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Partizaninis judėjimas



Partizanų tikslai:

 Atkurti nepriklausomą Lietuvą, išvyti 

Raudonąją armiją.

 Įtvirtinti demokratiją, sunaikinti komunistines 

struktūras.

 Grąžinti tautines, patriotines, valstybines 

Lietuvos vertybes.

 Suimti ir nubausti nusikaltėlius prieš Lietuvos 

valstybingumą ir tautą



Partizanų judėjimo dalyviai

Laisvės kariai. Iš kairės į dešinę: Antanas Liesis-Tonis, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas 

Jonas Žemaitis-Vytautas, Jonas Nuobaras-Lyras, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo 
viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, neatpažintas partizanas (1948 m.) Nuotrauka iš Genocido 

aukų muziejaus fondų. 



Partizanų veikla

 Kova su okupacine valdžia. Miestelių 

užpuolimai

 Okupacinės valdžios rinkimų trugdymas

 Priešinimasis ūkininkų terorizavimui

 Kova su kolchozų kūrimu

 Priešinimasis trėmimams. Nukentėjusiųjų 

šelpimas

 Kova su sovietiniais pareigūnais, šnipais



Etapai (I)

 1944m. liepa-1946m. Vasara

 Kurėsi dideli būriai (iki 100 ir daugiau)

. 

 Nebuvo vieningos organizacijos

 Gyveno miško stovyklose, stojo į atviras 

kovas su Raudonąja armija



Etapai (II)

 1946m. vasara-1948m. ruduo 

 Susiformavo partizanų karinė struktūra

 Būriai po 5-15 kovotojų gyveno užmaskuotose bunkeriuose, 

naudojo pogrindinę kovos taktiką, sabotažą, netikėtus išpuolius

 Suaktyvėjo partizanų spauda

 Dėl kolektyvizacijos mažėjo aprūpinimas (trūko ginklų)

 Daugėjo stribų



Apygardų veikla



Etapai (III)

 1948m. ruduo-1953m. gegužė

 1949m. Vasario 10d. Radviliškyje įkurtas Lietuvos laisvės kovos 

sąjūdis (LLKS). Vadovas- Jonas Žemaitis-Vytautas

 Jėgos išseko dėl:

a) Sovietinių šnipų diegimo į būrius ir jų sunaikinimo

b) Dėl vakarų Europos karinės pagalbos nesulaukimo

 Būriai sumažinti iki 3-5 žmonių, rečiau naudojama karinių 

susirėmimų taktika, dažniau sabotažas, teroras.



Partizaninio judėjimo pasekmės

 Judėjimas nepasiekė tikslų, Lietuva liko 
suvietizuota ir iki 1990 liko SSRS dalimi

 20 000 aukų

 Sunaikinta didelė dalis inteligentijos, 
jaunuomenės, visuomenė buvo išgąsdinta

 Judėjimas supriešino atskiras visuomenės 
grupes (stribus ir partizanus)



Partizanų ginkluotė



Partizanų ginkluotė



Partizanų gikluotė



Partizanų ginkluotė



Statistika

 Lietuvoje 1944-1952 m. laikotarpiu buvo suimta 18 

819 partizanų 

 Žuvo 20 101 partizanas (apie pusę 16-21 metų 

amžiaus)

 1944 m. rudenį veikė apie 12 tūkst. Lietuvos 

partizanų, 1945 m. pavasarį apie 30 tūkst., 1946 m. 

vasarą - apie 4,5 tūkst., 1950 m. rudenį apie 1,2 tūkst

 Stasys Guiga- Tarzanas, paskutinis iki mirties 

nepasidavęs į nelaisvę okupantams Lietuvos 

partizanas, 35 metus slapstėsi Onos Činčikaitės 

sodyboje, kur ir mirė 1986 metų žiemą. 



Juozas Lukša- Daumantas

(1921-1951)



Adolfas Ramanauskas- Vanagas 

(1918-1957)



Jonas Žemaitis- Vytautas (1909-1934)
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