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REZOLIUCIJA
DöL LIETUVOS KARIUOMENöS ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ
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Druskininkai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,
atsižvelgdama į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos
nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatas Lietuvos gynimas yra visuotinis, tai yra, kad
ginkluoto užpuolimo atveju Lietuvą ginklu gina valstyb÷s ir NATO sąjungininkų ginkluotosios
paj÷gos, kad gynybai panaudojami valstyb÷s ištekliai, kad kiekvienas pilietis ir Tauta priešinasi
visais pagal tarptautinę teisę leistinais būdais;
pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnį Lietuvos valstyb÷s
gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teis÷ ir
pareiga, o konstitucin÷s karo prievol÷s atlikimo tvarką turi įstatymu nustatyti Seimas;
taip pat įvertinus Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje numatytų gr÷smių,
pavojų ir rizikos veiksnių Lietuvos nacionaliniam saugumui mastą ir pobūdį;
sveikina prasid÷jusias aktyvias diskusijas d÷l per÷jimo prie profesin÷s ir savanorių karo
tarnybos pagrindu organizuotos Lietuvos kariuomen÷s.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,
mano, kad tikslinga pereiti prie profesin÷s ir savanorių karo tarnybos pagrindu organizuotos
Lietuvos kariuomen÷s ir tikisi, kad tai užtikrins itin profesionalią ir motyvuotą Lietuvos
kariuomenę;
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pripažįsta karo prievol÷s svarbą mobilizacijos atveju ir yra pasiryžusi ginti T÷vynę, jei
iškiltų gr÷sm÷;
pasisako už progresyvų požiūrį į Lietuvos kariuomen÷s organizavimo principus;
pasisako ne už karo prievol÷s panaikinimą, o reguliavimą atsižvelgiant į saugumo situaciją;
pasisako už socialiai teisingą ir skaidrią sistemą šaukiant jaunuolius atlikti pradinę karo
tarnybą nusprendus, kad šaukimas į karo tarnybą turi būti tęsiamas;
pabr÷žia, kad Lietuvos kariuomen÷ prisideda prie pilietinio ir tautinio ugdymo, tačiau n÷ra
vienintel÷ institucija, kadangi itin svarbus visos visuomen÷s, šeimos, mokyklos, kitų institucijų,
vaidmuo ugdant tautinį ir pilietinį sąmoningumą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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