
LIETUVOS KARIŲ IR VETERANŲ ASOCIACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

PATVIRTINTA 2017 M. GRUODŽIO 6 D. VISUOTINIAME SUSIRINKIME 
 

 
2017 metų pradžioje Asociacijos nariai nusprendė, kad pagrindiniai 2017 metų veiklos prioriteta i 
bus: 

 
a) Naujų narių paieška 

b) Asociacijų, vienijančių karius ir atsargos karius bei KAS pareigūnus vienijimas 
c) Socialinės integracijos ir pilietiškumo ugdymo mokyklose projektai 
d) Atsargos karių įdarbinimas valstybinėse institucijose, taip pat privačiame sektoriuje 

e) Veterano statuso įteisinimas 
f) Karių teisių atstovavimas 

g) Nuolatinių darbo grupių sisteminėms su karių tarnyba ir atsargos karių integrac ija 
problemoms spręsti sudarymas bendradarbiaujant su kariuomenės ir KAM atstovais 

h) Asociacijos įstatų koregavimas 

 
 

A. PROJEKTAI: 

 
1. Karių, išleidžiamų į atsargą, socialinio prisitaikymo bei profesinio orientavimo į kitas veiklos 

sritis programa (II dalis). Projektas gavo finansavimą, buvo įvykdytas. 
2. Pilietiškumo ugdymo Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gimnazijose programa. 

Tikėjomės, kad finansavimas bus gautas, kai kurie iš Asociacijos narių bus įdarbinti, kariai ir 
moksleiviai gaus naudos, o mes bendrai prisidėsime prie visuomenės brandos ugdant 
pilietiškumą. Finansavimo negavome, projekto nevykdėme. 

 
B. SUSITIKIMAI:  

a. su institucijų atstovais ir politikais gen. ltn. J. V. Žuku; gen. mjr. V. Vaikšnoru, 
tęsėme D. Degučio iniciatyva suburtą Seimo narių, verslo, kariuomenės ir KAM, 
švietimo įstaigų ir asociacijų atstovų diskusiją, siekdami gerinti tarnybą atlikusių 

karių socialinę integraciją, pasirašytas memorandumas; su meru R. Šimašiumi, 
NSKG Pirmininku V. Baku, KAM R. Karobliu; 

b. verslo ir mokslo atstovais – AB Achema, JPM, 1323 Agency, Technical Training 
Centre; 

c. kariais (aplankyta 16 karinių vienetų, susitikta daugiau kaip su 200 karių). 

 
C. BENDRADARBIAVIMAS: 

a. Sužeistų karių asociacija; 
b. EUROMIL; 
c. kitomis asociacijomis, KAM tarpininkaujant dėl galimo jungimosi ir skėtinės 

asociacijos kūrimo (vienintelis susitikimas vyko kovo 9 d., asociacijos nenorėjo 
jungtis); 

d. KAM; 
e. GLIMSTEDT; 



f. Agentūra 1323; 
g. AB ACHEMA; 

h. Jonavos politechnikos mokykla; 
i. Technical Training Centre. 

 
D. SPRENDIMAI:  

a. Karinės medicinos ekspertizės komisijos (KMEK) išvados lemia karių ir atsargos 

karių socialinę gerovę; 
b. Įdarbinimas; 

c. Profesinių sąjungų kūrimas – griežtai nesutikome su Seimo narių bandymu 
inicijuoti KASOKTĮ keitimus, kurie leistų Lietuvoje kariams kurti profesines 
sąjungas. 

d. Papildomas darbas ne tarnybos metu – pasisakėme prieš leidimą kariams dirbti 
papildomą darbą ne tarnybos metu; 

e. Šauktinių mirtys Vaidoto batalione – atlikome nepriklausomą tyrimą dėl šauktinių 
karių mirčių Vaidoto batalione. 

f.  

E. ĮSTATAI IR VISUOTINIS SUSIRINKIMAS (EL. APKLAUSA).  

Asociacija Visuotinio susirinkimo metu 2017 m. balandžio 10 d. patvirtino naują 

Asociacijos pavadinimą (Lietuvos karių ir veteranų asociacija) ir naujus įstatus. 
 

F. PRIORITETINIAI KLAUSIMAI, KURIUOS SPRENDĖME:  

a. Valstybės politikos (kariuomenės) veteranų atžvilgiu kūrimas /veteran policy/; 

b. Veterano statuso formalizavimas bei su tuo susiję pensijos klausimai (raštai 

Vyriausybei); 

c. Atsargos karių įdarbinimas ir savirealizacija (džiaugiamės, kad prie Lietuvos 

įmonių, įdarbinančių atsargos karius, prisijungė tokie užsienio grandai kaip 

Strategic Staffing Solutions ar Barclay); 

d. Į atsargą išėjusių karių archyvo kūrimas (duomenų bazė) – KAM kanclerė D. 

Beliackienė susitikime Seime (sausio 25 d.) žadėjo, kad ji bus sukurta; bet 

galiausiai perduota ir integruota Lietuvos darbo biržos tinklalapyje; 

e. Neformalios mokymo programos „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ 

bendrojo lavinimo mokyklose tvirtinimas (remiantis trišale sutartimi – KAM, 

ŠMM ir LŠS) – palaikysime jos įgyvendinimą; 

f. Projektas su Mobilizacijos Departamentu – atsargos karių įdarbinimas 

savivaldybėse (turėjome galimybes įdarbinti, bet neatsirado norinčių) ; 

g. Socialinės gerovės ir žmogaus teisių gerbimo užtikrinimas kariuomenėje – 

nuolatinė stebėsena; 

h. Siekis įsitvirtinti kaip karius vienijančiai asociacijai, kuri ribotomis profesinės 

sąjungos (nekeičiant dabartinių įstatymų) galimybėmis atstovautų karių teises 

sprendžiant sistemines problemas; 

i. Sukurti įrankį spręsti sistemines bėdas bendradarbiaujant su kariuomene ir KAM 

– nuolatinės darbo grupės įkūrimas. KAM, LK nesutiko – įkurti nepavyko. 

E. KOMUNIKACIJA:  

 a) straipsnis „Karyje“; 



 b) LKIVA puslapis; 

 c) FB profilis; 

 d) Delfi „Kariai be uniformos“ ciklas; 

 e) R.I.T.A. laida apie KMEK problemas; 

 f) Asociacijos nario Tado parengtas poster‘is – reklama. 

 

G. RENGINIAI. 

„Psichikos ligos žymė“. 2017 metų lapkričio 16 dieną  su Gediminu Reklaičiu, Seimo 

nare Dovile Šakaliene ir VU doc. dr. Egle Šumskiene organizavome viešą diskusiją. Jos 

metu aptarėme įvairius klausimus, susijusius su psichikos ligos stigma visuomenėje, taip 

pat apie karių problemas, su kuriomis jie susiduria kreipdami į psichikos sveikatos 

specialistus.  

 

H. NARIAI.  

Per nepilnus metus Asociacijos narių skaičius nuo 22 padidėjo iki 44. 

 

I. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

Detali Asociacijos finansų apžvalga bus pateikta 2017 metų veiklos finansinėje ataskaitoje 

(teikiamoje VMI). 
 

J. FINANSŲ PAIEŠKA 

Pagrindines LKIVA pajamas sudaro Asociacijos narių mokamas vienkartinis metinis nario 
mokestis, Asociacijai suteikta rėmėjų parama. Minimali pajamų suma yra surenkama iš 

gyventojų pajamų mokesčio dalies paskirstymo. 
Nuo 2018 metų sausio 1 d. LKIVA neturės apmokamų darbuotojų. 
 

K. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 2018 METAMS 

Pagrindinius 2018 metų veiklos prioritetus nustatys Asociacijos Valdyba. 

 
 
 

 

LKIVA direktorius        Aurimas Navys 


