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Sveikiname ir pritariame TS-LKD inicijuotam bei Lietuvos parlamentinių partijų pasiektam 

susitarimui dėl Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos.  

 

Jame pasiektas vieningas sutarimas dėl svarbių krypčių ir konkrečių priemonių kaip atremti 

Lietuvos ir Europos regiono saugumui kylančias grėsmes ir iššūkius: kaip stiprinti Lietuvos 

kariuomenę, kaip stiprinti tarptautines saugumo ir gynybos garantijas, kaip Lietuvos valstybei 

pasirengti efektyviai ginkluotai gynybai bei atsakui į hibridines atakas.  

 

Vis dėlto apgailestaujame, kad nepavyko pasiekti bendro sutarimo ir konsensuso dėl labai 

svarbios Lietuvos gynybos bei kariuomenės stiprinimo priemonės – visuotinės karo prievolės 

Lietuvoje įvedimo.  

 

Todėl parlamentinių partijų susitarimą sutinkame pasirašyti su šia išlyga bei atskirąja pozicija.  

 

Esame už tai, kad turime tinkamai pasirengti ir, greičiausiai, nuo 2028 m. įvesti visuotinę karo 

prievolę.  

 

Kaip rodo Izraelio ir kitų valstybių, turinčių visuotinį šaukimą į nuolatinę privalomąją karo 

tarnybą, patirtis, ilgalaikėje perspektyvoje toks modelis suteikia didelę naudą tiek valstybei, 

tiek patiems Lietuvos piliečiams.  

 

Visuotinis šaukimas ne tik labiau nei atsitiktinė šaukimo atranka loterijos būdu atliepia 

socialinio teisingumo principus, bet ir kuria reikšmingą pozityvų pokytį ne tik gynybos ir 

nacionalinio saugumo, bet ekonomikos ir net švietimo srityse.  

 

Tinkamai įgyvendintas ir efektyviai finansuojamas visuotinis šaukimas, nuosekliai auginantis 

pradinį karinį parengtumą įgijusių piliečių skaičių, leistų didinti kariuomenės rezervą, stiprintų 

kariuomenės ir visuomenės ryšį, reikšmingai prisidėtų įgyvendinant visuotinės gynybos 

principą.  

 



Izraelio patirtis rodo, kad visuotinis šaukimas kuria valstybės ir visuomenės pasitikėjimo 

ryšius, ypatingai sustiprina tarpusavio socialinio pasitikėjimo ryšius visuomenės viduje - tarp 

tarnybą atliekančių karių, ugdo, suteikia naujų, svarbių įgūdžių ir kompetencijų. Tokie 

įgūdžiai, kompetencijos ir patirtis ne tik leidžia pasirengti ginti Tėvynę, bet ir taikos metu kuria 

pozityvius efektus šalies ekonomikos vystymuisi bei didina socialinę šalies sanglaudą.  

 

Visuotinės karo prievolės įvedimas taip pat papildomai stiprintų ir siųstų žinią mūsų gynybos 

ir užsienio politikos sąjungininkams, kad Lietuva pasirengusi maksimaliai ir visuotinai 

prisidėti prie savo valstybės, regiono, o kartu ir viso transatlantinio aljanso saugumo 

užtikrinimo.  

 

Pažymime, kad visuotinio šaukimo įgyvendinimui privalu skirti papildomą finansavimą, jis 

negali būti vykdomas profesinės kariuomenės modernizacijos „sąskaita“.  

 

Todėl įsipareigodami nacionalinio partijų susitarimo nuostatoms, kartu pažadame ir 

deklaruojame, kad kaip politinė jėga toliau sieksime visuotinio šaukimo ir pasirašome šį 

susitarimą su aiškia išlyga bei atskirąja nuomone, jog tokio prioriteto neatsisakome. 

 

Gavę rinkėjų pasitikėjimą ir mandatą kituose Seimo rinkimuose, aiškiai deklaruojame, kad šį 

tikslą nuosekliai sieksime realizuoti ir tai matytume kaip vieną svarbiausių prioritetinių darbų. 
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