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Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
2012 metais atšventusi 20 metų jubiliejų, įžengė 
į trečią savo gyvavimo dešimtmetį. Ši aukštoji 
mokykla yra vienintelė karininkų rengimo institucija 
Lietuvoje. Karininkų rengimas Lietuvos karo 
akademijoje yra siejamas su garbingomis jų rengimo 
tradicijomis, siekiančiomis dar Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikus. Mūsų tautoje žmogus, vedantis 
karius į mūšį už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, 
visada buvo vertinamas ir gerbiamas. Gerbiamas 
už tai, kad pasiryžęs oriai ir garbingai kautis, 
apginti skriaudžiamus, o esant reikalui – sumokėti 
brangiausią kainą – paaukoti savo gyvybę. 

Ištikimybė ir garbė, ryžtas ir drąsa, valia ir orumas, profesionalumas ir atsakomybė, pareiga 
ir meilė Tėvynei – tai universalios nekintančios vertybės, kurios buvo ir yra siejamos su karininko 
profesija, vertybės, kurias Lietuvos karo akademijoje stengiamasi įskiepyti būsimiems Lietuvos 
karininkams. 

Ar ne per aukštai keliame kartelę? Atsakymas gali būti tik vienas – norėdami, kad Lietuvos 
karininkas būtų vertinamas ir gerbiamas, turime taikyti labai aukštus standartus. Juk Karo 
akademijoje ugdome XXI amžiaus karininką lyderį, ne tik gebantį profesionaliai kariauti, bet ir gerai 
suvokiantį valstybei duotos priesaikos prasmę ir reikšmę. Siekiame išugdyti išsilavinusį, gebantį 
kritiškai mąstyti, kultūringą karininką, visuomenėje gerbiamą žmogų – pilietį su uniforma.

Akademijos viršininkas plk. Eugenijus VOSYLIUS

Žodis skaitytojui

rengti ginkluotosioms pajėgoms vadus – lyderius, puoselėjant 
Lietuvos kariuomenės tradicijas, teikiant kokybišką universitetinį ir karinį 
išsilavinimą, vykdant mokslinius tyrimus. 

Akademijos tikslas – 
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K airiojo Neries kranto žemės nuo tilto per Vilnelę 
(prieš jos intaką į Nerį) maždaug iki Antakal-

nio transporto žiedo XVI–XVII a. priklausė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikams. Šioje 
žemėje LDK didikai Sapiegos, Pacai, Sluškos ir kiti 
pasistatydino savo vasaros rezidencijas. Didžiausios 
žemės valdos tuo metu priklausė Sapiegų giminei. Da-
bartinė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mija yra kaip tik Sapiegoms priklausiusioje žemėje. 

Daugiau kaip trys šimtai metų mus skiria nuo 
tos dienos, kai vienas iš pačių garbingiausių ir įtakin-
giausių XVII a. LDK didikų – LDK didysis etmonas 
ir Vilniaus vaivada Kazimieras Jonas Sapiega – 1691 
m. dabartiniame Antakalnyje pasistatydino repre-
zentacinius brandžiojo baroko stiliaus rūmus. 

1694–1717 m. jo iniciatyva čia pastatyta Viešpaties 
Jėzaus bažnyčia ir trinitorių vienuolynas sudarė vientisą 
reprezentacinės rezidencijos architektūrinį ansamblį. 

LDK praradus nepriklausomybę ir patekus į Rusijos 
imperijos sudėtį, rūmus perėmė karinė rusų valdžia, 
kuri kelis kartus keitė rūmų paskirtį, pritaikydama tai 
karo mokyklai, tai kareivinėms, tai karo ligoninei. 1844 
m. gegužės 4 d. carinės administracijos sprendimu šalia 
tuometinės karo ligoninės nutarta pastatyti parako 
malūną ir kitus karinėms žinyboms reikalingus statinius. 
Šis sprendimas davė pradžią darbams – pradėjo kilti 
Vilniaus apygardos karo inžinerinės valdybos pastatai 
dabartinėje LKA teritorijoje. Ilgainiui čia įsikūrė 2-asis 
inžinerijos batalionas, kurio reikmėms buvo pastaty-
tos vadinamosios Aleksandro kareivinės. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, į buvusias karo 
ligoninės patalpas, 1940 m. rugsėjo mėn. į naujai įkurtą 
Vilniaus pėstininkų mokyklą, buvo perkelti Lietuvos 
karo mokyklos kariūnai ir mokykloje tarnavę karininkai. 
Būtent čia 1940 m. buvo išleista paskutinė XXII kadri-
nių karininkų ir XV aspirantų laidos. Sovietų okupaci-
jos laikotarpiu čia veikė Vilniaus pėstininkų mokykla, 
vėliau reorganizuota į Vilniaus priešlėktuvinės gynybos 
radiotechnikos mokyklą ir galiausiai – į Vilniaus aukštąją 
priešlėktuvinės gynybos vadų radioelektronikos mokyklą. 

Akademijos pagrindiniai pastatai, statyti sovieti-
niais laikais gana apgrabiai, Lietuvos nepriklausomybės 
metais po renovacijos suspindo šviežiomis spalvomis 
ir atrodo labai šiuolaikiškai. Neatpažįstamai pasikei-
tė ir atjaunėjo dar cariniais laikais statytas senutėlis 
Akademijos ramovės pastatas, karininkų bendrabu-
tis, NATO Energetinio saugumo centro pastatas.

Paradoksalu, bet faktas – 1992 m. Lietuvos karinin-
kų rengimas buvo pradėtas ten, kur jis nutrūko 1940 
m., t. y. LDK didikų Sapiegų rezidencijos teritorijoje. 

 1747 m. kunigaikštis Myko-
las Kazimieras Radvila Žuvelė 
Nesvyžiuje įkūrė privatų kadetų 
korpusą – Riterių mokyklą.

 1765 m. Lenkijos karalius ir Lietu-
vos didysis kunigaikštis Stanislovas 
Augustas Poniatovskis Varšuvoje 
įsteigė bendrą Lietuvos ir Lenkijos 
karininkų rengimo instituciją. 

 1773 m. LDK iždininkas Antanas 
Tyzenhauzas Gardine įkūrė karo mo-
kyklą. 1782 m. karo mokykla, pava-
dinta Kadetų korpusu, buvo perkelta 
į Vilnių ir čia gyvavo iki Abiejų Tautų 
Respublikos okupacijos 1794 m. 

 1919 m. sausio 25 d. Karo mokyklos 
pirmuoju viršininku paskirtas karinin-
kas Jonas Galvydis-Bykauskas. Ši data ir 
laikoma Karo mokyklos įkūrimo diena.

 1929 m. švenčiant Karo mokyklos 
dešimtąsias įkūrimo metines Res-
publikos prezidentas Antanas Smeto-
na sutiko tapti mokyklos šefu. Karo 
mokyklai buvo įteikta kovinė vėliava. 

 1994 m. sausio 18 d. LR Seimo 
sprendimu Krašto apsaugos mokykla 
reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, 
o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas.

 1994 m. liepos 20 d. Akademija išleido 
pirmąją karininkų laidą. 111-ai absolven-
tų buvo suteiktas leitenanto laipsnis. 

 1998 m. lapkričio 20 d. Aka-
demijai suteiktas partizanų gene-
rolo Jono Žemaičio vardas.

 Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. į Aka-
demiją pradėta priimti ir merginas.

 2003 m. pagal Akademijos plė-
tros programą atskirti karinis ren-
gimas ir akademinės studijos.

 1992–2012 m. Akademija išleido apie 
400 pavadinimų vadovėlių, žodynų, žinynų 
ir monografijų, įvairių mokslinių konfe-
rencijų medžiagos, mokomųjų, metodinių, 
informacinių bei periodinių leidinių.

 1992–2012 m. Akademijoje dieni-
nes (nuolatines) studijas baigė 1513 

Nuo tada ji pradėta vadinti Pirmojo 
Lietuvos Prezidento karo mokykla.

 1932 m. spalio 25 d. Pirmojo 
Lietuvos Prezidento karo mokykloje 
buvo išleistas pirmasis žurnalo ,,Ka-
riūnas“ numeris. Dabar žurnalas išeina 
4 kartus per metus 1000 egz. tiražu.

 Iki 1940 m. Pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokykla išleido 20 
kadrinių karininkų ir 14 aspirantų laidų. 
Prasidėjus okupacijai, 1940 m. Karo 
mokykla išleido XXI ir XXII kadrinių 
karininkų laidas ir XV aspirantų laidą.

 1992 m. birželio 16 d. Lietuvos 
Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl 
Krašto apsaugos akademijos steigimo“, 
kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta 
Krašto apsaugos mokykla. Ši data ir 
laikoma oficialia LKA įkūrimo diena.

  1992 m. rugpjūčio 30 d. Krašto 
apsaugos mokyklai įteikta kovinė 
vėliava. Joje aukso raidėmis išsiuvi-
nėtas šūkis:  „Mūsų ginklas, mūsų 
mokslas – Lietuvai Tėvynei“.

kariūnų, o kartu su neakivaizdininkais 
(ištęstinių studijų klausytojais) ir dieninių 
studijų magistrais – 2173 absolventai.

 2005–2012 m. karinius, anglų kalbos ir 
kitus kursus baigė apie 5213 klausytojų.

2013 m. sausio mėn. duomenimis:

  Akademijoje mokėsi 191 kariūnas (18 
kariūnių), iš jų 9 – užsienyje, 66 – bakalauro 
ir 71 – magistrantūros ištęstinėse studijose.

  Akademijoje iš viso mokėsi iki 
875 įvairių kursų klausytojų.

  Akademijos bibliotekos fonduose sau-
goma daugiau kaip 210000 egz. leidinių.

  Akademijoje dirba 17 profesorių, 21 
docentas, 51 vyr. dėstytojas / dėstytojas, 
28 lektoriai ir 44 kariniai instruktoriai.

 2013 m. vasarą bus išleista XX 
Akademijos absolventų laida. 
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GENEROLAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS 
(1909 03 15–1954 11 26)
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J ono Žemaičio, buvusios Karo mokyklos 
auklėtinio, pastangomis 1949 m. buvo galu-

tinai suvienytas Lietuvos partizaninis judėjimas, 
o jis pats 1949 m. vasario mėn. išrinktas Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo 
pirmininku (pagal 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaraciją atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę prezidiumo pirmi-
ninkas eina Respublikos Prezidento pareigas). 
1949 m. J. Žemaičiui suteiktas laisvės kovoto-
jų – partizanų generolo laipsnis. Partizaniniam 
judėjimui jis vadovavo iki 1953 m. gegužės 30 
d., kai dėl išdavystės, įmetus į bunkerį granatą 
su migdomosiomis dujomis, buvo apsvaigin-
tas ir suimtas. 1954 m. birželio mėn. uždara-
me teisme J. Žemaitis buvo nuteistas mirties 
bausme. Sušaudytas lapkričio 26 d. Maskvoje, 
Butyrkų kalėjime. Išsipildė J. Žemaičio žodžiai, 
pasakyti paskelbus jam mirties nuosprendį: 

„Aš, kaip ir kiti mano bendraminčiai, manau, 
kad Sovietų Sąjunga savo ginkluotomis pajėgomis 
įsiveržė į mūsų šalį... Šį sovietinės vyriausybės žingsnį 
laikau neteisėtu. Visus pogrindžio veiksmus, kurio 
dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietinę valdžią, 
aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. 
Tik noriu pabrėžti, kad kiek man teko vadovauti 
Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, 
kad ši kova laikytųsi humanizmo principų... Jokių 
žvėriškumų aš neleidau... Koks bus teismo sprendi-
mas – man žinoma. Aš vis tiek manau, kad kova, 
kurią aš vedžiau devynerius metus, duos rezultatų.“

Kariūnas Jonas 
Žemaitis (iš kairės 
trečias) prie Karo 
mokyklos su ben-
drakursiais. Kaunas, 
1928 m. vasara

Paaiškinimai
Gen. J. Žemaičio tėviškė
Stovyklavietės
Vadavietės
Kitos J. Žemaičio buvimo apylinkės
J. Žemaičio buvimo apylinkės
Orientacinės vietovės
Mūšiai
Kai kurie J. Žemaičio organizaciniai žygiai
Minaičiai, 1949–02 Lietuvos partizanų vadų suvažiavi-
mo ir 1949–02–16 Deklaracijos paskelbimo vieta
Giegiai – vieta, kur 1947–05  J. Žemaitis buvo išrinktas
Kęstučio apygardos vadu
J. Žemaičio suėmimo vieta 

T

L

1953–05–30

Partizanų generolo 
J. Žemaičio-Vytauto 

žygių ir kovų
1945–1953 m.

vietovės
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UGDYTI XXI AMŽIAUS LYDERĮ – PATRIOTĄ KARIŪNŲ GYVENIMAS

KA
RI

ŪN
Ų 

GY
VE

NI
M

AS
V isi kariūnai gyvena Akademijoje. Nuo dienos, 

kai duoda priesaiką, jie tampa Lietuvos kariais 
ir privalo laikytis griežtų kariuomenės taisyklių. 

Kariūnai gyvena šiuolaikiškai suprojektuotų karei-
vinių kambariuose po keturis. Kiekviename kambaryje 
yra kompiuteris. Būstas primena veikiau kuklų ir tvar-
kingą viešbutį nei tradicinį studentų bendrabutį. 

Kariūnai yra visiškai išlaikomi valstybės, jiems suteikia-
mos visos socialinės garantijos. Iš kitų universitetų studentų 
Akademijos kariūnai išsiskiria uniformomis, kurios yra 
trijų rūšių skirtingoms užduotims atlikti: su kasdienine 
uniforma lankomos paskaitos, lauko pratybų metu dėvima 
lauko uniforma, o ypatingų ir iškilmingų renginių metu 
puošiamasi paradine uniforma. Kariūnai išleidžiami už Aka-
demijos ribų tik leidus aukštesniems vadams. Savaitgaliais 
išleidžiami tik pažangūs, drausmingi, pavyzdingi kariūnai. 

Visas kariūnų gyvenimas Akademijoje vyks-
ta pagal griežtą dienotvarkę. Eilinė diena praside-
da šeštą valandą ryto kėlimusi ir baigiasi vakari-
niu patikrinimu. Kariūnai, neturintys papildomų 
mokslo užduočių, 22.00 val. eina miegoti. 

Pratybos prasideda rytiniu skirstymu, kuris vyksta 
Akademijos rikiuotės aikštėje. Ceremonijos metu pake-
liamos Lietuvos valstybės ir istorinė vėliavos, visi gieda 
„Tautišką giesmę.“ Kariūnai pagerbia vėliavas, iškilmingai 
pro jas pražygiuodami, ir eina į auditorijas. Studijos vyksta 
nuo 8.15 iki 13. 20 val. – tai šešios akademinės valandos. 
Po pietų kariūnai turi 30 min. laiko pailsėti ir pasiruošti 
popietinėms pratyboms – dar dviem karinio rengimo 
valandoms nuo 14.50 iki 16. 30 val. Vakarinio patikrinimo 
ceremonija taip pat vyksta Akademijos rikiuotės aikštėje, jos 
metu nuleidžiamos Lietuvos valstybės ir istorinė vėliavos. 

Kuopoms vadovauti skiriami aukštesnių kursų ka-
riūnai šešių mėnesių laikotarpiui – jie eina skyrininkų, 
būrių vadų, kuopos vado pavaduotojo ir kitas pareigas 
ir dėvi įvairaus rango skiriamuosius ženklus. Pirmo ir 
antro kurso kariūnai į vadų pareigas neskiriami, todėl 
jokiais skiriamaisiais ženklais pasigirti negali. Taigi nie-
kas paprastai neateina – viską reikia užsitarnauti. 

Ypatingą vietą kariūnų gyvenime užima Kariūnų garbės 
kodeksas, skiepijantis kariūnams garbės ir doros supratimą. 
Įsisąmonintos dorovinės normos lydės juos per visą studijų 
laiką bei tolesnę tarnybą Tėvynės labui. Garbės kodekso 
esmę puikiai iliustruoja keturios pagrindinės taisyklės: ne-
meluok, neapgaudinėk, nevok ir netoleruok taip besielgian-
čių. Garbės kodekso laikymąsi kontroliuoja Kariūnų garbės 
teismas, sudaromas iš didžiausią autoritetą turinčių kariūnų. 

Kariūnų taryba – tiltas tarp studijuojančiųjų, 
vadovybės ir Lietuvos aukštųjų mokyklų

Tel. (8 5) 210 3638
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LYDERIO UGDYMAS
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UGDYTI XXI AMŽIAUS LYDERĮ – PATRIOTĄ

N uo pat seniausių laikų, vos tik žmonės pradėjo 
burtis į grupes, lyderystė tapo neišvengiama gy-

venimo ir išgyvenimo dalimi. Paprastai lyderis visada 
būdavo stipriausia, gudriausia, gabiausia ir visokiais 
kitokiais aspektais geriausia asmenybė grupėje, savo 
elgesiu ir vertybėmis gebanti patraukti žmones. Tačiau 
lyderis nėra koks nors antžmogis. Jis mėgsta ir moka 
dirbti. Daro tiek, kiek pajėgia. Kiti tiesiog nedaro.

Lietuvos karo akademija yra vienintelė 
aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje ugdomas 
kovotojo tipas – lyderis, kuriuo besąlygiš-
kai pasitikėtų ir būsimieji kariai, ir tauta. 

Lyderio ugdymas apima iš pirmo žvilgsnio su 
lyderyste nesusijusias sferas, tokias kaip etika, esteti-
ka, protokolas ir etiketas, karo meno istorija, tačiau 
norint išugdyti tikrą lyderį būtina siekti, kad jis taptų 
visapusiška asmenybe. Vadinasi, reikia rengti jau ne 
tik gerą karį, bet ir dorą pilietį, patriotą, intelektualą, 
suvokiantį meną, gebantį tinkamai elgtis tiek oficia-
lioje, tiek neformalioje aplinkoje, išmanantį pedago-
giką, psichologiją ir kitus, atrodo, su karyba nelabai 
tesusijusius dalykus. Juk baigęs Akademiją jaunuolis 
taps maždaug trisdešimties žmonių būrio vadu, 
tačiau jis bus tik formalus vadas. Lyderiu, mokytoju, 
psichologu, pagalbininku, užtarėju, o kartais tiesiog 
įdomiu pašnekovu savo būrio kariams jaunas leite-
nantas galbūt taps tik dėl savo asmeninių savybių.

Jau nuo pirmos dienos Akademijoje sten-
giamasi, kad kariūnai pajustų, jog čia vieta tik 
aktyviam ir labai pareigingam žmogui. Čia reikia 
parodyti viską, ką žmogus turi geriausia: ištver-
mę lauko pratybų metu, mokėjimą susikaupti ir 
valdyti situaciją vadovaujant būriui, intelektą ir 
kūrybiškumą studijuojant teorinius dalykus.

Visgi visa tai, ką kariūnai įgyja besimokydami 
Akademijoje ir, tapę leitenantais, išsineša į gyvenimą, 
yra tik būtinas pagrindas vadui, kadangi tai daugiausia 
teorinės žinios ir labai nedaug gyvenimiškos patir-
ties. Akademijos diplomas yra tik tramplinas į realų, 
jau nebe akademinį, gyvenimą. Tai – tikros tarnybos 
pradžia, kurios metu, mokydami jiems priskirtus 
karius, vadai patys labai daug ko mokysis ir išmoks. 
Ir tik gyvenimas parodys, kokiais lyderiais ir asmeny-
bėmis jie taps. Lyderiais negimstama – jais tampama 
mūsų Akademijoje. Toks yra karininko kelias.

Tel. (8 5) 210 3651
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ES
TE

TI
NI

S 
LA

VI
NI

M
AS

ESTETINIS LAVINIMAS

T uriningas ir įvairus kariūnų kultūrinis gyve-
nimas. Akademijoje suburtas kariūnų choras, 

antro kurso kariūnai mokomi šokti valsą, tango, 
ča ča ča ir kitų šokių. Jų šokių partnerės – Vilniaus 
miesto aukštųjų mokyklų studentės. Baigus šokių 
fakultatyvą, mokslo metų pabaigoje, rengiamas 
vakaras-konkursas, kuriame kvalifikuota vertini-
mo komisija išrenka geriausiai šokančias poras.

Tel.  (8 5) 210 3524
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DORINIS UGDYMAS

Besimeldžiantis karys...

K arys, nuolat su savimi besinešiojantis Šv. Raštą, jį 
skaitantis ir jo mintimis grindžiantis savo gyvenimą?

Kodėl gi ne?
Dažnai teigiama, kad ne modernūs ginklai, nau-

jausios technologijos ar kariuomenės dydis lemia 
pergalę, bet karių tvirtumas, dvasinė branda. Kaip tik 
tuo Lietuvos kariuomenėje rūpinasi karo kapelionai.

2001 m. Karo akademijoje buvo atidaryta Šv. Anzel-
mo koplyčia, kurioje tikinčioji bendruomenė švenčia Eu-
charistiją (šv. Mišias) bei sakramentus. Suvienyti vieno ti-
kėjimo, malda apkabiname Akademijoje studijuojančius, 
tarnaujančius, besidarbuojančius ir visus jų šeimų narius. 

Šalia akademinių studijų, karinio ir psichologi-
nio rengimo vyksta ir dvasinis auklėjimas. Kariūnams 
dėstomas sielovados kursas. Tai 4 metų paskaitų ciklas, 
kuriame išsamiau supažindinama su krikščioniškojo 
tikėjimo doktrina, būdais, kaip gilinti ir stiprinti sa-
vąjį tikėjimą, apžvelgiamos kitos krikščioniškosios 
denominacijos bei pagrindiniai pasaulio tikėjimai. 
Kam visa tai? Yra svarbu pažinti savąją krikščio-
niškąją tradiciją, turėjusią didžiulį poveikį Vakarų 
Europos kultūros ir mentaliteto formavimuisi. 

Kariūnai ir darbuotojai entuziastingai dalyvauja 
piligrimystėje. Kasmet keliaujame į Šiluvą, kitas garsias 
Lietuvos vietas, į Lurdą (Prancūzija), kur suplaukia 
kariai iš viso pasaulio padėkoti Dievui ir pasimelsti 
už taiką. Tradiciškai kiekvieną rudenį dalyvaujame 
piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Akademijos darbuotojai ir kariūnai turi galimy-
bę pasirengti ir priimti Krikšto, Pirmosios Komu-
nijos, Sutvirtinimo ir Santuokos sakramentus.

Jau tapo gražia tradicija kasmet pavasarį susiburti 
į tarptautinę krikščioniškąją kariūnų ir jaunųjų kari-
ninkų konferenciją (dalyvauja atstovai iš 10 valstybių). 
Tai puiki galimybė pagilinti savąjį tikėjimą bei atvirai 
pasidalyti patirtimi, vis iš naujo įsipareigojant būti 
Gerosios Naujienos nešėjais savo tarnybos vietose.

Daug laiko karo kapeliono darbe yra skiriama 
asmeniniams susitikimams ir pokalbiams su kariais 
ir darbuotojais sprendžiant jų tikėjimo klausimus, 
tarnyboje ar šeimoje iškylančias problemas.

Pasigėrėjimo verta kariūnų, patarnaujančių šv. Mi-
šiose, asista. Daugumoje iškilmingų šv. Mišių, švenčiant 
didžiąsias religines, valstybės ir kariuomenės šventes, 
patarnauja būtent jie. Ir tai daroma itin profesionaliai.

Tel.  (8 5) 210 3511
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K ariūnai mėgsta aktyvų laisvalaikį. Būsimasis kari-
ninkas turi nuolat sportuoti, kad net ir sunkiausių 

situacijų metu išliktų ramus, tvirtas ir būtų sektinas 
pavyzdys savo kariams. Kariūnų fizinis lavinimas 
yra viena svarbiausių asmenybės ugdymo priemo-
nių, padedančių jiems fiziškai ir dvasiškai tobulėti.

Akademijoje populiariausios sporto šakos – ka-
rinė penkiakovė, krepšinis, jėgos trikovė, futbolas, 
boksas, kovinė savigyna, lengvoji atletika, tinklinis, 
paplūdimio tinklinis, šachmatai. Džiugina, kad mūsų 
sportininkai yra pasiekę puikių rezultatų ne tik krašto 
apsaugos žaidynėse, bet ir įvairiausiose Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų pirmenybėse, Baltijos šalių studentų 
žaidynėse ir turnyruose, Lietuvos čempionatuose.

Patyrę Fizinio rengimo ir sporto skyriaus treneriai 
išugdė ne vieną Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų bokso, 
jėgos trikovės, svarsčių kilnojimo čempioną ir prizinin-
ką. Svarsčių kilnojimo komanda – daugkartinė Lietuvos 
kariuomenės, Lietuvos jaunimo ir Lietuvos studentų 
svarsčių kilnojimo čempionatų nugalėtoja ir prizininkė. 

Akademijos auklėtiniai Edgaras Raibužis (jėgos 
trikovė) – sporto meistras, 2011 metų Lietuvos vyrų 
čempionato prizininkas, Lietuvos jaunimo rekordi-

ninkas (pritūpimas su štanga ant pečių 
– 307,5 kg). Andrius Kubilius – sporto 
meistras, 2012 m. Lietuvos jaunimo 
ir vyrų svarsčių kilnojimo čempionas, 
pasaulio studentų vicečempionas. 

Paplūdimio tinklinio komanda – daug-
kartinė Lietuvos kariuomenės čempionė 
ir prizininkė. Kovinės savigynos koman-
da 5 kartus iš eilės laimėjo kariuomenės 
savigynos čempionatus. Kariūnai Man-
tvydas Miliauskas ir Žygimantas Utkus 
dalyvavo 2011 metų pasaulio karių bokso 
čempionate. Akademijos bėgikų koman-
da – viena pajėgiausių krašto apsaugos 
sistemoje, 2011 metų Lietuvos kariuome-
nės kroso čempionato prizininkė. Karinės 
penkiakovės komanda daugiausia kartų 
iškovojusi kariuomenės čempionatuose 
pirmąsias vietas. Tinklinio, krepšinio, 
futbolo komandos visus mokslo metus 
dalyvauja Vilniaus miesto turnyruose.

Kariūnų dienotvarkėje po akademi-
nių studijų ir karinio rengimo pratybų 
yra numatyta po 1,5 val. skirti rinktinių 
treniruotėms ir savarankiškoms pra-
tyboms. Tad galima drąsiai teigti, kad 
Akademijoje ugdomi ne tik lyderiai, 
bet ir įvairių sporto šakų čempionai.

Tel.  (8 5) 210 3550
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Merginos tampa fiziškai tvirtesnės, 
kartais net labiau už vaikinus. Matant 
silpnus vaikinus, tiek fiziškai, tiek morališkai, 
iškart kyla noras jiems vadovauti, lyderiauti, 
todėl merginos ir renkasi kariuomenę, kad 
turėtų daugiau saviraiškos galimybių.

Kaip tavo norą 
būti kariūne (-u) 
vertino artimieji?

Tėvai labai apsidžiaugė, nes patys ir skati-
no tai daryti, taip pat neprieštaravo ir tam, kad, 
jei nepatiktų ar būtų per sunku, nesikankinčiau 
ir pasirinkčiau sau tinkamiausią gyvenimo 
kelią. Broliai iš pradžių sakė, kad ši profesija ne 
man, nes bus per sunku, bet kai įstojau ir išėjau 
bazinį kario kursą, susitaikė su ta mintimi.

Kaip manai, ar reikalinga 
atranka stojant į LKA?

Manau, kad atranka yra reikalinga, nes pati-
krina norinčiųjų studijuoti fizinį pajėgumą ir lo-
ginį mąstymą. Remiantis jos rezultatais atrenka-
mi geriausi, kurie gali būti verti kariūno vardo.

Ko dar trūksta, kad 
išsipildytų svajonės?

Dar liko ilgi studijų metai Akademijoje, 
taip pat aukštesnių laipsnių siekis, tad kariuo-
menėje svajonės nesibaigia, vis atsiranda sričių, 
kur galima tobulėti ir siekti vis naujų tikslų.

Kas paskatino da-
lyvauti atrankoje į 
Karo akademiją?

Apie LKA sužinojau iš tėčio, jis ir paskati-
no dalyvauti atrankoje, nes matė mano fizines 
galimybes, valią ir užsispyrimą. Ilgai svarsčiusi, 
ką studijuoti, nusprendžiau, kad Akademija ir 
yra ta vieta, kur geriausiai galiu realizuoti save.

Vis daugiau merginų 
(vaikinų) renkasi 
kariūno duoną. Kodėl?

A kademijai pavyko tapti viena iš išskir-
tiniausių Lietuvos aukštųjų mokyklų 

daugiausia dėl modernios atrankos sistemos. 
Jaunuolių atranką organizuoja Akademijos 
Atrankos centras, kurio pagrindinis uždavinys 
– atrinkti jaunuolius, turinčius savybių ir gebė-
jimų, reikalingų norint tapti puikiais vadais.

Pati atranka vykdoma ištisus metus. Taip 
sudaroma galimybė išbandyti savo jėgas iš 
anksto, nelaukiant mokslo metų pabaigos, 
kada abiturientams ir taip nestinga rūpes-
čių dėl artėjančių brandos egzaminų. 

Atranka Akademijoje trunka dvi dienas. 
Testuojamos 6–10 kandidatų grupės. Užduotys – 
labai įvairios: ir individualios, atliekamos raštu, ir 
praktinės, kurias atlieka visa grupė kartu. Kartais 
reikalaujama, kad grupė priimtų vieną sprendimą, 
nors gausu skirtingų individualių požiūrių, kartais 
įtampą kelia nuolatinė laiko stoka, kartais nusta-
toma daug taisyklių, kurių privaloma laikytis.

Pagal griežtai apibrėžtus ir tiksliai aprašytus 
kriterijus Atrankos komisija vertina kandidato 
asmenybės savybes (tokias kaip atsparumas stresui, 
ryžtas, gebėjimas daryti įtaką kitiems, mokėjimas 
bendrauti ir sutarti su skirtingais žmonėmis ir 
kt.), taip pat gebėjimus, padėsiančius jam tobulėti 
kaip būsimam operacijų vadui (pvz., gebėjimą 
analizuoti, spręsti problemas, logiškai mąstyti, 
nustatyti erdvinius santykius ir kt.). Ypatingas 
dėmesys kreipiamas ir į kandidato motyvaciją 

Kokios savybės 
reikalingos daly-
vaujant atrankoje?

Dalyvaujant atrankoje svarbiau-
sia yra pasitikėjimas savimi, gebėjimas 
greitai mąstyti ir veikti pagal pateiktą 
užduotį, laisvai reikšti savo mintis.

Krn. Snieguolė 
PIEKUTĖ

Papasakok, kokius 
išbandymus teko 
įveikti atrankoje?

Negaliu teigti, kad atrankoje teko įveikti 
kokius nors ypatingus išbandymus, nes tam 
buvo ruoštasi iš anksto, nebent išskirčiau 
asmeninio vadovavimo užduotis, kai reikėjo 
labai greitai galvoti ir veikti, o nepažįstant 
komandos žmonių ir nežinant jų asmeninių sa-
vybių buvo ganėtinai sunku viską gerai atlikti.

Gal buvai šaulė (-ys), 
skautė (-as) ar sa-
vanorė (-is)?

Ne, nebuvau.

tapti karininku, tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
Atrankoje dalyvauja kandida-

tai, jau sulaukę 16 metų.
Tiek merginoms, tiek vaikinams keliami 

vienodi profesinio tinkamumo reikalavimai, 
išskyrus fizinės parengties normatyvus, kurie 
merginoms yra šiek kiek mažesni. Visi jaunuoliai, 
teigiamai išlaikę profesinio tinkamumo testą ir 
atitinkantys medikų keliamus sveikatos reikalavi-
mus, lygiomis teisėmis dalyvauja konkurse stoti į 
Akademiją. Įstoja geriausią konkursinį balą pagal 
brandos atestato įvertinimus turintys kandidatai.

Siekiant supažindinti kandidatus su karių 
kasdienybe, atrankos metu jie apgyvendinami 
Akademijos kareivinėse, privalo laikytis draus-
mės, dėvėti panašias į karių uniformas, žygiuoti 
rikiuotėje, atidžiai klausyti nurodymų ir vykdy-
ti juos. Vyresniųjų kursų kariūnai jiems skiria 
savo laisvalaikį ir supažindina su mokymosi ir 
gyvenimo sąlygomis Akademijoje, pasidalija 
kariškų iššūkių ir kasdienės rutinos patirtimi.

Be to, dalyvavimas atrankoje – jaunuoliams 
unikali patirtis: nepažįstamų jaunų žmonių 
grupelė per dvi dienas tampa darnia komanda, 
gebančia įveikti sudėtingas komandines užduo-
tis, suvokti, koks svarbus gali būti kiekvieno 
asmeninis indėlis į komandos formavimą. Jau-
nuolis, dalyvavęs atrankos procese, jau išeina 
daugiau sužinojęs apie Lietuvos karo akademiją 
ir tarnybos ypatumus Lietuvos kariuomenėje. 

Krn. Mantas 
GAIDJURGIS

Pirmą kartą apie LKA sužinojau 
9 klasėje, mokykloje. Buvau vedamas 
tik savo paties vidinio noro, jokie iš-
oriniai veiksniai ar asmenys neturėjo 
įtakos mano sprendimui stoti į LKA.

Bėgant laikui, pasaulis keičiasi, todėl 
atsiranda vis daugiau merginų, propaguo-
jančių ir mėgstančių tokį gyvenimo būdą. 
Turbūt joms patinka iššūkiai, veiksmas, 
adrenalinas ir pojūčiai, kurių nepatir-
si gyvendamas įprastą civilio gyvenimą. 
Manyčiau, tai ir yra pagrindinės priežastys.

Artimųjų reakcija buvo pui-
ki. Jie mane visokeriopai palaikė.

2010–2011 m. buvau profesinės karo 
tarnybos karys, tarnavau Mechanizuoto-
sios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ 
žvalgybos kuopoje. Vilkėti Lietuvos kariuome-
nės uniformą man ir, manyčiau, kiekvienam 
kareiviui ar karininkui yra didelė garbė. 

Taip, pasirinkusių šią profesiją atranka yra 
būtina, nes ne kiekvienas gali būti lyderis, vadas 
ar dirbti su žmonių grupe ir jai vadovauti – juk 
tai nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Todėl 
reikia atrinkti tam tinkamus žmones, nusta-
tant jų tinkamumą tarnybai ir vadovavimui.

Atrankoje reikėjo atlikti psichologi-
nius testus, vadovavimo, planavimo, 2D 
ir 3D mąstymo, matematikos užduotis 
ir, žinoma, fizinio parengtumo testą. Tik 
įveikus visus testus Karinės medici-
nos ekspertizės komisija nusprendžia, 
ar sveikata tinkama tarnybai.

Asmenys, dalyvaujantys atrankoje, turėtų 
labiau pasitikėti savimi, nebijoti pareikšti savo 
nuomonės ir tiesiog būti aktyvesni jos metu. 
Aišku, sumanumas, išradingumas ir geras 
fizinis pasirengimas yra būtinos savybės, norint 
sėkmingai įveikti profesinio tinkamumo testą.

Baigti LKA, grįžti į žvalgybos 
kuopą, o vėliau galbūt tarnauti Spe-
cialiųjų operacijų pajėgose.
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Karininkui gyvybiškai, tiesiogine šio žodžio prasme, svarbus profesinių žinių ir 
įgūdžių bagažas. Jų panaudojimas reikalauja kūrybiškumo, kuris turės pasireikšti 
greitai kintančioje aplinkoje – mokytis nebebus laiko. Karinis rengimas – tai 
procesas, kuris niekada nesibaigia, nes tobulumui ribų nėra ir negali būti. Tai 
nuolatinis, taip pat ir savarankiškas, mokymas ir mokymasis.

Viršininko pavaduotojas kariniam rengimui                                 plk. ltn. Valerijus ŠERELIS
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BAZINIAI KARININKŲ KURSAI 

Baziniai karininkų kursai atsakingi už karinių disci-
plinų mokymo organizavimą ir būsimų karininkų gebėji-
mų, atitinkančių Lietuvos kariuomenės vado nustatytus 
būrių vadų kvalifikacinius reikalavimus, ugdymą.

Pėstininkų būrio vado karinis rengimas trunka 
ketverius kariūnų studijų metus – nuo pirmos įstojimo 
į Karo akademiją dienos iki paskutinę studijų savaitę 
vykstančio kvalifikacinio egzamino – lygiagrečiai su 
universitetinėmis studijomis. Siekiant būsimus LKA 
absolventus parengti pagal reikalavimus, pėstininkų 
būrio vado rengimas suskirstytas į devynis modulius:

 I modulis – Pagrindinių karinių žinių įgijimas 
ir pėstininko individualus rengimas (1 kursas)

 II modulis – Skyriaus rengimas ir te-
orinių žinių įgijimas (2 kursas)

 III modulis – Mūšio funkci-
jos būrio lygmeniu (3 kursas)

LYGIS L1 
BAZINIS

L2 
TAKTINIS

L3 
OPERACINIS

L4 
STRATEGINIS

KURSAI

Baziniai 
karininkų 
rengimo 
kursai

Specialybės 
kursai

Jaunesniųjų 
štabo 

karininkų 
kursai

Specialybės 
kursai

Štabo karininkų kursai

Vadų ir generalinio 
štabo karininkų 

kursai
 

Karo koledžų 
lygmens kursai

Sausumos pajėgų štabo karininkų kursai 
(LKA, nuo 2011)

Oro pajėgų štabo karininkų kursai (LKA)

Jūrų pajėgų štabo karininkų kursai
(Latvija)

MOKYMO ĮSTAIGA
Lietuvos ar užsienio 

valstybių karo 
akademijos

Lietuvos ar užsienio  
valstybių karo akademijos

Baltijos gynybos 
koledžas

Baltijos gynybos 
koledžas

Užsienio valstybių 
mokymo įstaigos

Karo ir gynybos 
koledžai

AUKŠČIAUSIAS 
LAIPSNIS, KURĮ 

GALIMA SUTEIKTI
kpt.                                              mjr. plk. ltn. plk. – gen. ltn.

IŠSILAVINIMAS                                 BAKALAURAS MAGISTRAS

Būrio vado rengimas 

T i k s l a s  –
rengti karininkus (būrių vadus, karininkus aviacijos specialis-
tus ir karininkus specialistus) Lietuvos kariuomenei ir jos rezer-
vui, gebančius atlikti savo pareigas ir užduotis taikos ir kovos 
veiksmų metu. Ugdyti vado lyderio savybes ir vertybes, suteikti 
būsimiems karininkams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, bū-
tinų norint vadovauti būriui ar eiti kitas tolygias pareigas.

KARININKŲ RENGIMO SISTEMA

O r g a n i z a v i m a s

Tel.  (8 5) 210 3637

 IV modulis – Šaudymo vadovo kursas, 
I–III etapai, ir taktikos pagrindai (3 kursas)

 V modulis – Pėstininkų būrys patruliavime (3 kursas)
 VI modulis – Pėstininkų būrys puolime (4 kursas)
 VII modulis – Pėstininkų būrys gynyboje (4 kursas)
 VIII modulis – Mūšis mieste (4 kursas)
 IX modulis – Taikos rėmimo operacijos (4 kursas)

Karinio mokymo metu būsimi karininkai taip pat išeina 
adaptuotą bazinį kario kursą Jonušo Radvilos mokomajame 
pulke, seržanto pėstininko kursą Div. gen. Stasio Raštikio 
Lietuvos kariuomenės mokykloje, atlieka stažuotę Lietuvos 
kariuomenės daliniuose. Karinio mokymo pabaigoje kariūnų 
žinios ir įgyti praktiniai gebėjimai tikrinami būrio vado kursų 
ir kvalifikacinio egzamino metu. Siekiant objektyvaus LKA 
absolventų įvertinimo kviečiami vertintojai iš kitų Lietuvos 
kariuomenės dalinių. Besimokančių kariūnų pažanga studijų 
metu vertinama reitinguojant – taip sudaromos galimybės 
kariuomenei atsirinkti geriausius absolventus, o geriau-
siems absolventams – pasirinkti norimas tarnybos vietas. 

Pėstininkų būrio vado kursų programos apim-
tis – 3147 valandos, iš kurių: 626 valandos teorinių 
pratybų ir paskaitų, 1373 valandos praktinių praty-
bų, 1148 valandos lauko pratybų poligonuose.

Rezervo būrių vadų kursai ir karininkų specialis-
tų kursai organizuojami pagal specialias programas.

Siekiant užtikrinti būsimų karininkų kokybišką ka-
rinį rengimą, Baziniuose karininkų kursuose skiriami 
dirbti instruktoriai – įvairių sričių ekspertai: individualių 
įgūdžių, gynybos, puolimo, patrulio, operacijų mieste, 
žiemos sąlygomis, taikos rėmimo operacijų, ginkluotės, 
karo inžinerijos, logistikos, topografijos, ryšių, apsaugos 
nuo ChBRB ginklo bei pratybų vedimo metodologijos. 
Šie specialistai ir sudaro Bazinių karininkų kursų Taktikos 
bei Kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo sekcijas.  

Karinis rengimas organizuojamas pagal du pagrin-
dinius principus: pirma, mokymas turi būti orientuo-
tas į būsimą konfliktą (angl. Battle focused trainning), 
antra – vadovaujantis nuostata: „Mokykis darydamas“ 
(angl. Learning by doing). Taigi apie 50 % pratybų yra 
praktinės ir būsimi karininkai įgyja ne vien tik bazi-
nių teorinių žinių, bet ir pirminių praktinių įgūdžių.

R e z u l t a t a s
Sėkmingai baigęs pėstininkų būrio vado rengimo kursus karininkas turi gebėti vadovauti būriui, organizuoti ir vesti 
pratybas kariams, išmanyti mūšio vedimo tvarką, būrio ginkluotės ir technikos taktinio panaudojimo galimybes, mokėti 
taikyti pagrindinius kovinės paramos ir karinių aprūpinimo padalinių panaudojimo principus. Įgijęs bakalauro išsimoks-
linimą, sėkmingai baigęs pėstininkų būrio vado karinio rengimo programą ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą kariūnas 
įgyja pėstininkų būrio vado kvalifikaciją. Be to, jam suteikiama šaudymo vadovo (I–III etapų) kvalifikacija, fizinio rengi-
mo instruktoriaus kvalifikacija, įteikiamas pirmosios medicinos pagalbos pažymėjimas, ugnies koreguotojo pažymėji-
mas, aplinkos apsaugos pažymėjimas, darbo saugos pažymėjimas, taip pat nustatomas anglų kalbos mokėjimo lygis.
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KARJEROS KURSAIKARINIS RENGIMAS

Jaunesniųjų štabo karininkų kursai

O r g a n i z a v i m a s

Kursai organizuojami Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje lietuvių ir anglų kalbo-
mis. Jie skirti Lietuvos kariuomenės karininkams, 
tačiau į kursus gali būti kviečiami ir užsienio šalių 
karininkai. Kursų metu klausytojams yra suteikiama 
taktikos, ginkluoto konflikto teisės, civilių ir karių 
bendradarbiavimo, karinio administravimo, karinin-
ko (lyderio) ugdymo, karo meno istorijos, politikos 
mokslų ir kovinio rengimo organizavimo žinių. 
Rengiantis paskaitoms ir pratyboms ir jas vedant 
naudojamasi Lietuvos ir NATO šalių karinėmis 
doktrinomis, vadovėliais ir kita metodine literatūra. 

Studijas jaunesniųjų štabo karininkų kursuo-
se sudaro trys moduliai: pirmasis – išankstiniai 
skaitiniai, antrasis – kuopos lygmuo, trečiasis 
– bataliono lygmuo. Kursų trukmė – 92 dienos 
(18,5 savaitės), neįskaitant pirmojo modulio.

 Pirmasis – išankstinių skaitinių – modu-
lis organizuojamas nuotoliniu būdu prieš kursus 
klausytojams išsiunčiant reikiamą literatūrą. Šio 
modulio tikslas – atnaujinti karininko bazi-
nes taktikos žinias. Išankstiniai skaitiniai apima 
40 savarankiškų studijų valandų, jų pabaigoje 
organizuojamas žinių patikrinimo testas. 

 Antrojo – kuopos lygmens – modulio tikslas 
yra suteikti klausytojams teorinių žinių ir praktinių 
įgūdžių, būtinų norint mokėti veikti kuopos lyg-
mens padalinio sudėtyje. Modulis apima 29 dienas 

(6 savaites). Rengimas vyksta lietuvių kalba, tačiau 
gali būti naudojamasi literatūra anglų kalba. Orga-
nizuojamos paskaitos, pratybos, seminarai, atlie-
kami praktiniai darbai, klausytojai savarankiškai 
mokosi, atlikdami praktines užduotis. Mokymosi 
metu rengiamas žinių patikrinimo testas, pabaigo-
je – kompleksinis žinių patikrinimo egzaminas.

  Trečiasis – bataliono lygmens – modulis skirtas 
bataliono lygmens karininkams rengti. Šio modulio 
tikslas – suteikti klausytojams teorinių žinių ir praktinių 
įgūdžių, būtinų norint mokėti veikti bataliono lygmens 
padalinio štabe atliekant štabo karininko pareigas. 
Modulis apima 63 dienas (12,5 savaitės), mokoma 
anglų kalba. Organizuojamos paskaitos, pratybos, 
seminarai, atliekami praktiniai darbai, klausytojai 
savarankiškai mokosi, atlikdami praktines užduotis. 
Mokymosi metu rengiamas žinių patikrinimo testas, 
pabaigoje – kompleksinis žinių patikrinimo egzaminas, 
kuris kartu laikomas ir kurso baigiamuoju egzaminu.

Klausytojai iš užsienio šalių yra kviečiami į tre-
čiąjį modulį. Užsienio šalių klausytojams organizuo-
jamas papildomas 2 savaičių parengiamasis kursas 
(prieš prasidedant trečiajam kurso moduliui), kurio 
metu pateikiama antrojo modulio santrauka. 

Paskaitos ir pratybos trunka iki 8 val. (po 50 min.) 
per dieną. Taip pat papildomai numatoma, kad klau-
sytojai turi skirti iki 4 val. dienos saviruošai. Šis laikas 
taip pat gali būti naudojamas pratybų užduotims atlikti, 
konsultacijoms bei mokymo proceso aptarimui.

R e z u l t a t a s
Karininkai, sėkmingai baigę jaunesniųjų štabo karininkų kursus, turi gebėti planuo-
ti kuopos ir bataliono lygmens operacijas, išmanyti kariuomenės vienetų organizaci-
nę struktūrą, jų kovines galimybes, būti susipažinę su pagrindinėmis NATO doktrinomis, su-
prasti ir gebėti taikyti kuopos vado ir bataliono štabo taktines veiklos procedūras.

Tel.  (8 5) 210 3585

T i k s l a s  –
rengti Lietuvos kariuomenei kompetentingus karininkus, gebančius atlikti jaunesniųjų šta-
bo karininkų pareigas bataliono lygmens štabe, ugdyti vado lyderio savybes, suteikti kari-
ninkams karo meno istorijos, politologijos, karybos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.
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KARJEROS KURSAIKARINIS RENGIMAS

Oro pajėgų štabo karininkų kursai

O r g a n i z a v i m a s

Šiuose 16 savaičių trukmės kursuose mokosi 
karininkai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos karinių oro 
pajėgų. Mokymas vyksta anglų kalba. Tarptautiniai 
oro pajėgų karininkų kursai Baltijos šalių oro pajė-
goms Akademijoje organizuojami nuo 2004 m.  

Oro pajėgų štabo karininkų kursai yra vieninteliai, 
skirti būtent trijų Baltijos šalių oro pajėgų kari-
ninkams. Kursų programa parengta atsižvelgiant 
į Baltijos valstybių oro pajėgų štabo karininkų 
turimą išsilavinimą, sukauptas karines žinias, šių 
šalių KOP realijas, perspektyvas ir iššūkius vykdant 
numatytas užduotis ir NATO įsipareigojimus.

T i k s l a s  –
rengti trijų Baltijos šalių karinių oro pajėgų štabo karininkus, gebančius planuo-
ti ir analizuoti oro operacijas komponento lygmeniu, mokančius vartoti NATO apibrėži-
mus ir terminus, išmanančius kariuomenės struktūrą ir operacijas taikos, krizės ir karo 
metu, galinčius analizuoti ir vertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus.

Kursų programą
 sudaro 4 mokymo sritys:

Operacijų planavimas 
Viena didžiausių ir plačiausių kursų mokymo 

sričių. Per 7 savaites klausytojai supažindinami su 
karo aviacija, jos istorija, taip pat su naujausiomis 
karo aviacijos technologijomis ir jų panaudojimu 
šiuolaikiniuose kariniuose konfliktuose. Atsižvel-
giant į šiuolaikinių konfliktų pobūdį ir su jais susi-
jusių karinių operacijų jungtinumą, klausytojai taip 
pat supažindinami su jūrų pajėgų operacijomis ir 
sausumos pajėgų operacijų planavimo pagrindais. 

Danijos karališkosios oro pajėgų akademijos 
instruktoriai, aktyviai dalyvaujantys kursų organi-
zavimo ir vedimo procese, klausytojus moko oro 
operacijų analizės, planavimo teorijos ir praktikos, 
logistikos ir pajėgų apsaugos (angl. Force Protection).

Politikos studijos
Klausytojai supažindinami su tarptautinių 

santykių ir saugumo teorijomis, ginkluotųjų pajėgų 
transformacija, pagrindinėmis tarptautinėmis orga-
nizacijomis, tarptautinės ekonomikos pagrindais, 
terorizmo problemomis. 3 savaičių trukmės politi-
kos studijų kurso metu klausytojai taip pat mokomi 
tarptautinės humanitarinės teisės pagrindų, supažin-
dinami su bendravimo su žiniasklaida ypatumais.

Projektų vadyba
Kadangi štabo karininko darbas yra glaudžiai 

susijęs su įvairias projektais, buvo įtrauktas 1 savaitės 
trukmės projektų vadybos kursas. Šio kurso metu 
klausytojai mokomi vadybinio darbo, žmogiš-
kųjų ir finansinių išteklių valdymo subtilybių. 

Lyderystė ir kario etika
Dviejų savaičių trukmės paskaitų ciklo apie kario 

etikos ir moralės principus metu klausytojai gauna 
teorinių žinių apie pagrindines moralės normas ir 
jų pritaikymą karinės užduoties vykdymo metu.

Pagrindinis mokymo metodas yra grupinės 
užduotys iš įvairių mokymo sričių, todėl klausy-
tojai suskirstomi į tris grupes. Atlikdamas užduotį 
kiekvienas klausytojas turi galimybę įvertinti, 
išanalizuoti įvairias situacijas, pareikšti savo nuo-
monę bei siūlyti galimus sprendimo būdus. Kursų 
metu klausytojai testuojami ir vertinami pagal 
pagrindines mokymo sritis ir atskirus mokomuosius 
dalykus. Vertinimas atliekamas pagal testų rezul-
tatus, individualias užduotis bei bendras užduotis 
grupei. Taip pat vertinami individualūs klausytojų 
sugebėjimai aktyviai ir produktyviai dirbti koman-
doje, mokymosi sugebėjimai, pažanga kursų metu.

R e z u l t a t a s
Karininkai, sėkmingai baigę oro pajėgų štabo karininkų kursus, bus parengti eiti vadovauja-
mas pareigas oro pajėgų daliniuose, KOP arba kituose nacionaliniuose ir NATO štabuose iki 
komponento lygmens, taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo organizuojamus jung-
tinius vadų ir generalinio štabo karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO koledžų kursus.

Tel.  (8 5) 210 3586
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KARJEROS KURSAI

Sausumos pajėgų štabo karininkų kursai

Krašto apsaugos ministro įsakymu 2010 m. 
įsteigti sausumos pajėgų štabo karininkų kursai 
(SPŠKK). Jie anksčiau buvo rengiami tarptauti-
niame Baltijos gynybos koledže Tartu, Estijoje.

O r g a n i z a v i m a s

Kursų trukmė – 19 savaičių. 
Pirmojoje kursų laidoje 2011 metais mo-

kėsi tik Lietuvos kariuomenės karininkai (10 
kapitonų ir 10 majorų). 2012 m. kursuose 
studijavo 32 Lietuvos ir 10 Latvijos sausumos 
pajėgų karininkų. 2013 m. planuojama priim-
ti iki 30 Lietuvos, 10–12 NATO šalių ir iki 2 
Partnerystės taikos labui (PfP) šalių sausumos 
pajėgų karių. Kursuose mokoma anglų kalba. 

T i k s l a s  –
kelti profesinę Lietuvos ir užsienio šalių vyresniųjų štabo karininkų kvalifikaciją, nuosekliai supažin-
dinti su šiuolaikiniais karybos, vadovavimo ir valdymo metodais, išmokyti taikyti juos praktikoje, 
ugdyti lyderio savybes, ištikimybę Tėvynei, skatinti branginti ir puoselėti kariuomenės vertybes.

R e z u l t a t a s
Sėkmingai baigę kursus klausytojai galės eiti: a) štabo karininkų (majoro/pulkininko leite-
nanto lygmens) pareigas bataliono, brigados ir pajėgų lygmens štabuose arba tarptautiniuo-
se štabuose komponento lygmeniu; b) instruktorių pareigas karinėse mokymo įstaigose. 

Kursų mokymo programą sudaro paskaitos, sa-
varankiškas darbas, seminarai, pratybos, akademi-
nis rašymas, testai ir egzaminas. Mokoma brigados, 
divizijos operacijų, taktikos, tarptautinio ir nacio-
nalinio saugumo teorijos, projektų valdymo, lyde-
rystės ir kario etikos, karo teorijos, karinio admi-
nistravimo ir kovinio rengimo dalykų. Paskaitas 
skaito Karo akademijos instruktoriai ir dėstytojai, 
Lietuvos krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuo-
tojai, užsienio šalių kviestiniai lektoriai specialistai.

Šiuo metu Lietuvoje organizuojami sausumos 
pajėgų štabo karininkų kursai yra vieninteliai tokio 
lygmens mokymai Baltijos šalyse. Nuo 2014 metų 
karininkai, nebaigę šio aukščiausio taktinio lyg-
mens kursų, nebus siunčiami į jungtinio lygmens 
kursus Baltijos gynybos koledže Tartu, Estijoje, 
arba į tolygius kursus kitose užsienio šalyse.

Tel.  (8 5) 210 3642
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMASKARINIS RENGIMAS

Jaunesniųjų karininkų 
vadų mokymai

O r g a n i z a v i m a s

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (toliau – 
JKVM) – privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią 
atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį 
karinį parengtumą, pasirengia veikti kariniame 
vienete ir jam vadovauti. JKVM trukmė – 1301 
val. (162 dienos). Kursai tęsiasi trejus metus. Jie 
suskirstyti etapais. Pirmaisiais mokymosi metais 
klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių, 
antraisiais – mokosi vadovauti pėstininkų skyriui, 
trečiaisiais – pėstininkų būriui. Kiekvienų metų 
pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla. 

Daugiau informacijos apie kursų orga-
nizavimą galima rasti ftp://jkvm.lka.lt 

Užsienio kalbų kursai

Kalba, nesvarbu, gimtoji ar užsienio, – svarbiau-
sia žmonių bendravimo priemonė, veikianti visas 
gyvenimo sritis, skatinanti mobilumą ir kultūrinį 
dialogą, lengvinanti piliečių integraciją. Taigi 
kalbos, kurių mokomės ir kurias mokame, – didelis 
turtas, reikšminga investicija į nūdieną ir ateitį.

Pagrindinis užsienio kalbų kursų programų 
tikslas – padėti klausytojams išmokti ir integruotai 
taikyti įgytus atitinkamo lygmens keturių komuni-
kacinės veiklos rūšių įgūdžius, reikalingus atliekant 
jų pareiginiuose nuostatuose apibrėžtas funkcijas.

Užsienio kalbų institute, kaip ir kitose mokymo 
įstaigose, mokymas organizuojamas vadovaujantis 
mokymo programomis. Jos rengiamos atsižvel-
giant į Lietuvos karybos standarto LKS STANAG 
6001 „Kalbos mokėjimo lygiai“ reikalavimus. 

Atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos porei-
kius, institute rengiami intensyvūs anglų kalbos 
kursai: keturių su puse mėnesio trukmės bazinio 
lygio, antro lygio ir tarptautiniai antro lygio kursai; 

T i k s l a s  –
rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos 
kariuomenės rezervui, jai reikalingus 
specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos 
pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę 
pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

R e z u l t a t a s
Sėkmingai baigę kursus klausytojai įgyja re-
zervo būrio vado kvalifikaciją, jiems suteikia-
mas atsargos jaunesniojo karininko – leite-
nanto – laipsnis. Baigusių JKVM klausytojų 
pagrindu formuojamas ginkluotųjų pajėgų 
atsargos jaunesniųjų karininkų rezervas.

šešių mėnesių (su pertrauka) trečio lygio kursai; vie-
no mėnesio bazinio, antro ir trečio lygio kartojimo 
kursai; keturių mėnesių kursai pagal JAV tarptau-
tinio karinio rengimo programą; įvairios trukmės 
specializuoti kursai. Nuo 2006 m. 
iki šiol Užsienio kalbų instituto rengiamuose 
kursuose mokėsi daugiau kaip 3500 klausytojų, 
tarp jų – paties aukščiausio rango krašto apsaugos 
sistemos kariai, tarnautojai civiliai ir kitų statuti-
nių organizacijų ir tarnybų vadovai, pareigūnai.

Klausytojai mokomi lavinant jų klausymo, 
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžius. Visi 
klausytojai kursų pabaigoje turi laikyti 100–150 
klausimų testą, atlikti kalbėjimo ir rašymo užduo-
tis. Vadovaujantis gautais rezultatais ir pažangos 
per kursus vertinimo vidurkiu, klausytojams 
suteikiamas atitinkamas anglų kalbos mokėjimo 
lygis ir išduodamas pažymėjimas, kuriame nu-
rodomas procentinis įgytų žinių įvertinimas.

Kursuose įgytos žinios suteikia kariams galimybę 
vykdyti sudėtingesnes tarptautinio lygmens užduotis 
arba eiti aukštesnes pareigas. Išleidžiamiems į atsargą 
kariams lengviau integruotis į civilinę darbo rinką.

O r g a n i z a v i m a s

Kursai vyksta lietuvių kalba, dalis pas-
kaitų gali būti skaitomos ir anglų kalba. Jie 
skirti Lietuvos kariuomenės karininkams.

Kursų trukmė – 66 val. (10 dienų). Programa 
susideda iš dviejų modulių: lyderio ugdymo ir 
kuopos vado gebėjimų tobulinimo. Lyderio ugdymo 
modulio pagrindą sudaro karinio administravimo, 
vado (lyderio) ugdymo ir karo psichologijos mo-
komieji dalykai, o kuopos vado gebėjimų tobulini-
mo modulis susideda iš karinio administravimo ir 
kovinio rengimo mokomųjų dalykų. Užsiėmimai 
trunka iki 8 val. per dieną (kiekvienas po 50 min.). 

Numatoma, kad klausytojai turi skirti nuo 
2 iki 4 val. dienos laiko saviruošai (po užsiėmi-
mų). Šis laikas reikalingas pateiktai mokomajai 
medžiagai išmokti, praktinėms užduotims ir 
namų darbams atlikti. Saviruošai skiriamas lai-
kas taip pat gali būti naudojamas praktinėms 
užduotims atlikti ir mokymo procesui aptarti. 

Kuopų vadų lyderių 
kursai

T i k s l a s  –
rengti Lietuvos kariuomenei kompetentingus 
karininkus, gebančius tinkamai atlikti kasdie-
nines kuopos vado pareigas. Kursų metu bus 
siekiama toliau ugdyti vado lyderio savybes, 
suteikti karininkams įgūdžių, kad jie gebėtų 
įgytas žinias pritaikyti vadovaudami kuopai.

R e z u l t a t a s
Sėkmingai baigę kuopų vadų lyderių kursus 
karininkai įgyja įgūdžių vadovauti kuo-
pai. Jie turi mokėti planuoti, organizuoti ir 
kontroliuoti kuopos kovinį rengimą, taikyti 
įgytas žinias vykdydami kuopos karinį 
administravimą, suprasti kuopos vado 
darbo organizavimo ir valdymo procedū-
ras, užtikrinti ginkluoto konflikto teisės ir 
saugumo reikalavimų laikymąsi kuopoje.

Tel.  (8 5) 210 3636 Tel.  (8 5) 210 3544 Tel.  (8 5) 210 3690
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LKA akademinis rengimas yra sudedamoji studijų dalis, užtikrinanti aukštą karininko parengimo lygį 
ir siejanti mokslinius pasiekimus su studijomis. Šiuolaikinis karininkas turi ne tik mokėti naudotis ginklu ir 
pasirinkti tinkamą taktiką ar strategiją mūšio lauke, bet ir suvokti sudėtingus politinius procesus, gebėti 
reikiamai elgtis kitoje kultūrinėje ir tarptautinėje aplinkoje, tinkamai bendrauti su civiliais, gerai išmanyti 
patikėtos technikos ypatumus, mokėti taikyti naujausius mokymo metodus.

Akademinės studijos ir mokslas yra greitai besivystanti mūsų veiklos sritis, kurioje vyksta daug pokyčių, 
brandinama naujų idėjų, inicijuojami ir įgyvendinami projektai. Šiuo metu Akademijoje yra kuriamas 
karjeros centras, organizuojama studijų kokybės užtikrinimo sistema. Plėtojant akademines studijas ir 
mokslą siekiama specializuotis karo mokslų, gynybos ir saugumo srityse, kartu išlaikant aukštus akademinius 
standartus. 

                                  Prorektorius mokslui ir studijoms                                       prof. dr. Valdas RAKUTIS
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Moderniųjų gynybos technologijų vadyba (LKA)
Aviacijos mechanikos inžinerija 

Elektronikos inžinerija

Automatika

Skrydžių valdymas

Orlaivių pilotavimas

Personalo vadyba Jūrų laivavedyba 

Laivų energetinių įrenginių 
eksploatavimasTarptautiniai santykiai

                       MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Visuomenės saugumas ir gynyba Žmonių išteklių vadyba Karinė diplomatija

Politikos mokslų 
krypties doktorantūra

Karinių oro pajėgų 
karininkų rengimas

Nuo 2007 metų rengiami karininkai Karinėms 
oro pajėgoms. Tai pirmosios pakopos ir vientiso-
sios studijos, į kurias priimama remiantis sutartimi, 
kuria Akademija ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas įsipareigojo kartu rengti aviacijos 
specialistus Lietuvos kariuomenei. Būsimieji oro 
pajėgų karininkai pirmą ir antrą pusmetį (t. y. 
visus pirmus metus) mokosi kartu su Moderniųjų 
gynybos technologijų studijų programą studijuo-
jančiais kariūnais Lietuvos karo akademijoje, o 
tolesnes studijas tęsia Vilniaus Gedimino technikos 
universitete – Antano Gustaičio aviacijos institute. 

AKADEMINIŲ STUDIJŲ SISTEMA

Toliau Akademija organizuoja tik šių kariūnų karinį 
rengimą. VGTU kariūnams, baigusiems Orlaivių 
pilotavimo ar Skrydžių valdymo programas, sutei-
kiamas aeronautikos inžinerijos magistro kvalifika-
cinis laipsnis, o baigusiems Automatikos, Aviacijos 
mechanikos inžinerijos ar Elektronikos inžinerijos 
studijų programas – aeronautikos inžinerijos 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Visiems absolven-
tams užtikrinama tarnyba Karinėse oro pajėgose.

Bakalauro programa 
„Tarptautiniai santykiai“

Tarptautinių santykių studijų programos tikslas 
– suteikti būsimiems karininkams žinių ir sufor-
muoti įgūdžių, reikalingų tarptautinių santykių 
struktūrų ir procesų funkcionavimui suprasti, 
analizuoti ir vertinti. Siekiama, kad studijas baigęs 
absolventas žinotų pagrindines politikos mokslų 
ir tarptautinių santykių sąvokas ir teorines priei-
gas, svarbiausius savo ir kitų valstybių politikos 
ir istorijos faktus, išmanytų savo ir kitų šalių 
politinių institucijų, reikšmingiausių tarptautinių 
organizacijų funkcionavimo principus ir taisykles; 
gebėtų rinkti, sisteminti ir vertinti informaciją 
ir, galiausiai, savarankiškai atlikti tarptautinių 
politinių reiškinių analizę ir vertinimą. Studijas 
sėkmingai baigusių absolventų įgytas politikos 
bakalauro laipsnis tampa rimta prielaida siek-
ti tolesnės karininko karjeros, taip pat suteikia 
galimybę ieškotis darbo civiliniame sektoriuje, 
t. y.  viešosiose, privačiose ir tarptautinėse įstaigo-
se ir organizacijose, dirbti jose vidaus ir užsienio 
politikos analitikais, projektų vadovais ir specia-
listais, atveria kelią siekti magistro laipsnio tiek 
politikos, tiek gretutinėse socialinių mokslų srityse.



BA
KA

LA
UR

O 
ST

UD
IJO

S

38

AKADEMINĖS STUDIJOS

39

BAKALAURO STUDIJOS

įvairove ir specifika, išmanys kompiuterių tinklus 
ir jų veikimą, supras informacinio karo pavojus, 
sugebės prižiūrėti karinę techniką, organizuoti 
krovinių ir keleivių vežimą, spręsti logistinius 
karinio aprūpinimo uždavinius. Išsamios vadybos, 
projektų valdymo ir ekonomikos (įskaitant įmonių 
valdymą) žinios leis jam būsimame darbe tinkamai 
panaudoti tiek materialius, tiek žmogiškuosius 
išteklius. Absolventas bus ne tik visiškai pasiruo-
šęs tolesniam darbui ir karjerai krašto apsaugos 
sistemoje, bet ir puikus specialistas civiliniame 
gyvenime – gebės dirbti transporto, logistikos ar 
kitokiose įmonėse. Sėkmingai baigtos pirmosios 
pakopos universitetinės studijos taip pat sudarys 
sąlygas stoti į transporto inžinerinės ekonomi-
kos, informacinių sistemų vadybos, personalo 
vadybos ar panašių krypčių magistrantūrą.

Karinio jūrų laivyno 
karininkų rengimas

Nuo 2012–2013 mokslo metų LKA kartu su 
Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla (Klaipėdo-
je) ir Karinėmis jūrų pajėgomis vykdo bazinį jūrų 
pajėgų karininkų rengimą. Kariūnams, įstojusiems į 
Moderniųjų gynybos technologijų studijų pro-
gramą, po pirmo semestro Akademijoje, perėjus 
atranką, suteikiama galimybė studijuoti Lietuvos 
aukštojoje jūreivystės mokykloje jūrų laivavedy-
bos arba laivų energetinių įrenginių eksploatavi-
mo specialybę. Karinį rengimą jie tęsia Karinių 
jūrų pajėgų Mokymo centre Klaipėdoje. Šiame 
studijų etape kariūnai atliks ir vienų metų tru-
kmės plaukiojimo profesinę praktiką civiliniame 
laivyne. Sėkmingai baigusiems studijas kariūnams 
suteikiama profesinio bakalauro kvalifikacija ir 
leitenanto laipsnis. Visiems absolventams už-
tikrinama tarnyba Karinėse jūrų pajėgose. 

Bakalauro programa 
„Personalo vadyba“

Personalo vadybos studijų programa tiks 
tiems, kurie linkę į sisteminį ir strateginį mąs-
tymą, turi gebėjimų aplink save kurti komandą 
ir jai vadovauti. Programos tikslas išplaukia iš 
pagrindinės visos Akademijos misijos – parengti 
karininką, ugdant jo lyderio savybes, intelektą, 
suteikiant profesinių žinių ir praktinių įgūdžių, 
reikalingų vadui Lietuvos kariuomenėje, – mo-
tyvuotą ir pasirengusį vadovauti daliniams karo 
ir taikos metu tarnaujant Lietuvos valstybei.

Akademijoje įgyta viešojo administravimo ba-
kalauro kvalifikacija suteikia absolventui galimybę 
pradėti arba tęsti savo karjerą LR kariuomenėje, 
o išėjus iš tarnybos ieškotis darbo civiliniame 
sektoriuje. Mokslus absolventai gali tęsti Karo 
akademijos arba kitų universitetų magistrantūroje.

Bakalauro programa 
„Moderniųjų gynybos 
technologijų vadyba“

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijoje nuo 2012–2013 mokslo metų dėstoma nauja 
bakalauro studijų programa – Moderniųjų gyny-
bos technologijų vadyba, suderinta su lygiagrečiai 
vykdomomis karinėmis studijomis ir natūraliai jas 
papildanti. Programos paskirtis – suteikti išsamių 
žinių ir įgūdžių valdyti tris kertines sausumos 
kariuomenės technologijų sritis: transportą, 
ginkluotę ir informacines technologijas. Studijas 
baigęs absolventas žinos modernios ginkluotės 
veikimo principus ir galimybes, bus susipažinęs su 
kariuomenėje naudojamų informacinių sistemų 
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Magistrantūros 
programa „Žmonių 
išteklių vadyba“

Žmonių išteklių vadybos magistro studijų 
programos tikslas – parengti plačios erudici-
jos ir kompetentingus žmonių išteklių vadybos 
specialistus, gebančius savitai ir savarankiškai 
plėtoti ir įgyvendinti naujausiomis mokslo teo-
rijomis ir tyrimais pagrįstus organizacijų plėtros 
sprendimus, susijusius su žmonių ištekliais.

Programa skirta kariuomenės padalinių 
vadams ir specialistams, turintiems ne mažes-
nę kaip 3 metų praktinio vadovavimo patirtį. 
Šią studijų programą renkasi kariuomenėje ir 
kitose statutinėse organizacijose vadovavimo 
patirties įgiję vadybos ir administravimo baka-
lauro kvalifikacinį laipsnį turintys tarnautojai.

Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį 
visi absolventai tęsia tarnybą Lietuvos kariuo-
menėje. Vykdydami savo funkcijas jie ne tik 
organizuoja kasdieninę dalinio veiklą, bet ir 
įgyvendina šiuolaikinės kariuomenės misiją, 
pagrįstą demokratinės visuomenės vertybėmis, 
bendradarbiavimu šalies ir tarptautiniu mastu.

Magistrantūros 
programa 
„Karinė diplomatija“

Antrosios pakopos (magistro) politikos 
mokslų studijų programos „Karinė diplomatija“ 
branduolį sudaro būtinos disciplinos, reikalingos 
tokio tipo magistro programoms (diplomatijos 
istorija, tarptautinių santykių teorija, tarptautinė 
ekonomika ir tarptautinė teisė). Greta to numaty-
ta, kad programoje į vientisą kompleksą, bet kaip 
du lygiaverčiai studijų objektai, yra jungiamos ir 
diplomatijos, ir karo studijos. Ši programos savybė 
išskiria ją iš kitų Lietuvos universitetuose vykdomų 
tarptautinių santykių ir diplomatijos programų.

Doktorantūra
Lietuvos karo akademija  su Vytauto Didžiojo, 

Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais 
2011 m. gavo teisę vykdyti politikos mokslų 
krypties doktorantūros studijų programą. Dokto-
rantūros studijas prižiūri iš visų keturių universitetų 
mokslininkų sudarytas devynių narių doktoran-
tūros komitetas. Politikos mokslų doktorantūros 
Akademijoje tikslas – rengti politikos mokslų 
daktarus, gebančius kompetentingai analizuo-

ti, kritiškai vertinti ir tirti politinius reiškinius. 
Trečiąją studijų pakopą baigę programos dalyviai 
turės teorinį, dalykinį ir praktinį taikomąjį pasi-
rengimą dirbti mokslinį darbą politikos mokslų 
srityje. Lietuvos karo akademijoje studijuojantys 
doktorantai gilinasi į tarptautinio ir nacionalinio 
saugumo, karo ir taikos, tarptautinio bendradarbia-
vimo saugumo ir gynybos sferoje problematiką.

Akademijoje įgyjamas politikos magistro 
laipsnis taip pat atlieka ir tam tikrą karininkų 
socialinės apsaugos funkciją. Jeigu dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių karininkas negalėtų tęsti 
tarnybos ir siekti karjeros, Akademijoje jo įgyta 
kvalifikacija suteiktų galimybę ieškotis darbo 
civiliniame sektoriuje, taip pat atvertų kelią siekti 
aukštesnio akademinio laipsnio tiek politikos, 
tiek gretutinėse socialinių mokslų srityse. 

Magistrantūros 
programa „Visuomenės 
saugumas ir gynyba“

Magistro studijų programos tikslas – pareng-
ti kompetentingą, kritiškai mąstantį karininką, 
statutinių institucijų darbuotoją, išmanantį 
giluminius visuomeninius procesus, šiuolaiki-
nės visuomenės raidos tendencijas nacionali-
nio saugumo kontekste, nacionalinio saugumo 
politikos pagrindus, gebantį analizuoti grėsmes 
nacionaliniam saugumui ir  kūrybiškai spręsti 
nacionalinio saugumo strategijos ir gynybos 
įgyvendinimo uždavinius. Visuomenės saugu-
mo ir gynybos programa yra sudaryta iš trijų  
tarpusavyje susijusių, integruotų turinio blokų: 
visuomenės studijos (studijų dalykai: Šiuolaikinės 
visuomenės studijos, Pilietinio ugdymo studijos, 
Darni valstybės raida, Strateginė komunikacija); 
nacionalinio saugumo studijos (studijų dalykai: 
Nacionalinis saugumas ir grėsmių nacionaliniam 
saugumui prevencija, Žvalgybos studijos, Tero-
rizmo studijos, Informacijos saugumo studijos) 
ir gynybos studijos (studijų dalykai: Karo ir taikos 
studijos, Krašto gynyba istorijos raidoje). 

Studijų  programos „Visuomenės saugumas ir 
gynyba“ magistrantai yra rengiami tarnybai Lietu-
vos krašto apsaugos sistemoje ir darbui statutinėse 
organizacijose. Studijas baigus, absolventų įgytas 
visuomenės saugumo magistro laipsnis tampa 
rimta prielaida tolesnei sėkmingai karininko 
karjerai, taip pat sudaro galimybę siekti akademi-
nio daktaro laipsnio socialinių mokslų srityje. 

Taikomosios dailės muziejuje – vietoje, kur pristatoma Lietuvos karininkijos istorija ir karybos paveldas, – jau tapo tradicija 
kasmet įteikti magistro diplomus Akademijos ištęstinių studijų absolventams, sėkmingai apgynusiems baigiamuosius darbus
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A kademijos mokslinė veikla apima kele-
tą krypčių – moderniųjų technologijų, 

strateginių tyrimų, karo istorijos tyrimų, taip 
pat vykdomi kiti mokslo tiriamieji darbai.

Strateginių tyrimų centro veikloje vyrauja 
trys pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

  Kompleksinė esminių ir svarbiausių Lietuvos 
nacionaliniam saugumui pokyčių analizė ir apibendri-
nimas. Pagrindinis šia kryptimi atliekamų tyrimų 
rezultatas – tęstinio akademinio  leidinio (kartu su 
Politikos mokslų katedra) „Lietuvos metinė stra-
teginė apžvalga“ rengimas ir publikavimas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Šiame leidinyje apžvelgiami ir 
analizuojami pokyčiai, vykstantys  tiek tarptau-
tiniu, tiek regioniniu, tiek  nacionaliniu lygmeni-
mis, taip siekiant kuo geriau atskleisti Lietuvos 
nacionalinio saugumo problematiką ir išsamiai 
pristatyti ją platesnei auditorijai šalyje ir užsienyje.

   Lietuvos Rytų kaimynų karinės, politinės ir 
ekonominės raidos tendencijos. Ypatingą Strategi-
nių tyrimų centro dėmesį minėtiems procesams į 
Rytus nuo Lietuvos lemia šalies geopolitinė veikla. 
Atliekamų tyrimų rezultatai skelbiami arba kaip 
atskiros publikacijos, arba kaip monografijos. 

  Lietuvos kariuomenės tyrimai. Centras 
tyrinėja Lietuvos kariuomenės profesionaliza-
cijos perspektyvas ir problemas, atlieka daug 
empirinių sociologinių Lietuvos kariuomenės 
tyrimų. Šia kryptimi atliekamų tyrimų rezultatai 

A kademija jau daugelį metų bendradarbiauja 
su JAV ir Europos šalių aukštosiomis karo 

mokyklomis. Tarptautinis bendradarbiavimas 
itin suaktyvėjo Lietuvai įstojus į Šiaurės Atlanto 
sutarties organizaciją (NATO) ir Europos Są-
jungą (ES). Taip pat palaikomi glaudūs ryšiai 
su kaimyninės Baltarusijos karo akademija.

Akademinis bendradarbiavimas su kitų šalių 
aukštojo mokslo institucijomis plėtojamas ir 
mokslo, ir studijų kryptimi: vykdomi bendri 
tarptautiniai moksliniai tyrimai, įgyvendinama 
dėstytojų ir studentų mainų programa, ren-
giamos mokslinės ir metodinės konferencijos, 
leidžiami moksliniai leidiniai ir kt. Akademijos 
mokslo darbuotojai ir dėstytojai aktyviai daly-
vauja tarptautinių mokslo draugijų ir asociacijų 
veikloje. Kartu su užsienio partneriais įgyvendi-
nami bendri kultūriniai ir edukaciniai projektai.

Dalyvavimas Erasmus studijų mainų pro-
gramoje Akademijai padeda tobulinti mokymo 
ir auklėjimo procesą ir užtikrinti studijų kokybę 
institucijoje, skatina tarptautinį bendradarbiavimą 
ir mokslinės bei pedagoginės veiklos pažangą.

Plėtojant dvišalį bendradarbiavimą su JAV, 
organizuojamos Akademijos kariūnų nuolatinės 
4 metų trukmės studijos JAV West Pointo karo 
akademijoje, JAV pakrančių apsaugos, karinių 
oro ir jūrų pajėgų akademijose. 2004–2012 
metais JAV karo akademijas sėkmingai baigė ir 
įsiliejo į Lietuvos kariuomenės gretas 25 kariūnai.

JAV Virdžinijos karo institutas ir Akademija 
2001 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Ji buvo atnaujinta 2009 m. liepos 9 d. Pagal šią 
sutartį kasmet Akademijos III kurso kariūnas 
vieną semestrą studijuoja Virdžinijos karo insti-
tute, o šio instituto kadetas gilina savo pasirinktų 
akademinių dalykų žinias mūsų Akademijoje.

Akademija aktyviai dalyvauja Baltijos gynybos 
koledžo (BALTDEFCOL) – trijų Baltijos valsty-
bių įsteigtos ir finansuojamos tarptautinės karinio 
mokymo įstaigos – veikloje. Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos karo akademijos koordinuoja nacionali-
nius karininkų rengimo kursus, derina jų progra-
mas su BALTDEFCOL programomis, siekdamos 
jų vientisumo, siunčia dėstytojus ir instruktorius 
skaityti paskaitų tarptautinių kursų klausytojams.

Akademija rengia tarptautinius karjeros ir anglų 
kalbos kursus, kuriuose kartu su Lietuvos kariuo-
menės atstovais mokosi užsienio šalių karininkai iš 
Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovi-
nos, Estijos, Gruzijos, Kazachstano, Kosovo, Kroa-
tijos, Latvijos, Moldovos, Ukrainos, Uzbekistano.

Kariūnai ir karininkai kiekvienais metais daly-
vauja užsienio šalių (Danijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Estijos) aukštųjų karo mokyklų organizuojamose 
tarptautinėse savaitėse, o jų atstovai lankosi Lietu-
vos karo akademijoje. Karininkų rengimui stiprinti 
ir bendradarbiavimo galimybėms su Europos 
Sąjungos aukštosiomis karo mokyklomis plėtoti 
universitetinių studijų ir karinio rengimo srityse 
įgyvendinami ir kiti projektai: LKA atstovai kasmet 
dalyvauja Europos šalių karo akademijų viršininkų 
seminare (EMACS), Baltijos jūros karo akademijų 
(BSMAC) ir kitose tarptautinėse konferencijose. 

aptariami mokslinėse konferencijose, skelbia-
mi monografijose, pristatomi specializuotuose 
Lietuvos kariuomenės vienetų vadų seminaruose.

Karo istorijos centras koordinuoja ir vykdo 
karo istorijos ir karybos tyrimus, rengia karo istori-
jos tyrimams reikalingas pagalbines priemones, lei-
džia karo istorijos mokslinį leidinį „Karo archyvas“, 
organizuoja paskaitas, seminarus, konferencijas. 

Karo technologijų centras vykdo aktualius 
mokslo, technikos, technologijų darbus karo tech-
nologijų srityje įgyvendinant mokslinių tyrimų pro-
gramas, plėtojant projektinę ir taikomąją mokslinę 
veiklą; atlieka karo technologijų darbų ekspertizes; 
teikia paramą (konsultacijas, įrangą, publikacijas 
ir kt.) Akademijos katedroms karo technologijų 
srityje; bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio 
šalių mokslo ir technikos institutais, universitetais, 
kitomis mokymo įstaigomis, įmonėmis ir instituci-
jomis, atliekančiomis gynybinės paskirties moks-
linius tyrimus ir darbus karo technologijų srityje.

Energetinių išteklių vartojimo efektyvumo 
problema krašto apsaugos sistemoje  nebuvo 
nagrinėta nuo nepriklausomybės atkūrimo, todėl ši 
tema Inžinerinės vadybos katedros mokslininkams 
yra visiškai nauja ir aktuali. Tyrimų objektas – 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
pastatai (energijos vartotojai). Šiuo metu diegiama 
sistema (bandomasis projektas), kuri leis opti-
mizuoti šilumos energijos suvartojimą. Tikimasi, 
kad tyrimo rezultatai pagrįs analogiškų projektų 
naudingumą visoje krašto apsaugos sistemoje.

AKADEMIJOS PERIODINIAI LEIDINIAI

Tel.  (8 5) 210 3647 Tel.  (8 5) 210 3523
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A kademija yra viena iš Lietuvos universitetinių 
aukštųjų mokyklų, kurių vadovai priklauso  

Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, jos 
komitetams. Būdama vienintelė karinė aukštojo 
mokslo įstaiga, Akademija naudojasi visomis įma-
nomomis bendradarbiavimo formomis ir aktyviai 
prisideda prie Lietuvos mokslinio potencialo plėtros. 

Geriausias tokio bendradarbiavimo pavyzdys – 
jungtinė Akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto baka-
lauro ir vientisųjų studijų programa, pagal kurią rengia-
mi karo aviacijos karininkai. Baigę pirmuosius studijų 
metus aviatoriai ir toliau gyvena Akademijoje, o moks-
lus eina turtingą materialinę bazę turinčiame institute. 

Panašus modelis yra sukurtas ir karinių jūrų pajėgų 
karininkams rengti: Lietuvos aukštoji jūreivystės 
mokykla suteikia kariūnams reikalingų jūreivystės 
žinių ir įgūdžių, o Karinės jūrų pajėgos rūpinasi toles-
niu kariniu jūriniu rengimu. Jūrininkai Akademijoje 
praleidžia tik pirmą semestrą, toliau jų tarnybos ir 
mokymosi kelias veda į Klaipėdą, kur, gyvendami Dra-
gūnų motorizuotojo pėstininkų bataliono teritorijoje, 
jie pratinasi prie jūros kvapo, uosto gyvenimo. Baigę 
studijas ir atlikę praktiką, jie gauna profesinio bakalau-
ro diplomą ir leitenanto laipsnį, o ateityje turi galimybę 
tęsti magistrantūros studijas Klaipėdos universitete.

Akademija mokslo srityje bendradarbiauja su 
dauguma Lietuvos universitetų. Glaudūs ryšiai pa-
laikomi su Kauno technologijos universitetu, ypač jo 
Gynybos technologijų institutu. Drauge su Aleksandro 
Stulginskio universitetu yra atliekami degalų tyrimai, 
taip prisidedant prie NATO vieno kuro politikos 
įgyvendinimo Lietuvoje. Su Klaipėdos universitetu ir 
Lietuvos edukologijos universitetu mus sieja bendri 
archeologiniai ir istoriniai tyrimai, bendradarbiauja-
ma patriotinio pilietinio ugdymo srityje, tradiciškai 
susitinkama valstybinių ir kitų švenčių proga. Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas ir VDU Politikos mokslų ir diplomati-
jos fakultetas yra nuolatiniai mokslinio spaudinio 
„Metinė strateginė apžvalga“ leidimo partneriai. 

Plėtojant Akademijos universitetinius ryšius 
siekiama patenkinti įvairius krašto apsaugos sis-
temos poreikius ir stiprinti bendradarbiavimą 
su ginkluotosioms pajėgoms priklausančiomis 
statutinėmis tarnybomis ir jų mokyklomis.

Tel.  (8 5) 210 3510

LKA profesoriaus ir docento pedagoginių vardų suteikimo ceremonijo-
je tradiciškai dalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai arba prorekto-
riai. Iš kairės trečias – buvęs Akademijos viršininkas plk. G. Bagdonas
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P lėtodama ryšius su Lietuvos švietimo ir ugdymo, 
krašto apsaugos sistemos įstaigomis, aktyviai 

bendradarbiaudama su valstybės institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis Akademija prisi-
deda prie visuomenės tautinio ir pilietinio ugdymo. 

Mums svarbu ne tik suformuoti teigiamą įvaizdį 
visuomenėje, bet ir paskatinti jaunuolius rinktis kario 
profesiją. Todėl daug ir kryptingai dirbama su bendro-
jo lavinimo mokyklomis ir gimnazijomis. Siekiama ne 
tik puoselėti moksleivių vertybines nuostatas ir gebė-
jimus, bet ir suteikti jiems patriotiškumo, pilietiškumo 
pavyzdžių. Dar 2001 metais buvo pasirašyta Alsėdžių 
vidurinės mokyklos ir Akademijos bendradarbiavimo 
sutartis, kuria remdamiesi Akademijos dėstytojai ir 
instruktoriai parengė integruotas pilietinio gynybi-
nio ugdymo programas. Alsėdžių vidurinė mokykla 
yra pirmoji Lietuvoje, įtraukusi pilietinio gynybinio 
ugdymo pasirenkamąjį dalyką į 9–12 klasių programą.  

2008 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
su Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindine mokykla. 
Ypač daug dėmesio skiriama veiklai tautinio, pilie-
tinio ir patriotinio ugdymo srityje, reprezentuojant 
ir visuomenei pristatant generolą Joną Žemaitį, 
2009-aisiais Seimo pripažintą ketvirtąjį Lietuvos 
prezidentą. Bendri renginiai organizuojami ir su 
kita Jono Žemaičio vardu pavadinta mokykla – Pre-
zidento Jono Žemaičio gimnazija Raseiniuose.

Artimi ryšiai Akademiją sieja su Alytaus 
Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Kalvelių 
2-ąja vidurine mokykla. Taip siekiama skatin-
ti glaudesnį Akademijos kariūnų ir moksleivių 
bendravimą bei abipusį dalyvavimą šių mokymo 
institucijų organizuojamuose renginiuose. 

Kariūnų taryba bendradarbiauja su Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų studentais, švietimo ir ugdymo įstaigų, 
jaunimo organizacijų atstovais, aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Akademijoje 
gausu įvairių renginių: susitikimų su įžymiais žmo-
nėmis, knygų, filmų, parodų pristatymų. Kasmet 
organizuojama atvirų durų diena, dalyvaujama knygų 
mugėje,  parodoje LITEXPO „Mokymas, studijos, 
karjera“ bei aukštųjų mokyklų mugėje Kaune. Kariūnai 
lanko įžymias Lietuvos istorines ir atmintinas vietas, 
nuolat talkina Šaulių sąjungai – kartu organizuoja 
stovyklas bei veda pratybas jauniesiems šauliams. 

Tel.  (8 5) 210 3526
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BIBLIOTEKA

A kademijos biblioteka – jau-
niausia tarp Lietuvos aukš-

tųjų mokyklų bibliotekų – savo 
veiklą pradėjo 1992 m. drauge 
su Krašto apsaugos mokykla. Tai 
lėmė bibliotekos pobūdį – parei-
gą komplektuoti įvairius karybos 
mokslo šakų leidinius, kariniam  
rengimui ir akademinėms studi-
joms būtiną literatūrą, kuria no-
riai naudojasi ne tik kariūnai, bet 
ir čia įvairiuose karjeros ir kvalifi-
kacijos kursuose besimokantys 
karininkai, seržantai, civiliai. Čia 
sukaupta per ketvirtį milijono 
leidinių. Biblioteka atvira ne 
tik Akademijos bendruomenei, 
bet ir krašto apsaugos sistemos 
karininkams, specialistams, kitų 
aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams.

Akademijos biblioteka – Lietuvos mokslinių 
bibliotekų asociacijos (LMBA) narė, Lietuvos 
akademinių bibliotekų informacinės infrastruk-
tūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros 
konsorciumo (LABIIMSPPK) narė. Ji atlieka 
informacijos paiešką pagal vartotojų užsakymus, 
taip pat vykdo temines informacijos užklausas, 
turi sukaupusi įvairių šalių ikikarinių žurnalų 
karine tematika fondą. Bibliotekoje teikiama 
TBA (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga. 

2000 m. bibliotekoje įdiegta integrali in-
formacinė programa ALEPH-500, leidžianti 
įsijungti į aukštųjų mokyklų suvestinį elektro-
ninį katalogą. Yra galimybė naudotis Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
katalogais, atlikti skaitytojų aptarnavimą. 

Biblioteka užtikrina galimybę naudotis koky-
biškomis elektroninių duomenų bazėmis: elektro-
ninių visateksčių žurnalų duomenų baze EBSCO 
Publishing (nuo 2005 m.), Oxford Reference Online, 
duomenų baze, kurioje yra per1,5 mln. enciklope-
dinių įrašų (nuo 2006 m.), Oxford Journals Online. 
Skaitytojai yra mokomi naudotis bibliotekos in-
formacine baze. Bibliotekos fondą nuolat papildo 
Akademijos mokslininkų, dėstytojų ir instruktorių 
išleisti darbai. Nuo 2011 metų veikia Akademijos 
mokslininkų publikacijų duomenų bazė (PDB).

Tel.  (8 5) 210 3678
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saugomų kiekvieno lietuvio širdyje. Kasmet itin 
gausus kariūnų būrys dalyvauja ir tarptautinia-
me bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ žuvusiems 
Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dieną kariūnai 
tradiciškai kviečia Akademijos bendruome-
nę ir visą visuomenę pasitikti prie degančio 
laužo ant istorinio Stalo kalno Vilniuje. Dar 
Kovo 11-osios išvakarėse jį įžiebia kariūnai. 

Tradicinės jau tapo ir Akademijos pirma-
kursių krikštynos, per kurias šie turi įveikti 
daug linksmų išbandymų. Po to jie įsipareigoja 
besąlygiškai laikytis Garbės kodekso, pasi-
rašo Kariūnų garbės knygoje ir įsilieja į LKA 
bendruomenę kaip visateisiai jos nariai.

Labai linksma visų labiausiai laukiama 
šventė Akademijoje – Kariūnų Kalėdos. Ka-
riūnai rodo savo išmonę, sąmojį, artistiškumą, 
inscenizuodami ypač įdomias ir įsimintinas 
studijų akimirkas, įteikia metų nominacijas 
dėstytojams, instruktoriams, savo draugams. 
Po linksmybių kariūnai ir karininkai sėda prie 
Kūčių stalo kaip viena didelė šeima, laužia 
kalėdaičius, linki vieni kitiems ramybės. 

Akademijoje susikūrė ne viena orga-
nizacija, vienijanti jos darbuotojus ir kitų 
institucijų atstovus, pristatanti Akademiją 
visuomenėje. 2010-ųjų rudenį bendruome-
nė pradėjo burtis į entuziastingų keliautojų 
klubą. Akademijoje įsikūrė Seržantų klu-
bas. Įsteigtas Akademijos karininkų klubas. 
Atnaujino savo veiklą Diskusijų klubas. 

2012 m. veiklą pradėjo LKA Alumnų 
draugija, padedanti Akademijos absolventams 
ir joje dirbusiems karininkams, instruktoriams, 
dėstytojams bei kitiems darbuotojams palaikyti 
tarpusavio ryšius ir ryšius su aukštąja mokykla. 

paliesdamas kardu. Ši tradicija, menanti senuosius 
istorinius riterių laikus, vėliau buvo tęsiama Lietu-
vos prezidento Antano Smetonos – jis suteikdavo 
pirmąjį karininko laipsnį Karo mokyklos absolven-
tams paliesdamas petį kardu ir palydėdamas žo-
džiais: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!“ 
2009 m. šis priesakas tapo Akademijos moto.

Ištarti priesaikos žodžius žiūrint į Gedi-
mino pilį ir Trispalvę – didelė garbė ir kartu 
įsipareigojimas Tėvynei, šeimai, artimiesiems. 
Akademijos I kurso kariūnai prisiekia istori-
niame Žemutinės pilies Senojo arsenalo kie-
me. Jų priesaikos atidžiai klausosi ne tik vadai, 
bet ir prisiekiančiųjų tėveliai bei artimieji.

Sausio 13-oji – viena reikšmingiausių datų, 

A kademijos bendruomenė turi gražią tra-
diciją – kiekvienus mokslo metus pradėti 

bendra visų darbuotojų ir jų šeimos narių šven-
te – Rudeniuke. Tai mokslo metų pradžios ir 
vasaros palydų šventė, kuri stiprina kolektyvą, 
suburia ne tik bendradarbius, bet ir jų šeimos 
narius. Visiems smagu pabūti kartu, pasivaržyti, 
pabendrauti neformalioje aplinkoje, pailsėti ir vėl 
su naujomis jėgomis petys į petį kibti į darbą.

Kasmet birželio 16 d. Akademija tra-
diciškai švenčia Krašto apsaugos moky-
klos įkūrimo (1992 m.) metines. 

Lietuvos Respublikos Prezidentas S. Dau-
kanto aikštėje kasmet suteikia pirmąjį karininko 
laipsnį Akademijos absolventams, kiekvieno petį 

Kasmet išleistuvių dieną Akademijos kiemelyje 
absolventų laida tradiciškai pasodina ąžuoliuką
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