
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos korinio transliavimo 
aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose atmintinė. 

Tai sistema, kuri ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais gali 
teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems 
Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais 
telefonais pagal korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją.  

Pastaruoju metu pastebimos naujų grėsmių atsiradimo, 
ekstremaliųjų situacijų dažnėjimo ir jų padarinių sunkėjimo tendencijos. 

Labai svarbu, kad visuomenė būtų pasiruošusi visoms galimoms pavojingoms situacijoms: 
gresiant ar įvykus ekstremaliesiems įvykiams žinotų kaip elgtis tam tikrose situacijose. Siekiant 
apsaugoti žmogaus gyvybę, aplinką bei turtą svarbiausia laiku perspėti žmones apie gresiančias 
ekstremaliąsias situacijas. Šiam tikslui perspėti apie gresiantį avarijų , gaivalinių nelaimių bei 
kitų ekstremaliųjų situacijų pavojų Lietuvoje sukurta gyventojų perspėjimo ir informavimo 
sistema 
 

 
Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo 
metui. 

Šio leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supratimą 
apie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas, pavojus ir 
grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugoti piliečius), be to, ypač svarbu, 
kad jie žinotų, ką, norint apsisaugoti nuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems 
ir kaip prireikus prisidėti prie šalies gynybos. 

 
 
 

 
Tarpukario ir rezistencijos laikotarpio Lietuvos generolų 
sąrašas ir jų amžinojo poilsio vietos.  

Leidinyje pateikiamos trumpos Lietuvos tarpukario generolų 
biografijos, laidojimo vietos. Brošiūra padės prisiminti ir susirasti 
savo miestuose ir miesteliuose palaidotus tarpukario Lietuvos 
kariuomenės generolus, juos tinkamai pagerbti. Taip pat sužinosite, 
kuriame pasaulio krašte, generolai, palikę tėvynę, atgulė amžino 
poilsio. 

 
 
 

Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2021. Tado Dambrausko 
fotokonkursas. 

Krašto apsaugos ministerija skelbia kasmetinį Tado Dambrausko 
fotokonkursą „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2021“. Šis 
fotokonkursas skirtas ir kariams – pažvelgti į save kitokiu rakursu per 
objektyvą, ir visuomenei – kariuomenę pažinti iš arčiau.  

Modernią kariuomenę, kurią iš šalies kiekvienas įsivaizduojame 
vis kitaip. Fotografo objektyvas užfiksuoja ne tik įprastus momentus, kai 
profesionalūs ir motyvuoti kariai  vykdo užduotis sausumoje, jūroje ir ore, 
bet ir unikalias akimirkas, kai jie švenčia, juokauja ar  atsiduria 
keisčiausiose situacijose.  

 
 



Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė.  
Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė – krašto 

apsaugos sistemos kultūros įstaiga. Ramovės tikslas – ugdyti Lietuvos 

kariuomenės karių nacionalinį sąmoningumą, pareigos ir atsakomybės jausmą 

bei puoselėti Lietuvos karo istoriją ir tautinę tapatybę, siekti tapti šalies gynėjų 

traukos ir bendradarbiavimo centru, prisidėti prie karių kultūros ir poilsio 

poreikių tenkinimo.  

Šio leidinio skaitytojai turės galimybę detaliau susipažinti su Klaipėdoje 

įsikūrusia karininkų ramove: jos istorija, raida ir veikla.  

 

 
 
Brg.gen.inž. Antanas Gustaitis. Lietuviškų lėktuvų ANBO kūrėjas. 

Pakartotinai išleistoje brošiūroje  Antano Gustaičio - Lietuvos 
kariuomenės savanorio, karo lakūno, lėktuvo konstruktoriaus, Lietuvos 
karo aviacijos ir aviacijos pramonės organizatoriaus, tapusio sovietinio 
teroro auka trumpa istorija. 
 
 
 
 
 

Juozas Lukša: abipus Geležinės uždangos. 1921-1951. 
2021-ieji paskelbti partizano Juozo Lukšos metais. Lankstinuke 

supažindinama su svarbiausiais J.Lukšos gyvenimo epizodais – žygiais 
į Vakarus ir atgal.   

1947 m. pavasarį grupė Lietuvos laisvės kovotojų pralaužė  
Geležinę uždangą ir nunešė žinią Vakarų demokratijoms apie padėtį 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Partizanams vadovavo Juozas Lukša. 
Vėliau jis rašė: „Vakarai buvo kovotojų viltis  – iš ten laukė pagalbos, į 
ten norėjo pranešti apie padėtį Lietuvoje. Kai nesulaukė, mėgino patys 
geležinę uždangą pralaužti, nors ir su didelėmis aukomis.“  

 
 

Karas po karo 1944-1953. Ginkluotas antisovietinis 
pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. 

Partizaninis karas Lietuvoje, įsiplieskęs tuomet kai didesnėje 
Europos dalyje Antrojo pasaulinio karo sukeltos kančios jau ėjo į 
pabaigą, pademonstravo Lietuvos žmonių ryžtą kautis už savo 
valstybės atkūrimą. Paprasti prarastos Lietuvos valstybės piliečiai 
nesusitaikė su totaline okupacija ir paaukojo save ginkluotoje kovoje, 
vardan laisvės kuri galiausiai buvo iškovota jau po daugelio iš jų 
žūties. Jų tikėjimas ir auka pademonstravo, kad Lietuvos laisvės idėjos 
nepajėgi sunaikinti net pati galingiausia totalitari  

Dešimt metų trukęs organizuotas ginkluotas pasipriešinimas 
parodė didesnės lietuvių tautos dalies pasiryžimą kovoti dėl savo 

valstybės ir savo laisvės pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis, nesant jokios išorės paramos, 
kai patekimas į nelaisvę reiškė kankinimus ir mirtį…  
 


