Vardas, pavardė (moterims – ir mergautinė pavardė), tėvo vardas
Adresas, telefonas

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui

PRAŠYMAS-ANKETA
DĖL TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO
201

m.

d.

Prašau pripažinti mano
(nurodyti giminystės ryšį, vardą, pavardę,
tėvo vardą, gimimo metus ir vietą)

ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio teisinį statusą po mirties.
Jis (ji) buvo 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo dalyvis (ė), Vietinės rinktinės karys (ė), Tėvynės
apsaugos rinktinės karys (ė), partizanas (ė), rezervinio būrio narys (ė), organizacinio skyriaus narys(ė),
slaptosios ginkluoto pasipriešinimo struktūros narys (ė), partizanų ryšininkas (ė) ar rėmėjas (a), patekęs
(usi) į kautynių situaciją, su ginklu dalyvavęs (usi) šiose kautynėse ir jų metu suimtas (a), sužeistas (a),
žuvęs (usi) ar miręs (usi) įkalinimo metu (tinkamą pabraukti).
Jis (ji) 1940 m. birželio 15 d. ėjo Lietuvos Respublikos tikrąją karo ar policijos tarnybą ir sovietinių
okupacijų metais buvo suimtas (a) arba ištremtas (a) ar būdamas (a) tremtyje suimtas (a), įkalintas (a) ir
nuteistas (a) mirties bausme ir mirties bausmė įvykdyta arba buvo nužudytas (a), žuvo, mirė įkalinimo metu
(tinkamą pabraukti).
Jis (ji) organizavo ar dalyvavo GULAGO’o politinių kalinių sukilime ir sukilimo malšinimo metu
žuvo (tinkamą pabraukti).
Pretendento (ės):
1. Rezistencinė veikla (žr. pastabą prašymo-anketos gale)

2. Jei pasitraukė iš partizanų struktūros, registravosi (legalizavosi), reikalinga nurodyti kada, kur ir
kokiomis aplinkybėmis tai įvyko, kam atidavė turėtą ginklą, ar davė okupacinių režimų represinėms
institucijoms pasižadėjimą bendradarbiauti su jomis? Ar po registravimosi (legalizavimosi) tęsė
rezistencinę veiklą?

3. Ar buvo represuotas (nuteistas, kalinamas, ištremtas)? Jei taip, nurodyti kada, kieno ir kur? Aprašyti
kada ir kokiomis aplinkybėmis mirė ar žuvo, gal buvo nuteistas mirties bausme ir bausmė įvykdyta? Kada
atkurtos teisės (reabilituotas)?

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

Prie prašymo-anketos pridedama (pabraukti):
- PLATESNIS REZISTENCINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS (pateikiamas atskirai) : taip, ne, vėliau pateiksiu.
- PASO LAPO KOPIJA (PAREIŠKĖJO (OS): taip, ne, vėliau pateiksiu.
- GIMIMO LIUDIJIMO KOPIJA (PRETENDENTO (ĖS) : taip, ne, vėliau pateiksiu.
- SANTUOKOS LIUDIJIMO KOPIJA (PRETENDENTĖS): taip ne, vėliau pateiksiu.
- MIRTIES LIUDIJIMO KOPIJA (PRETENDENTO (ĖS): taip, ne, vėliau pateiksiu.
- GIMINYSTĖS RYŠĮ ĮRODANTIS DOKUMENTAS (gimimo liudijimas, santuokos ir ištuokos liudijimai,

ar kitas dokumentas - nurodyti koks)
- TEISIŲ ATKŪRIMO PAŽYMĖJIMO KOPIJA, JEI PRETENDENTAS BUVO REPRESUOTAS (ištremtas,
kalintas arba teistas) : taip, ne, vėliau pateiksiu.
- KITI DOKUMENTAI: (išvardinti kitus pateikiamus dokumentus, pavyzdžiui: Lietuvos archyvų

pažymėjimai, bendražygių informacija, rekomendacija ir kt.)

(pareiškėjo vardas, pavardė, parašas)

PASTABOS. Būtina nurodyti:
dėl 1941 m. birželio 22-28 d sukilimo dalyvių, Vietinės rinktinės karių, Tėvynės apsaugos rinktinės
karių - kada ir kur pradėjo ir baigė ginkluoto pasipriešinimo veiklą, ar turėjo karinį laipsnį, kokiose
ginkluoto pasipriešinimo struktūrose (batalionuose, pulkuose ar kt.) tarnavo, kas jiems vadovavo? Kada ir
kokiomis aplinkybėmis žuvo (mirė)?
dėl partizanų (ių) - kada ir kur pradėjo ir baigė rezistencinę veiklą, kokiai ginkluoto pasipriešinimo
struktūrai priklausė (apygarda, rinktinė, būrys), kas jiems vadovavo? Ar turėjo karinį laipsnį, kada, kur ir
kam davė priesaiką, ar turėjo slapyvardį, atpažinimo ženklus ir ginklus (kokius?). Kokias pareigas turėjo
kaip partizanas (ė). Ar gyveno nelegaliai? Kada ir kokiose kautynėse dalyvavo? Kada ir kokiomis
aplinkybėmis žuvo (mirė)?

dėl rezervinių būrių narių, organizacinių skyrių bei kitų ginkluoto pasipriešinimo stuktūrų
narių: - kada ir kur pradėjo ir baigė rezistencinę veiklą, kokiai ginkluoto pasipriešinimo struktūrai
priklausė (apygarda, rinktinė, būrys), kas jiems vadovavo? Ar turėjo karinį laipsnį? Kada, kur ir kam
davė priesaiką ar turėjo slapyvardį, ginklus (kokius?). Kokias pareigas turėjo kaip partizanas (ė)?
Ar vadovybės įsakymu dalyvavo kautynėse ar kitose ginkluotose operacijose (kas, kada davė
nurodymą dalyvauti kokiose kautynėse ar kitose ginkluotose operacijose). Kada ir kokiomis
aplinkybėmis žuvo (mirė)?
dėl partizanų ryšininkų (ių) ar rėmėjų, patekusių į kautynių situaciją, su ginklu dalyvavusių
šiose kautynėse ir jų metu suimtų, sužeistų, žuvusių – kada ir kur pradėjo ir baigė rezistencinę
veiklą? Kokios partizanų apygardos, rinktinės, būrio buvo ryšininkas (ė), rėmėjas (a), tarp kokių
partizanų būrių palaikė ryšius, kokią veiklą vykdė? Išsamiai aprašyti patekimą į kautynių situaciją,
dalyvavimą su ginklu šiose kautynėse, suėmimą, sužeidimą, žūtį.
dėl asmenų, kurie 1940 m. birželio 15 d. ėjo Lietuvos Respublikos tikrąją karo ar policijos
tarnybą ir kurie sovietinių okupacijų metais buvo suimti arba ištremti ar būdami tremtyje
suimti, įkalinti ir nuteisti mirties bausme ir mirties bausmė įvykdyta arba buvo nužudyti, žuvo,
mirė įkalinimo metu – nuo kada iki kada, kur ir kokias pareigas vykdė Lietuvos Respublikos tikrojoje
karo ar policijos tarnyboje, kokį karinį laipsnį turėjo? Kada ir kur dėl šios veiklos buvo suimtas arba
ištremtas ar būdamas tremtyje suimtas, įkalintas ir nuteistas mirties bausme ir ši bausmė įvykdyta?
Kada ir kokioje įkalinimo vietoje buvo nužudytas, žuvo ar mirė?
dėl asmenų, kurie organizavo ar dalyvavo GULAG’o politinių kalinių sukilimuose ir sukilimų
malšinimo metu žuvo – už kokią veiklą nuteistas? Kada, kokiame lageryje organizavo ar dalyvavo
sukilime, kokios buvo sukilimo aplinkybės, kas sukilimui vadovavo? Sukilimo bendražygiai. Kada,
kur ir kokiomis aplinkybėmis žuvo?

