
LIETUVOS 

KARIUOMENĖ



Lietuvos kariuomenėje “dedovsčina”

Lietuvos kariuomenės šauktiniams 
vadovauja profesionalūs kariai. Vadai į 

kuriuos jie gali kreiptis bet kokiu klausimu.



Kariuomenėje šauktiniai tik šluoja ir skuta 
bulves 



Lietuvos kariuomenės valgykloje dirba 
tik profesionalus virėjai ir virėjos.



Dalinio teritoriją tvarko žmonės, kurie 
gauna atlyginimą už atliktą darbą



Šauktiniai gyvena 
“kazarmose”.

Taip gyvena Lietuvos 
kariuomenės šauktiniai



Šauktiniai 
uniformas skalbia 

rankomis

Lietuvos 
kariuomenės

šauktinių skalbykla



Karių sporto salė.



Kariai - tai “kiborgai” ir “žudikai”



Bet kariai yra
kitokie..))))))



LIETUVOS KARIUOMENĖ

Kariuomenė vadovaujasi vertybėmis, kurių laikomasi 
norint būti doru kariu, atlikti savo pareigą ir įvykdyti 
duotą priesaiką.

Šios vertybės yra: 

 Patriotizmas

 Ištikimybė

 Pasiaukojimas

 Sąžiningumas

 Drąsa

 Pagarba

 Garbė

 Principingumas



Kodėl verta tapti kariu?



Kodėl aš myliu savo Tėvynę?
Aš myliu tėvynę todėl, kad čia gimiau, čia užaugau, čia yra 

mano protėvių šaknys. Aš tai pat čia esu įleidęs šaknis. Tos 
šaknys susipynė, kaip ir mano jausmai tėvynei. Jos vėjai, jos 
tyrumas man sukelia neapsakomai šiltus jausmus ir priverčia 
odą pašiurpti. Ne veltui mūsų seneliai, tėvai kovojo už tėvynės 
laisvę, ne veltui jie pasiaukojo. Todėl jaučiu begalinę meilę, 
pakylėjimą, kad gyvenu Lietuvoje. Ir tepadeda man Dievas. 

Aš už ją kovosiu.



 Nuolatinė privalomoji pradinė

karo tarnyba (NPPKT)

 Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademija 

(LKA)

 Jaunesniųjų karininkų vadų

mokymai (JKVM)

 Tarnyba aktyviąjame rezerve 

(KASP)

 Profesinė karo tarnyba (PKT)

TARNYBOS BŪDAI  



Karo prievolininko reakcija gavus šaukimą į Lietuvos kariuomenę.

Gavau šaukimą į kariuomenę!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA………



Močiučių reakcija

Pagaliau pailsesiu nuo anūko)))



NPPKT - tai 9 mėnesių trukmės 

kariniai mokymai, kurie vyksta 

Jonušo Radvilos mokomajame 

pulke Rukloje, Jonavos raj. ir 

kituose LK daliniuose.

KAS GALI DALYVAUTI:

 18-38 m. Lietuvos Respublikos 

piliečiai.

NPPKT kariams suteikiamos

socialinės garantijos.

KODĖL verta stoti į nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą? (NPPKT)









GENEROLO JONO ŽEMAIČIO 

LIETUVOS KARO AKADEMIJA (LKA)

LKA yra aukštoji mokykla, kurios 
misija – parengti karininką ugdant jo 
lyderio savybes, intelektą, suteikiant 
profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, 
reikalingų vadui Lietuvos 
kariuomenėje, – motyvuotą ir 
pasirengusį vadovauti padaliniams 
karo ir taikos metu tarnaujant 
Lietuvos valstybei.

STUDIJUOTI LKA GALI:
 18 – 25 m. Lietuvos Respublikos 

piliečiai;
 turintys brandos atestatą;
 neteisti už tyčinius nusikaltimus.



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 – 55 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 – 35 m. Lietuvos Respublikos 
piliečiai;

 Atitinkantys sveikatos ir fizinio 
parengtumo reikalavimus;

 Tinkantys profesinei karo tarnybai 
pagal moralines savybes (neteisti).



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.



Pamąstykime

Ateik į mūsų komandą!!! 

Stok į Lietuvos karių gretas!!



CIVILIS

Nuolatinė 
privalomoji 
pradinė karo 
tarnyba (NPPKT)

Studijos
Lietuvos karo 
akademijoje
(LKA)

Krašto 
apsaugos
pajėgos (KASP)

Jaunesniųjų 
karininkų vadų 
mokymai
(JKVM)

Profesinė
karo tarnyba 

(PKT)

Kur kreiptis?

Lietuvos kariuomenės 

Karo prievolės ir

komplektavimo tarnyba

Vilniaus teritorinis karo prievolės ir 

komplektavimo skyrius

Mindaugo g. 26, Vilnius 

št. srž. Igoris Bartanovičius 

igoris.bartanovicius@gmail.com

www.karys.lt

www.kam.lt

www.lka.lt

www.sauliusajunga.lt

http://www.karys.lt/
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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
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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.

KJP.wmv
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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.

SOP.wmv




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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