
LIETUVOS 

KARIUOMENĖ



KAS YRA KARO PRIEVOLININKAS

• Karo prievolė - konstitucinė LR piliečio pareiga atlikti 
karo tarnybą.

• Lietuvos Respublikos pilnametis pilietis (18-50/60 m.)

• Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto 
užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė 
ir pareiga (Lietuvos Respublikos Konstitucija)
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KAIP GALIMA ATLIKTI PAREIGĄ 

TĖVYNEI

• Atliekant nuolatinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą (NPPKT)

• Įstojant į Lietuvos karo akademija (LKA)

• Dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų 
mokymuose (JKVM)

• Ištarnavus ne mažiau kaip 3 metus savanorių 
karo tarnyboje (KASP) ar kitoje tarnyboje 
aktyviajame rezerve

• Tarnyba profesinėje karo tarnyboje (PKT)
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KAIP ORGANIZUOJAMAS ŠAUKIMAS 

Į NPPKT

ŠAUKIMO Į NUOLATINĘ 

PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ 

KARO TARNYBĄ 

SĄRAŠAS





NPPKT - tai 9 mėnesių trukmės kariniai 

mokymai, kurie vyksta Jonušo Radvilos 

mokomajame pulke Rukloje, Jonavos raj. 

ir kituose LK daliniuose.

KAS GALI DALYVAUTI:

✓ šaukiami 18-23 metų karo 

prievolininkai

✓ Karo prievolininkams, kuriems dėl 

studijų aukštojoje mokykloje buvo 

atidėtas šaukimas. Šaukimas į NPPKT 

pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai. 

✓ 18-38 m. Lietuvos Respublikos 

piliečiai.

NPPKT kariams suteikiamos socialinės

garantijos.

KODĖL verta stoti į nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą? (NPPKT)



ŠAUKIAMASIS PRIVALO

• Patekus į šaukiamųjų sąrašus – atvykti iki

nurodytos datos (dėl Jūsų patogumo

rekomenduojame būtent tą dieną) į nurodytą arba

artimiausią RKPKS arba susisiekti nuotoliniu

būdu

• Atvykstant turėti su savim asmens dokumentą ir

banko sąskaitos numerį

• Negalėdamas atvykti iki nurodytos datos –

privalai susisiekti su RKPKS

• Jei esi paskirtas į KMEK – tikrintis sveikatą

• Jei esi paskirtas į NPPKT – išvykti į tarnybos

vietą
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KARO PRIEVOLININKO TEISĖS

• Gauti aprūpinimą už karo

prievolės reikalams skirtą

laiką

• Skųsti KPKT sprendimus

• Išmokos ir lengvatos

atliekant tarnybą ir po jos
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KARO PRIEVOLININKO ATSAKOMYBĖ

Už karo prievolininko pareigų nevykdymą gali būti paskirta 

bauda nuo 30 iki 140 eurų, 

už neatvykimą į privalomąją karo tarnybą gali būti paskirta 

bauda nuo 140 iki 300 eurų, 

už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą – gali būti 

taikoma baudžiamoji atsakomybė ir gali būti skiriama bauda, 

areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų.
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BAUDOS SUMOKĖJIMAS NUO KARO 

PRIEVOLĖS NEATLEIDŽIA.
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Kas pasikeis?

Kur gyvensiu? 

Ką veiksiu?

Ką išmoksiu?

Ar gautas žinias aš 
panaudosiu
civiliniame gyvenime?



Kas pasikeis?

Civilis Karys



Kur gyvensiu? 
Namuose pas mama Kareivinės

Kaip mama sutvarko



Kokia ginkluotė ir technika bus naudojama?

AK-74? BTR-80? RPK-74? Ne! G-36! M-113! FN MAG! FN SCAR! 

BOXER „VILKAS“! GROM!



Ką veiksiu?

• Kario tarnybą pradėsi nuo bazinių kario kursų (BKK), kurie 
truks 2 mėnesius. 

• BKK tikslas – Tau, civiliam asmeniui, padėti įgyti Lietuvos 
kariui reikalingų bazinių žinių ir įgūdžių.

• Kursus priimk kaip iššūkį sau ir kaip galimybę išbandyti save.

• Per BKK išmoksi įveikti save, savo baimes, susikoncentruoti, 
rūpintis šalia esančiais kovos draugais, tapti komandos dalimi.

• Vadai (instruktoriai) padės Tau išsiugdyti kario vertybes:

• Patriotizmas

• Ištikimybė

• Pasiaukojimas

• Sąžiningumas

• Drąsa

• Pagarba

• Garbė

• Principingumas



Kariai mokomi:

• Karinės taktikos

• Inžinerijos

• Topografijos

• Rikiuotės

• Ryšių ir medicinos pagrindų

• Šaudybos ir ginkluotės pagrindų

• Pirmosios medicininės pagalbos pagrindų 



BONUSAI?



TARNYBĄ PASIRINKUSIEMS SAVO NORU (IŠMOKOS DIDINIMAS + 30 %)

Tarnybos

vertinimas Iš viso

L. GERAI 208,00 Eur × 9 mėn. = 1872,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 3204,00 Eur

GERAI 156,00 Eur × 9 mėn. = 1404,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2736,00 Eur

PATENKINAMAI 104,00 Eur × 9 mėn. = 936,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2268,00 Eur

Į TARNYBĄ PAŠAUKTIEMS IR IŠREIŠKUSIEMS PIRMUMO NORĄ (IŠMOKOS DIDINIMAS + 15 %)

Tarnybos

vertinimas Iš viso

L. GERAI 184,00 Eur × 9 mėn. = 1656,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2988,00 Eur

GERAI 138,00 Eur × 9 mėn. = 1242,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2574,00 Eur

PATENKINAMAI 92,00 Eur × 9 mėn. = 828,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2160,00 Eur

TARNYBĄ ATLIEKANTIEMS PRIVALOMA TVARKA

Tarnybos 
vertinimas Iš viso

L. GERAI 160,00 Eur × 9 mėn. = 1440,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2772,00 Eur

GERAI 120,00 Eur × 9 mėn. = 1080,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2412,00 Eur

PATENKINAMAI 80,00 Eur × 9 mėn. = 720,00 + 148,00 Eur × 9 mėn. = 1332,00 2052,00 Eur

IŠMOKOS ŠAUKTINIAMS Informacija: www.kam.lt,  www.karys.lt

http://www.kam.lt/
http://www.karys.lt/


• Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pabaigusiems 
kariams skiriamas papildomas 0,5 balas stojant į aukštąsias 

mokyklas

• Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pabaigusiems 
kariams skiriamas papildomas 1 balas stojant į Pasieniečių 

mokyklą 

• Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pabaigusiems 
kariams skiriamas papildomas 0,7 balo stojant į Generolo 

Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją

• Lengviau įsidarbinti:

• 6 kalendorinių mėnesių subsidija darbuotojo darbo 
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. 
UAB “Lietpak” vadovybės atsiliepimai apie įdarbintus 
šauktinius: Tai pareigingi, disciplinuoti, rodantys iniciatyvą 
darbuotojai!





TARNYBOS VIETOS 2021 METAIS

Tarnybos vieta Tarnybos pradžia

LDK Gedimino štabo batalionas 2021-03-29

Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bn. 2021-03-29

Karinių jūrų pajėgų LT 2021-06-07

LDK Algirdo MPB 2021-06-28

LDK Butigeidžio dragūnų bn. 2021-06-28

LDK Kęstučio MPB 2021-07-05

Kunigaikščio Margirio pėstininkų bn. 2021-07-05

Juozo Vitkaus Inžinerijos bn. 2021-08-02

MPB "Geležinis vilkas" 2021-08-02

Gen. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras 2021-09-20

LDK Vytenio BPLB 2021-09-20

Kunigaikščio Vaidoto MPB 2021-10-04

KOP Aviacijos bazė 2021-10-04

KOP Oro gynybos bn. 2021-10-04

Motiejaus Pečiulionio artilerijos bn. 2021-10-05

MPB "Žemaitija" 2021-10-05

Juozo Vitkaus Inžinerijos bn. 2021-10-05

LDK Gedimino štabo batalionas 2021-11-03

Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bn. 2021-11-03

Karaliaus Mindaugo husarų bn. 2021-11-29

DK Birutės ulonų bn. 2021-11-29

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/gedimino_stabo_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/generolo_romualdo_giedraicio_artilerijos_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_juru_pajegos.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/lietuvos_didziojo_kunigaikscio_algirdo_mechanizuotasis_pestininku_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/motorizuotoji_pestininku_brigada_zemaitija/padaliniai_4460/dragunu_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/motorizuotoji_pestininku_brigada_zemaitija/padaliniai_4460/lietuvos_didziojo_kunigaikscio_kestucio_motorizuotasis_pestininku_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/motorizuotoji_pestininku_brigada_zemaitija/padaliniai_4460/kunigaikscio_margirio_pestininku_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/jvib.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/mokymo_ir_doktrinu_valdyba/lk_mokymo_ir_doktrinu_valdyba_sudaro_sie_karinio_mokymo_vienetai/generolo_adolfo_ramanausko_kovinio_rengimo_centras.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/logistikos_valdyba/padaliniai_559/lietuvos_didziojo_kunigaikscio_vytenio_bendrosios_paramos_logistikos_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/kunigaikscio_vaidoto_mechanizuotasis_pestininku_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/struktura_314/aviacijos_baze_2196.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/struktura_314/lietuvos_kariuomenes_kariniu_oro_pajegu_oro_gynybos_batalionas_1972.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/motorizuotoji_pestininku_brigada_zemaitija/padaliniai_4460/brigados_generolo_motiejaus_peciulionio_artilerijos_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/motorizuotoji_pestininku_brigada_zemaitija.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/jvib.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/gedimino_stabo_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/generolo_romualdo_giedraicio_artilerijos_batalionas.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/mmpb.html
http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/padaliniai_161/dkbub.html


GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 

LIETUVOS KARO AKADEMIJA (LKA)

LKA – vienintelis universitetas 

Lietuvoje suteikiantis aukštąjį ir 

karinį išsilavinimą.

Kodėl verta studijuoti LKA?

• Įgyjamas bakalauro diplomas ir 

pirmasis karininko laipsnis.

• Garantuota darbo vieta.

• Pirmoji alga 1300 EUR.

• Nemokamos studijos.



Priėmimas į Karo akademiją:

1 etapas – motyvacinis pokalbis.

2 etapas – sveikatos patikrinimas KMEK.

3 etapas – prašymas studijuoti Lietuvos karo 

akademijoje LAMA BPO sistemoje.

4 etapas – sutarties pasirašymas LKA.

Stoti į LKA gali:

• Lietuvos piliečiai.

• Nuo 18 iki 28 metų.

• Išlaikę privalomus valstybinius brandos 

egzaminus.

• Įvykdę visus stojimo etapus.

• Surinkę minimalų konkursinį stojimo balą.

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 

LIETUVOS KARO AKADEMIJA (LKA)



Papildomi balai stojant į LKA:

• Baigusiems BKM ar NPPKT – 0,7 balo;

• KASP kariams, Gen. P. Plechavičiaus 

kadetų licėjaus mokiniams, LŠS nariams -

0,5 balo;

• Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 

laimėtojams. 1vt -2,5 balo; 2vt – 1,5 balo; 

3vt – 1 balas;

• Šalies olimpiadų ir konkursų laimėtojams. 

1vt – 1,5 balo; 2-a vieta 1 balas; 3vt – 0,5 

balo;

* Balai yra sumuojami.

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 

LIETUVOS KARO AKADEMIJA (LKA)



KODĖL verta rinktis jaunesniųjų

karininkų vadų mokymus? (JKVM)

JKVM – tai 3 metų trukmės 

mokymai aukštųjų mokyklų 

studentams, kurie nori įgyti karinį 

išsilavinimą.

KAS GALI PRETENDUOTI:

✓ Aukštųjų mokyklų studentai ir 

absolventai;

✓ 18 – 32 m. Lietuvos 

Respublikos piliečiai;



KODĖL verta tapti kariu savanoriu? 

KASP - tai kario savanorio tarnyba, kai 

karinių dalykų mokomasi laisvu nuo 

darbo ar mokslų metu.

KAS GALI TAPTI KARIU 

SAVANORIU:

✓ 18 – 60 m. Lietuvos Respublikos 
piliečiai;

✓ neteisti už tyčinius nusikaltimus.



KODĖL verta rinktis 

profesinę karo tarnybą? (PKT)

PKT – tai nuolatinė karo tarnyba, 
savanoriškai atliekama pagal 
profesinės karo tarnybos sutartį.

KAS GALI TAPTI PKT KARIU:

✓ 18 – 38 m. Lietuvos Respublikos 
piliečiai;

✓ Atitinkantys sveikatos ir fizinio 
parengtumo reikalavimus;

✓ Tinkantys profesinei karo tarnybai 
pagal moralines savybes (neteisti).



LIETUVOS KARIUOMENĖS LAIPSNIAI

SAUSUMOS PAJĖGOS

KARINĖS ORO PAJĖGOS KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS

JAUNESNIŲJŲ

KARININKŲ

GRANDIS

KAREIVIŲ

GRANDIS

VYRESNIŲJŲ

KARININKŲ

GRANDIS

PUSKARININKIŲ

GRANDIS

SPECIALISTŲ

GRANDIS







LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA (LŠS)

LŠS - patriotinė savanoriška, pilietinės savigynos visuomeninė 

organizacija, kuri vykdo visuomeninę - kultūrinę, sportinę veiklą 

bei supažindina su karyba.

LŠS NARIAIS GALI BŪTI:

✓ Lietuvos Respublikos piliečiai 

nuo 11 metų;

✓ Neteisti.



CIVILIS

Nuolatinė 
privalomoji 
pradinė karo 
tarnyba (NPPKT)

Studijos
Lietuvos karo 
akademijoje
(LKA)

Krašto
apsaugos savanorių

pajėgos (KASP)

Jaunesniųjų 
karininkų vadų 
mokymai
(JKVM)

Profesinė
karo tarnyba 

(PKT)

Kur kreiptis?

Lietuvos kariuomenės 

Karo prievolės ir

komplektavimo tarnyba

Vilniaus regioninis karo prievolės ir 

komplektavimo skyrius

Mindaugo g. 26, Vilnius 

www.karys.lt

www.kam.lt

www.lka.lt

www.sauliusajunga.lt

http://www.karys.lt/


Sausumos pajėgos Oro pajėgos Jūrų pajėgos Spec.  pajėgos Logistikos valdyba MDV

KP

LDKGŠB
Gynybos 

štabas

http://www.lka.lt/
http://www.kam.lt/lt




SAUSUMOS PAJĖGOS
✓Didžiausia Lietuvos kariuomenės dalis;

✓ Stiprinant kariuomenę, daugiausia dėmesio skiriama jos modernizavimui;

✓ Pajėgos plėtojamos pagal NATO standartus;

✓Rengiamasi veikti kartu su kitomis NATO šalių pajėgomis didinant

operacinį veiksmingumą;

✓Kariai nuolat tobulina įgūdžius ir gebėjimus kariniuose mokymuose.

Algirdo batalionas 2012.avi


http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=sausumos+paj4gos,+video&source=images&cd=&cad=rja&docid=7B_exC9ntoyqMM&tbnid=KQzWaoH4PKlDNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://batalionas.lt/category/media-naujienos/video-naujienos/&ei=igoyUeytIoew0QX3vICQAw&psig=AFQjCNElaHNRNHykH-s5e9N3_xreamvJdQ&ust=1362320380648001


KARINĖS ORO PAJĖGOS

✓Stebi ir kontroliuoja oro erdvę;

✓Užtikrina oro gynybą virš valstybinės

reikšmės objektų;

✓Transportuoja karius ir krovinius, o

prireikus – svarbius valstybės pareigūnus;

✓Vykdo paieškos ir gelbėjimo darbus.

✓ Visada pasirengę gabenti donorų

organus.

✓Paremia Sausumos bei Jūrų pajėgas;

KOP.wmv


http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=karines+oro+pajegos&source=images&cd=&cad=rja&docid=RevC5JE3cTtmAM&tbnid=iCj2qn8hCHMI0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://batalionas.lt/kariniu-oro-pajegu-kariai-tobulino-darbo-su-apzvalgos-radiolokatoriais-zinias/&ei=3wgyUen5GqSn0QW--oGABQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNG-4vCUtmXNHKO0i0I2g08labfctQ&ust=1362319892139290
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fbjQAQPb5upJiM&tbnid=FitOzQBDKv1zWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/archyvas_930/ziniu_archyvas_2008_metai/ziniu_archyvas_2008_-_07/kariniu_oro_pajegu_kariai_pradeda_budeti_nato_greitojo_reagavimo_pajegose.html?pbck=60&ei=NEJdUbb0MsW2PdeagYAD&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEjNgA3UG4UZhu5UYKRq8J8QIZ5Bw&ust=1365152665685784


KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS
✓Stebi, kontroliuoja, saugo, o kilus grėsmei – gina Lietuvos Respublikos 

teritorinę jūrą, išskirtinę ekonominę zoną ir kontinentinį šelfą;

✓Ieško sprogstamųjų užtaisų ir neutralizuoja juos;

✓Vadovauja paieškos ir gelbėjimo operacijoms jūroje;

✓Talkina specialiųjų operacijų metu;

✓Užtikrina saugią laivybą.

KJP.wmv


http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=lietuvos+karines+juru+pajegos&source=images&cd=&cad=rja&docid=yerYHEnLOTBgDM&tbnid=0-qfYIgMoZhkHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zebra.15min.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos-karines-juru-pajegas-papildys-naujas-patrulinis-laivas-186196.html&ei=JwgyUcL3Fsiq0AX43oDQAg&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGwBDwotHoOQd-sw_CWq1G_ddk3VQ&ust=1362319603851383


SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGOS
✓Dėl savo galimybių atlieka greitojo reagavimo pajėgų funkcijas;

✓Vykdo kovos su terorizmu operacijas;

✓Veikia suvereniteto pažeidimo Baltijos jūroje, Lietuvos teritoriniuose

vandenyse atveju;

✓Specialioji žvalgyba, tiesioginiai veiksmai ir karinė pagalba;

✓ Svarbių asmenų apsauga.

Specialiųjų operacijų pajėgas sudaro:  Ypatingos paskirties tarnyba, Jėgerių batalionas,

Koviniai narai.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS LAIPSNIAI
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KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ 

PAJĖGOS

✓ Savanoris – Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nori išmokti karinių dalykų ir būti pasirengęs 
padėti reguliariai kariuomenei;

✓ Savanoriu galima tapti nuo 18 metų ir pajėgose tarnauti iki 55 metų;
✓ Savanorio karo tarnybos sutartis sudaroma ne trumpesniam kaip 3 ir ne ilgesniam kaip 5 

metų laikotarpiui; 
✓ Į pratybas savanoriai kviečiami apie 20 -30 parų per metus (savaitgaliais);
✓ Tarnybos metu savanoriai įgyja karinę specialybę, dalyvauja pratybose ar tarptautinėse 

misijose; 
✓ Savanorių pajėgas teritoriniu principu sudaro 6 rinktinės.
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