
LIETUVOS 

KARIUOMENĖ



KAS YRA KARO PRIEVOLININKAS

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

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

• Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto 
užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė 
ir pareiga (Lietuvos Respublikos Konstitucija)
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37 straipsnis. Karo prievolininkų pareigos, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja 

kario statusą

1. Karo prievolininkai privalo:

5) sukakę 18 metų ir per 3 mėnesius negavę pranešimo apie įrašymą į karinę 

įskaitą, kreiptis į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos 

instituciją;

6) išvykus į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo informuoti karo 

prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę 

gyvenamąją, darbo ar studijų vietą;

Susisiekiant el. paštu: pateikti asmens dokumento kopiją (identifikavimui), gyv. 

vietos adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą

• RKPKSVilnius@mil.lt

mailto:RKPKSVilnius@mil.lt


KAIP ORGANIZUOJAMAS ŠAUKIMAS 

Į NPPKT

ŠAUKIMO Į NUOLATINĘ 

PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ 

KARO TARNYBĄ 

SĄRAŠAS





Studijos užsienyje.

Karo tarnybos atidėjimui dėl studijų reikalingi dokumentai:

1. Studento statusą įrodančius dokumentus (išduotus einamaisiais kalendoriniais 

metais).  Visi teikiami dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalbomis.

2. Asmens dokumento kopija (identifikavimui)

3. Gyv. vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

Dėl studijų atidedama tarnybą tik kalendoriniams metams.

Informacija : RKPKSVilnius@mil.lt

mailto:RKPKSVilnius@mil.lt


• Šauktinių sąrašai sudaromi kiekvienais kalendoriniais metais sausio 

mėnesį.

• Šaukimai nėra siunčiami.

• Šauktinių sąrašai skelbiami: https://sauktiniai.karys.lt/

• Prie karo prievolininko pavardės nurodoma kur ir iki  kada jis turi 

atvykti (galima susisiekti ir el. paštu)

• Susisiekiant el. paštu: pateikti asmens dokumento kopiją 

(identifikavimui), gyv. vietos adresą, telefono numerį ir el. pašto 

adresą

• RKPKSVilnius@mil.lt

https://sauktiniai.karys.lt/
mailto:RKPKSVilnius@mil.lt


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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NPPKT – tai 9 mėnesių trukmės kariniai mokymai, kurie 

vyksta LK vienetuose visoje Lietuvoje.

NUOLATINĖ PRIVALOMOJI PRADINĖ KARO TARYBA 

(NPPKT)

SAVO NORU – GALIMYBĖ PLANUOTIS ATEITĮ!
✓ 18-38 m. Lietuvos Respublikos piliečiai

ŠAUKIAMI:
✓ 18-23 m. Lietuvos Respublikos piliečiai, patekę į šaukiamųjų sąrašą (gali 

pareikšti norą tarnauti)

✓ Karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas 

šaukimas. Šaukimas į NPPKT pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai. 

REIKALAVIMAI:
✓ Tinkami pagal sveikatos būklę

✓ Neatlikę laisvės atėmimo 

bausmės, nesantys įtariamieji ar 

kaltinamieji



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?



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 pagrindų

• Šaudybos ir ginkluotės pagrindų

• Pirmosios medicininės pagalbos pagrindų 



Mitas: „Tarnaudamas kariuomenėje nieko neišmoksiu ir niekur nepanaudosiu“

Komandinis darbas — kur jau kur, bet kariuomenėje teks dirbti komandoje. 

“Komandinis žmogus” yra viena labiausiai vertinamų savybių civiliniame 

gyvenime ir toks žmogus visada turės pirmenybę.

Atsakomybė už kitus — tai viena esminių savybių, kuri išugdoma kariuomenėje.

Toks motyvuotas ir linkęs padėti darbuotojas reikalingas bet kurioje srityje.

Viešas kalbėjimas — kalbėti prieš kitus žmones, vadus ar savo komandą teks daug 

ir dažnai. Kai išnyksta baimė kalbėti prieš grupę žmonių, išmokstama lengvai ir 

sklandžiai ir paprastai perteikti savo mintis, nurodymus ar informaciją.

Poilsio vertinimas — civiliniame gyvenime, ypač moderniose įmonėse gan dažnai 

vyrauja persidirbimo ar viršvalandžių kultūra. Kariai išmoksta miegoti ar ilsėtis kai 

tik tam yra galimybė, nes tai yra vienas geriausių dalykų tavo produktyvumui 

didinti. 

Užduoties atlikimas — prioritetas numeris vienas. Kariuomenėje užduoties 

neatlikimas gali kainuoti gyvybes, todėl kiekvienas karys žino — trūks plyš, vado 

sumanymą teks įgyvendinti.



Pasitikėjimas — labai svarbu to nesupainioti su arogancija. Tačiau ką duoda 

tarnyba, tai priėmus sprendimą, svarbu jo laikytis ir būti juo užtikrintam.

Lyderystė — jeigu savo karjeros kelyje teko vadovauti, turimi lyderystės įgūdžiai 

yra vertinami visur. Ypač trūksta darbuotojų, kurie yra pasitikintys, galintys patys 

sau išsikelti užduotis, gali vesti žmones paskui save ir motyvuoja žmones atlikti 

užduotį.

Tvarka — tik pradėjus tarnauti, gali atrodyti keistas tvarkos reikalavimas. 

Tvarkinga uniforma, tvarkingi batai, tvarkingas snukis, tvarkinga lova, švarus 

ginklas ir t.t. Tai vertinti pradedi tik tada, kai išmoksti tai daryti.

Spec. įgūdžiai — įsipjovėte darbe? Reikia kažko aštraus tortukui papjaustyti? 

Niekas kitas nei karys čia nepadės. Jam po ranka visada turniketas,kuprinėje visa 

vaistinėlė, o kišenėje visada truputis aštraus plieno.

Streso valdymas — tai kelias į proveržį. Tuo tarpu panika yra peilis bet kuriame 

darbe ar kolektyve. Krizės metu nukrenta kaukės ir pasimato kas yra kas. Kariai 

nuolat mokosi veikti esant aukštam streso lygmeniui ir jam nepasiduoti, todėl 

civiliniame darbe šalti nervai ir profesionalumas yra tos savybės, kurios ne tik 

padeda, bet gali išgelbėti kolektyvą ir tinkamai atlikti užduotį.



Greitas prisitaikymas — šiandieniniame pasaulyje yra būtina nuolat ir greitai 

prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų, vadybos ir aibės kitų dalykų. Ko mes 

puikiai išmokstame kariuomenėje, tai nuolat prisitaikyti prie įvairių ir dažniausiai 

besikeičiančių situaciją, į jas reaguoti šaltai. 

Problemų sprendimas — žmonės, kurių verslai stringa ar užsidaro yra tie, kurie 

susidūrę su problema, padaro jų dar daugiau, apkrauna kitus jomis ir taip sutrikdo 

darbą. Tai retai gresia kariams, kadangi su problemomis tarnyboje tenka susidurti 

nuolat, o ir susidūrus, tenka sugalvoti, kaip greitai ir efektyviai jas išspręsti, kadangi 

niekas kitas jas už tave jų neišspręs.

Kiekvieno patirtis skirtinga ir neįkainojama ir nesvarbu, ar gera ji ar ne visai. 

Viskas yra patirtis ir iš jos mes mokomės, kaip būti geresniais.



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

1
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos 

kuopa*
2021-03-29

2 MPB „Geležinis vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas* 2021-03-29

3
MPB „Geležinis vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

mechanizuotasis pėstininkų batalionas
2021-06-28

4
MPB „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų 

batalionas*
2021-06-28

5
MPB „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis 

pėstininkų batalionas
2021-07-05

6 MPB „Geležinis vilkas“ Vadovybei tiesiogiai pavaldžios kuopos 2021-08-02

7 MDV Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras 2021-09-20

8
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos

batalionas*
2021-09-20

9
MPB „Geležinis vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų 

batalionas
2021-10-04

10 MPB „Žemaitija“ Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas 2021-10-05

11 MPB „Žemaitija“ Vadovybei tiesiogiai pavaldžios kuopos 2021-10-05

12 Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas 2021-10-05

13
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos 

kuopa*
2021-11-03

14 MPB „Geležinis vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas* 2021-11-03

15 MPB GV Karaliaus Mindaugo husarų batalionas 2021-11-29

16 MPB „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas 2021-11-29



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;

✓ Tinkami pagal sveikatos būklę

✓ Neatlikę laisvės atėmimo bausmės, 

nesantys įtariamieji ar kaltinamieji



KODĖL verta tapti kariu savanoriu? 

KASP - tai kario savanorio tarnyba, kai karinių 

dalykų mokomasi laisvu nuo darbo ar mokslų 

metu. Ištarnavus ne mažiau kaip 3 metus Krašto 

apsaugos savanorių pajėgose (KASP) užskaitoma 

NPPKT

KAS GALI TAPTI KARIU SAVANORIU:

✓ 18 – 60 m. Lietuvos Respublikos piliečiai;

✓ Tinkami pagal sveikatos būklę

✓ Neatlikę laisvės atėmimo bausmės, nesantys 

įtariamieji ar kaltinamieji



GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 
LIETUVOS KARO AKADEMIJA 

(LKA)
LKA – vienintelis karinis universitetas Lietuvoje.

Kodėl studijuoti LKA?

➢ Derinamos universitetinės studijos ir karinis 

rengimas.

➢ Įgyjamas bakalauro diplomas ir pirmasis 

karininko laipsnis.

➢ Garantuota darbo vieta Lietuvos kariuomenėje 

(pirmoji alga apie 1100 EUR).

DAUGIAU INFORMACIJOS: +3706 823 1072



GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 
LIETUVOS KARO AKADEMIJA 

(LKA)
Priėmimas:

1 etapas – motyvacinis pokalbis

2 etapas – sveikatos patikrinimas KMEK

3 etapas – pateiktas prašymas studijuoti LAMA BPO sistemoje

4 etapas – sutarties pasirašymas

Reikalavimai:

➢ Amžius: 18-28 m. (imtinai)

➢ Lietuvos Respublikos pilietis

➢ KMEK išvada: A-D sveikatos grupė

➢ Pasiektas minimalus stojimo balas 2021 m. ≤ 5,4

➢ Išlaikyti privalomieji valstybiniai egzaminai

➢ Neatlikę laisvės atėmimo bausmės, nesantys įtariamieji ar 

kaltinamieji

DAUGIAU INFORMACIJOS: +3706 823 1072



GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 
LIETUVOS KARO AKADEMIJA 

(LKA)

*Balai sumuojami.

Papildomi balai

NPPKT arba BKM 0,7

KASP kariams 0,5

Lietuvos Šaulių sąjungos nariams (pateikus pažymėjimą) 0,5

Gen. P. Plechavičiaus kadetų licėjaus absolventams 0,5

Asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“ 0,1

Dalyvavusiems jaunimo savanoriškoje veikloje 0,25

Tarptautinių olimpiadų ir konkursų laimėtojams 1 vt. – 2,5; 2 vt. – 1,5;
3 vt. – 1.

Šalies olimpiadų ir konkursų laimėtojams 1 vt. – 1,5; 2 vt. – 1;
3 vt. – 0,5.

DAUGIAU INFORMACIJOS: +3706 823 1072



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;

✓ Neatlikę laisvės atėmimo bausmės, 

nesantys įtariamieji ar kaltinamieji



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.



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
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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.
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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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