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LIETUVOS KARIŲ IR VETERANŲ 

ASOCIACIJA

ČIA – MŪSŲ ŽEMĖ!



VETERANAS



SITUACIJA

• > 35 asociacijų, iš kurių tik 3 užsiima 

aktyvia, realia veikla

• 10 asociacijų pasirašę bendradarbiavimo 

sutartis su kariuomene, 1 (mes) – su KAM. 

• 2 vienija IIPK dalyvius (Antihitlerinės koalicijos 

šalių antrojo pasaulinio karo dalyvių Klaipėdos organizacija 

ir Lietuvos Antrojo Pasaulinio Karo Antihitlerinės Koalicijos 

Pusėje Dalyvių Rėmimo Fondas), „Karių teisių gynimo 

centras“

• Lietuvos Karių ir Veteranų Asociacija

• NATO ir ES – tik JK ir Latvijoje (?) nėra 

asociacijų

• EUROMIL

• Partijos ir politika



ESMINIS SIEKIS

Asociacijos esminis siekis – vienyti 

karius tam, kad būtų galima tobulinti 

krašto apsaugos sistemą ir karo 

tarnybos sąlygas. Siūlymai ir 

pastebėjimai teikiami bei sisteminės 

bėdos sprendžiamos konstruktyvaus 

dialogo ir bendradarbiavimo su 

atsakingomis valstybės institucijomis 

būdu, prioritetu laikant Lietuvos 

valstybės gerovę. 



VEIKLA

Dvi pagrindinės strateginės veiklos kryptys: atsargos kariai ir esami 

kariai tarnyboje



ATSARGOS KARIAI

Valstybės politika 

(kariuomenės) 

veteranų atžvilgiu 

/veteran policy/.



ATSARGOS KARIAI

Veterano statusas. 



ATSARGOS KARIAI

Pensijų klausimas.

2016 m. į atsargą išleisti 447 profesinės 
karo tarnybos kariai, 128 paskirta 

pareigūnų ir karių valstybinė pensija.

2010 – 2013 metų pensijų sumažinimo 
kompensacija.

Indeksavimas.



ATSARGOS KARIAI

Įdarbinimas ir 

savirealizacija.



ATSARGOS KARIAI

Archyvas ar 

duomenų bazė, 

kurioje būtų į 

atsargą išėjusių 

karių kontaktai.



ATSARGOS KARIAI

Kvalifikacijos klausimai –

turimų įgytų kvalifikacijų ir 

kompetencijų (pažymėjimai, 

sertifikatai) įteisinimas, 

paaiškinimas civiliame 

gyvenime (vertimas).



ATSARGOS KARIAI

Projektai:

2016 – (1) karių integracija;

2017 – (2) karių integracija ir 

pilietiškumo ugdymas 

gimnazijose.



ATSARGOS KARIAI

Mokymo programa 

mokyklose per 

trišalę sutartį 

(KAM, ŠMM, LŠS).



ATSARGOS KARIAI

Ekspertinis patarimas 

įstatyminės bazės, doktrinų ir 

kitų dokumentų rengimo 

klausimais; taip pat praktinis 

produktų ir paslaugų 

(testavimas) bandymais ir 

vertinimais.



ATSARGOS KARIAI

Medaliai už ištarnautą laiką; 

Veterano diena su vėliavos 

pakėlimu ir VD mokykloje, 

nuolaidos (turime), 

psichologinė pagalba 

(turime, bet reik daugiau), 

garbė remti veteranus ir t.t.



ATSARGOS KARIAI

Medicininė parama ir 

sveikatos išsaugojimas bei 

reabilitacija. 



TARNAUJANTYS KARIAI

„Profesinė sąjunga“ 

– asociacija, su 

ribotomis profesinės 

sąjungos 

galimybėmis.



TARNAUJANTYS KARIAI

Socialinės gerovės ir žmogaus teisių gerbimo užtikrinimas:

• Žmogiškųjų išteklių valdymo ir administracijos (tarnybos) sąlygų;

• Išmokų, tarnybos laiko apskaitos, pensijų ir išeiginių (poilsio) dienų;

• Tarptautinių operacijų gerbūvio ir socialinių garantijų;

• Profesinio ir specialybės mokymo; 

• Lyčių lygybės;

• Sveikatos apsaugos ir darbo saugos;

• Reintegracijos ir įdarbinimo baigus tarnybą.



TARNAUJANTYS KARIAI

Įrankis spręsti 

sistemines bėdas 

bendradarbiaujant 

(darbo grupės) –

karių atstovavimas.



TARNAUJANTYS KARIAI

Atskiri rezonansiniai 

atvejai.



TARNAUJANTYS KARIAI

Misijos ir PTSS 

(Švedija, Danija ir 

kiti pavyzdžiai).



TARNAUJANTYS KARIAI

Karių pripažinimo visuomenėje užtikrinimas (nuolaidos prekėms ir 

paslaugoms, bendrų švenčių rengimas, patriotinės pilietinės 

iniciatyvos ir t.t.)



ASOCIACIJA – JŪSŲ BALSAS VALSTYBĖJE


