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Posėdis įvyko 2014 m. gruodžio 10 d. 13 val.  
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Šidlauskas 
Posėdžio sekretorė – Edita Žostautaitė 
Dalyvavo Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nariai: Vytis Andreika, Juozas 

Artūras Flikaitis, Zinaida Marmokienė, Germanas Politika, Elena Stulgienė, Rimvydas 
Valentukevičius, Valdas Zagorskas, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus 
vedėja Danutė Selčinskaja, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Jonas 
Burokas.  

 
4. SVARSTYTA. Kario savanorio teisinio statuso pripažinimo Juozui Krikštaponiui 

(Krištaponiui), gim. 1912 m., pagrįstumo klausimas. 
 
NUTARTA. Pasiūlyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

generaliniam direktoriui kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą su prašymu ginti 
viešąjį interesą ir, esant pagrindui, paduoti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytais pagrindais dėl Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 1997 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 166 dalies 
dėl kario savanorio teisinio statuso pripažinimo Juozui Krikštaponiui (Krištaponiui), gim. 1912 m., 
(po mirties) panaikinimo, atsiradus archyviniams dokumentams (dviejų asmenų KGB duotiems 
parodymams) su juose užfiksuotais nusikaltimo žmoniškumui požymiais (Lietuvos Respublikos 
pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 
1 punktas). 

Pasiūlyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam 
direktoriui įpareigoti Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentą ir Specialiųjų tyrimų skyrių 
atlikti papildomą archyvinių ir kitokių duomenų paiešką bei ištyrimą apie J. Krikštaponio 
(Krištaponio) 1941 m. įvykdytus individualius veiksmus nustatant, kodėl suimti ir tardomi  
2 (12)-ojo Pagalbinės policijos tarnybos apsaugos bataliono nariai neliudijo prieš J. Krikštaponį 
(Krištaponį) 1948–1949 m., o pirmieji parodymai nenuteisto asmens duoti tiktai 1961 m.  

Atlikus papildomą tyrimą, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai pateikti papildytą 
istorinę-archyvinę pažymą su visais žinomais J. Krikštaponį (Krištaponį) charakterizuojančiais 
duomenimis. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0. 
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