Vardas, pavard÷ (moterims – ir mergautin÷ pavard÷), t÷vo vardas,
gimimo metai ir gimimo vieta
Adresas, telefonas

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai

PRAŠYMAS-ANKETA
DöL TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO
201

m.

d.

Prašau pripažinti man ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio
teisinį statusą.
Buvau 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo dalyvis (÷), Vietin÷s rinktin÷s karys (÷), T÷vyn÷s
apsaugos rinktin÷s karys (÷), partizanas (÷), rezervinio būrio narys (÷), organizacinio skyriaus narys (÷),
slaptosios ginkluoto pasipriešinimo struktūros narys (÷), partizanų ryšininkas (÷) ar r÷m÷jas (a), patekęs
(usi) į kautynių situaciją, su ginklu dalyvavęs (usi) šiose kautyn÷se ir jų metu suimtas (a), sužeistas (a)
(tinkamą pabraukti).

Organizavau, dalyvavau GULAG’o politinių kalinių sukilime, po jo numalšinimo buvau nuteistas
(a) papildoma bausme, perkeltas (a) į uždarąjį kal÷jimą, baudžiamąjį lagerį (tinkamą pabraukti).
Pretendento (÷s):
1. Rezistencin÷ veikla (žr.pastabą prašymo-anketos gale)

2. Jei pasitrauk÷te iš partizanų struktūros, registravot÷s (legalizavot÷s), reikalinga nurodyti kada, kur ir
kokiomis aplinkyb÷mis tai įvyko, kam atidav÷te tur÷tą ginklą, ar dav÷te okupacinių režimų represin÷ms
institucijoms pasižad÷jimą bendradarbiauti su jomis ? Ar po registravimosi (legalizavimosi) tęs÷te
rezistencinę veiklą?

3. Ar buvote represuotas (a) (nuteistas, kalinamas, ištremtas)? Jei taip, nurodyti kada, kieno ir kur? Kada
buvo atkurtos teis÷s (reabilituotas)?

4. Ar buvo šeimos nariai represuoti (nuteisti, įkalinti, ištremti)? Jei taip, nurodykite jų vardą, pavardę,
t÷vo vardą, gimimo metus ir kada, kieno ir kur buvo represuoti?

Prie prašymo-anketos pridedama (pabraukti):
- PLATESNIS REZISTENCINöS VEIKLOS APRAŠYMAS (pateikiamas atskirai): taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- PASO LAPO KOPIJA: taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- GIMIMO LIUDIJIMO KOPIJA: taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- SANTUOKOS LIUDIJIMO KOPIJA (PAREIŠKöJOMS): taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- DARBO KNYGELöS KOPIJA: taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- KETURIOS FOTONUOTRAUKOS (2x3 cm): taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- TEISIŲ ATKŪRIMO PAŽYMöJIMO KOPIJA, JEI BUVOTE REPRESUOTAS (IŠTREMTAS, KALINTAS
ARBA TEISTAS) : taip, ne, v÷liau pateiksiu.
- KITI DOKUMENTAI: (išvardinti kitus pateikiamus dokumentus, pavyzdžiui: Lietuvos archyvų pažym÷jimai,
bendražygių informacija, rekomendacija ir kt.)

(pareišk÷jo vardas, pavard÷, parašas)

PASTABOS. Būtina nurodyti:
1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo dalyviams (÷ms), Vietin÷s rinktin÷s kariams (÷ms), T÷vyn÷s
apsaugos rinktin÷s kariams (÷ms) - kada ir kur prad÷jote ir baig÷te ginkluoto pasipriešinimo veiklą, ar
tur÷jote karinį laipsnį, kokiose ginkluoto pasipriešinimo struktūrose (batalionuose, pulkuose ar kt.)
tarnavote, kas jiems vadovavo?
partizanams (÷ms) - kada ir kur prad÷jote ir baig÷te rezistencinę veiklą, kokiai ginkluoto pasipriešinimo
struktūrai priklaus÷te (apygarda, rinktin÷, būrys), kas jiems vadovavo? Ar tur÷jote karinį laipsnį, kada, kur
ir kam dav÷te priesaiką, ar tur÷jote slapyvardį, atpažinimo ženklus ir ginklus (kokius?). Kokias pareigas
tur÷jote kaip partizanas(÷)? Ar gyvenote nelegaliai, kur slapst÷t÷s? Kada ir kokiose kautyn÷se dalyvavote,
gal jų metu buvote sužeistas (a)?

rezervinių būrių nariams (÷ms), organizacinių skyrių bei kitų ginkluoto pasipriešinimo stuktūrų
nariams (÷ms): - kada ir kur prad÷jote ir baig÷te rezistencinę veiklą, kokiai ginkluoto pasipriešinimo
struktūrai priklaus÷te (apygarda, rinktin÷, būrys), kas jiems vadovavo? Ar tur÷jote karinį laipsnį?Kada,
kur ir kam dav÷te priesaiką, ar tur÷jote slapyvardį, ginklus (kokius?). Kokias pareigas tur÷jote kaip
partizanas (÷)? Ar vadovyb÷s įsakymu dalyvavote kautyn÷se ar kitose ginkluotose operacijose (kas,
kada dav÷ nurodymą dalyvauti kokiose kautyn÷se ar kitose ginkluotose operacijose), gal jų metu buvote
sužeistas?
partizanų ryšininkams (÷ms) ar r÷m÷jams (oms), patekusiems (ioms) į kautynių situaciją, su
ginklu dalyvavusiems (ioms) šiose kautyn÷se ir jų metu suimtiems (oms), sužeistiems (oms) - kada ir
kur prad÷jote ir baig÷te rezistencinę veiklą?Kokios partizanų apygardos, rinktin÷s, būrio buvote
ryšininkas (÷), r÷m÷jas (a)? Tarp kokių partizanų būrių palaik÷te ryšius, kokią veiklą vykd÷te? Išsamiai
aprašykite patekimą į kautynių situaciją, dalyvavimą su ginklu šiose kautyn÷se, sužeidimą, su÷mimą.
asmenims, kurie organizavo ar dalyvavo GULAG’o politinių kalinių sukilimuose ir po jų
numalšinimo buvo nuteisti papildoma bausme ar perkelti į uždaruosius kal÷jimus ar
baudžiamuosius lagerius – už kokią veiklą buvote nuteistas? Kada, kokiame lageryje organizavote ar
dalyvavote sukilime, kokios buvo sukilimo aplinkyb÷s, kas vadovavo sukilimui? Sukilimo bendražygiai?
Kokia papildoma bausme buvote nuteistas(a), kur įkalintas(a), kada ir į kokį uždarąjį kal÷jimą ar
baudžiamąjį lagerį buvote perkeltas(a), kada paleistas(a)?

