SKAT štabo viršininkas; kpt. 
Vitalijus Straleckas – SKAT Kauno rinktinės vadas.

●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pateikti duomenys teisingi ......................................                   

                                                                                                                                                                                
(Parašas)

 
● Pastaba: pildo anketą asmeniškai ir pasirašo profesinės tarnybos kariai, kariai, esantys atsargoje ir dimisijoje, 

šauktiniai, atlikę būtinąją karo tarnybą, ir savanoriai. Pateiktus duomenis gali patvirtinti anketą išdavusios 
organizacijos vadovas pagal asmens pateiktus dokumentus.              

● Projekto kontaktiniai duomenys: Atkurtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento ir pirmoji Krašto 
apsaugos ministerijos vadovybė, www.pipc.lt, KAliudijimas@pipc.lt, tel. (8 5)  248 4079

 

Užpildyta anketa liudijimui gauti 
(2)


