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2007 m. sukako 15 metų, kada Genero-
lo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 
pradėta sistemingai rengti karininkus krašto 
apsaugos sistemai.

1990 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
sprendimu Krašto apsaugos departamento 
įsteigtuose Karininkų kursuose Kaune buvo per-
kvalifikuojami sovietinėje kariuomenėje tarnavę 
jaunesnieji atsargos karininkai, liktiniai ir kt. Ta-
čiau karininkų korpusui papildyti ar jau tarnau-
jančiųjų krašto apsaugos sistemoje kvalifikacijai 
kelti buvo reikalinga nuolat veikianti karininkų 
rengimo institucija.

Krašto apsaugos ministerijos 1992 m. vasa-
rio 25 d. įsakymu „Dėl Lietuvos aukštosios karo 
mokyklos įkūrimo” nuspręsta įsteigti aukštąją 
karo mokyklą. Nuo 1992 m. kovo mėn. pradė-
ti komplektuoti mokyklos etatai, patvirtinama 
mokyklos struktūra. Pradiniu mokyklos kūrimosi 
laikotarpiu jos administracija dirbo Profsąjungų 
tarybos rūmuose, Gynėjų g. 7, Vilniuje. Laikinai 
vadovauti naujai karinei mokymo įstaigai Krašto 
apsaugos ministerijos 1992 m. vasario 21 d. įsaky-
mu paskirtas pulkininkas Algimantas Vaitkaitis.

Tačiau praėjus keturiems mėnesiams iš da-
lies buvo pakeistas aukštosios mokyklos statu-
sas. Kadangi aukštųjų mokyklų steigimo teisę 
turėjo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta-
ryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė 
pritarti Krašto apsaugos ministerijos siūlymui 
įsteigti Krašto apsaugos akademiją ir pateik-
ti šį klausimą svarstyti Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai. Tačiau tuo metu per tokį 
trumpą  laiką (iki rugsėjo 1 d.) buvo neįmanoma 
surinkti Vyriausybės nustatytą atitinkamą moks-
lininkų kontingentą bei įvykdyti kitus reikalavi-
mus, reikalingus aukštajai mokyklai, todėl Kraš-
to apsaugos ministerijai 1992 m. birželio 16 d. 
Vyriausybės nutarimu “Dėl Krašto apsaugos aka-
demijos steigimo” buvo pavesta įsteigti Krašto 
apsaugos mokyklą, kuri, Aukščiausiajai Tarybai 
priėmus nutarimą dėl Krašto apsaugos akade-
mijos įsteigimo, turėjo būti reorganizuota į aka-
demiją. Krašto apsaugos ministerijos 1992 m. 
liepos 13 d. įsakymu „Dėl Krašto apsaugos mo-
kyklos įsteigimo” vietoj aukštosios buvo įsteigta 
Krašto apsaugos mokykla. Pagal 1992 m. liepos  
15 d. ministro patvirtintus Krašto apsaugos 
mokyklos laikinuosius nuostatus Mokykla tapo 
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krašto apsaugos struktūriniu vienetu, pavaldžiu 
Krašto apsaugos ministerijai ir rengiančiu speci-
alistus krašto apsaugos reikmėms. Rugsėjo 1 d.  
Krašto apsaugos ministerija patvirtino Moky-
klos struktūrą ir etatus. Buvo nurodyta, kad šioje 
mokykloje turi būti telkiami geriausi krašto ap-
saugos sistemoje dirbantys mokslininkai ir pe-
dagogai. Ekstremalių situacijų metu Mokykla ir 
jos bazėje formuojami daliniai turėjo veikti kaip 
koviniai vienetai.

Artėjant 1992 m. pirmųjų mokslo metų 
pradžiai, buvo suformuota mokyklos adminis-
tracija, nors ir ne visai sukomplektuotos, bet jau 
galėjo funkcionuoti daugelis tarnybų bei aštuo-
nios katedros: Taktikos, Ginkluotės ir šaudybos, 
Kovos technikos, Kovinio aprūpinimo, Ryšių ir 
informatikos, Filologijos, Politologijos ir Fizinio 
parengimo. 1992 m. liepos 28 d. išrinkta Krašto 
apsaugos mokyklos kolegija. 1992 m. liepos mė-
nesį Mokykla įsikūrė buvusios Vilniaus aukštosios 
priešlėktuvinės gynybos vadų radioelektronikos 
mokyklos patalpose, Sapiegos g. 3.

1992 m. rugpjūčio 24 d. pirmuoju Moky-
klos viršininku buvo paskirtas Taktikos katedros 
vyresnysis dėstytojas Jonas Andriškevičius, ku-
riam rugpjūčio 28 d. buvo suteiktas pulkininko 
laipsnis. Mokyklos atidarymo ceremonija įvyko 
rugpjūčio 30 d. Iškilmingos rikiuotės metu vy-
riausiasis kariuomenės kapelionas Alfonsas Sva-
rinskas pašventino mokyklos vėliavą. Tą pačią 
dieną būsimieji kariūnai Antakalnio kapinėse 
prie Sausio 13-osios memorialo davė priesaiką 
Tėvynei. Pareiškimus studijuoti padavė apie 200 
jaunuolių. Buvo suformuotos dvi kariūnų kuo-
pos iš 154 įstojusių į mokyklą jaunuolių, kurie 
mokėsi pagal motorizuotųjų šaulių ir valstybės 
sienos apsaugos tarnybos mokymo programas. 
Pirmieji mokslo metai prasidėjo 1992 m. rugsė-
jo 1 d. iškilminga rikiuote. 

1992 m. rugsėjo 1 d. mokykloje pradėjo 
dirbti pedagogai: plk. Aleksandras Venckus, plk. 
ltn. Jonas Juodka, plk. Vincas Milašius, mjr. Ro-
mas Kunigonis, dim. plk. Eugenijus Kisinas, dim. 
plk.  Algimantas Čepaitis, plk. ltn. Jonas Lauga-
lys, plk. Jonas Rastenis, plk. Stanislovas Purvelis, 
plk. Stanislovas Uogintas, dr. Ignas Jačiauskas, 
vyr. ltn. Andrius Smilga, ltn. Rytis Vasiliauskas, 
Genovaitė Laugalienė, dr. Vytautas Kriaučeliū-
nas, plk. ltn. Pranas Žarys, Birutė Gaidelienė, Ro-
landa Kazlauskaitė -Markelienė ir kt.
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Krašto apsaugos ministro 1993 m. kovo  
13 d. įsakymu neįgijusių karinio išsilavinimo ka-
rininkų kvalifikacijai kelti įsteigtas Neakivaizdinis 
skyrius. Bendra studijų trukmė buvo numatyta 
20 mėnesių. Gegužės mėnesį buvo suformuota 
pirmoji 25 karininkų neakivaizdininkų grupė. 

1993 m. rugsėjo 1 d. į pirmąjį kursą buvo pri-
imta110 jaunuolių, suteikiant kariūno laipsnius.

1993 m. spalio 20 d. Krašto apsaugos mo-
kyklos viršininkas plk. J. Andriškevičius buvo pa-
skirtas Lietuvos Respublikos kariuomenės vadu. 
Laikinai eiti Mokyklos viršininko pareigas paves-
ta viršininko pavaduotojui mokymo reikalams 
plk. dr. Zenonui Kuliui. Krašto apsaugos minis-
terijos įsakymu nuo 1994 m. sausio 1 d. jis buvo 
paskirtas Krašto apsaugos mokyklos viršininku.

Toliau tobulinama Mokyklos struktūra. 
Įsteigti Autotechnikos, Rikiuotės, Personalo 
poskyriai, pertvarkytas Mokymo aptarnavimo 
batalionas. Veikė biblioteka, ramovė, studijų, 
leidybos (vėliau redakcinis), įvairūs kiti skyriai ir 
tarnybos. Vadovybėje buvo įsteigtos viršininko 
pavaduotojo ir viršininko pavaduotojo auklė-
jimo reikalams pareigybės. Buvo sukomplek-
tuotas pedagoginis personalas, įrengta mo-
kymo bazė, leidžiami mokomieji ir metodiniai 
leidiniai (1992–1994 m. išleistos 44 pavadinimų 
knygos). Knygų viršeliuose buvo naudojamas 
prieškario Lietuvos karo mokyklos ženklas. 
Nuosekliai vyko karininkų metodinis rengimas. 
Susidarė sąlygos ir net būtinybė steigti aukš-
tesnio lygio karių mokymo įstaigą, kuri rengtų 
krašto apsaugos sistemai aukščiausios kvalifi-
kacijos specialistus (karininkus) ir galėtų jiems 
suteikti aukštąjį išsilavinimą.

1993 m. gruodžio 1 d. Krašto apsaugos mo-
kykla raštu kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos 
komisiją prie Lietuvos Respublikos Seimo, pra-
šydama nurodyti tinkamiausią būsimos aukšto-
sios mokyklos pavadinimą. Buvo pateikti keturi 
variantai (Lietuvos karo akademija, Lietuvos ka-
rybos akademija, Lietuvos gynybos akademija 
ir Lietuvos krašto apsaugos akademija). Komi-
sija nutarė rekomenduoti Lietuvos karo akade-
mijos pavadinimą.

Krašto apsaugos mokyklos kolegijos pasku-
tinysis posėdis įvyko 1994 m. gegužės 30 d.
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Lietuvos karo akademija įsteigta 1994 m. 
sausio 18 d.  Lietuvos Respublikos Seimo nutari-
mu ir vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės 
aktais. Buvo sudaryta Lietuvos karo akademijos 
33 narių steigiamoji taryba, kuriai pavesta pa-
rengti Lietuvos karo akademijos statutą. Tarybos 
pirmininku buvo paskirtas krašto apsaugos mi-
nistras Linas Linkevičius. Lietuvos Respublikos 
Seimas gegužės 26 d. patvirtino Karo akademi-
jos statutą ir pavedė Akademijos steigiamajai 
tarybai eiti Lietuvos karo akademijos tarybos 
pareigas tol, kol Akademijoje bus suformuotas 
Vyriausybės nustatytus reikalavimus atitinkantis 
mokslininkų kontingentas.

Lietuvos karo akademijos statute nustatytos 
Akademijos funkcijos, mokymo proceso struktū-
ra, pavaldumas, valdymas, nurodyta, kad Lietu-

vos karo akademija – Lietuvos Respublikos aukštoji 
mokykla – studijų ir mokslo įstaiga, siekianti ugdyti 
Lietuvos kariuomenei aukščiausios kvalifikacijos 
vadus ir specialistus. Svarbiausiais jos uždaviniais 
turėjo tapti kvalifikuotų specialistų rengimas krašto 
apsaugos sistemai, taip pat pagal Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės sutartis su kitomis šalimis – spe-
cialistų rengimas ir kitoms šalims. Kiti uždaviniai 
– mokslininkų rengimas, fundamentaliųjų ir tai-
komųjų karo mokslų plėtojimas ir populiarinimas, 
krašto apsaugos sistemos specialistų – karininkų 
perkvalifikavimas bei jų kvalifikacijos kėlimas. 

1994 m. birželio 6 d. Lietuvos karo akademi-
jos steigiamoji taryba  Akademijos rektoriumi 5 
metams išrinko technikos mokslų daktarą, 1992 
m. apdovanotą Sausio 13-osios medaliu plk. Ze-
noną Kulį, taip pat prorektorius: studijoms – plk. 
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doc. Praną Jankauską, mokslui – plk. prof. Sta-
nislovą Puškorių, prorektorių (štabo viršininką) 
– plk. ltn. Algimantą Vyšniauską. Rektoriui buvo 
pavaldūs pavaduotojas technikai ir ginkluotei 
plk. Jonas Volungis bei pavaduotojas ūkiui plk. 
ltn. Vytautas Markauskas. Tame pačiame posė-
dyje patvirtinta Akademijos struktūra. Liepos 12 
d. ministras L. Linkevičius įsakė Krašto apsaugos 
mokyklą reorganizuoti į Lietuvos karo akademi-
ją. Lapkričio 29 d. Akademijos 33 mokslininkų 
susirinkime buvo išrinkta 19 asmenų LKA taryba. 
Dauguma pedagogų ir mokslo darbuotojų atėjo 
į LKA iš Lietuvos universitetų.

 Akademijoje buvo rengiami dviejų spe-
cialybių – sausumos kariuomenės bei pasienio 
policijos – karininkai. Pagrindinės studijos buvo 
organizuotos pakopomis. Kariūnams, baigusiems 
pirmąją dvejų metų studijų pakopą, buvo numa-
tyta suteikti būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį Lie-
tuvos kariuomenės karininko laipsnį, skiriant juos 
į kariuomenę būrių vadais. Į antrąją studijų pako-
pą karininkai buvo priimami ne anksčiau kaip po 
vienerių tarnybos metų. Karininkams, baigusiems 
antrąją pakopą, buvo suteikiamas karybos baka-
lauro kvalifikacinis laipsnis. Parengta 6400 valan-
dų karybos bakalauro studijų programa.

Liepos 20 d. buvo išleista pirmoji 111 karinin-
kų laida. 58 absolventai įgijo motorizuotųjų šau-
lių būrio vado kvalifikaciją ir tapo leitenantais, o 
53 pasienio tarnybos specialistai gavo atsargos 
leitenanto laipsnius. Visiems buvo įteikti aukštes-
niojo mokslo diplomai. Ceremonija vyko priešais 
Seimą. Buvusius kariūnus iškilmingai priėmė 
Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. 

Rugpjūčio 2 d.  už pastangas kuriant Lietu-
vos Respublikos krašto apsaugą bei nuopelnus 
rengiant pirmąją Lietuvos karo akademijos ka-
rininkų laidą Akademijos rektoriui plk. Z. Kuliui 
įteiktas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinas, ki-
tiems pasižymėjusiems Akademijos karininkams 
įteikti medaliai bei Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministro padėkos raštai.

Spalio mėnesį 27 kariūnų būrys pirmą kartą 
dalyvavo Nyderlanduose vykusiose taikos palai-
kymo pajėgų pratybose „Cooperative Spirit 94“. 
Nuo 1994 m. kariūnai masiškai dalyvauja bėgime 
„Gyvybės ir mirties keliu“, rengiamame Sausio 
13-osios aukoms atminti.

Birželio 16 d. Lietuvos heraldikos komisija 
patvirtino LKA baigimo ženklą. Buvo nustatyta, 
kad Akademijos absolventai gali gauti trijų tipų 
ženklus. Jie buvo teikiami iki 2001 m.
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Toliau tobulinama Akademijos struktūra. 
Įkuriamos Vadybos ir Taikomųjų mokslų ka-
tedros, Mokslo centras. Tuo metu čia dirbo 61 
mokslo ir pedagoginis darbuotojas, tarp jų 6 
habilituoti daktarai, 4 profesoriai, 25 daktarai, 
11 docentų. Sausio 25 d. surengtas pirmasis 
mokslinis seminaras „Teritorinė gynyba“, kurio 
medžiaga vėliau išleista atskiru leidiniu.

Liepos 22 d. išleista antroji absolventų lai-
da. Karininkų laipsniai suteikti 92 kariūnams: 
26 tapo valstybės sienos apsaugos tarnybos 
specialistais, atsargos leitenantais, 66 įgijo 
motorizuotųjų šaulių būrio vado kvalifikaciją. 
Aukštesniojo mokslo diplomus įgijo ir 50 ne-
akivaizdinio skyriaus klausytojų. Nuo rugsė-
jo 1 d. Akademijoje pradėta studijuoti pagal 
parengtą 4 metų karybos bakalauro studijų 
programą. Išplėsta Jaunojo kario rengimo kur-
so programa. Studijų metu kariūnai įgydavo B 
klasės vairuotojo teises, buvo mokomi vairuoti 
kovinius šarvuočius.

Plėtojami tarptautiniai ryšiai. Balandžio 
mėnesį Akademijoje lankėsi Prancūzijos Saint 
Cyr’o (Sen Siro) karo mokyklos kadetų delega-
cija. Rugpjūčio 25 d. kariūnų būrys pagal NATO 
„Partnerystės taikos labui“ programą dalyvavo 
pratybose Luizianoje (JAV). Akademijai buvo 
teikiama parama pagal programą „Kariai – ka-
riams“ („Military to Military“).

Rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas A. Brazauskas už sėkmingai atliktą taikos 
palaikymo misiją Kroatijoje apdovanojo Vyčio 
kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinais Akademijos an-
trosios pakopos karius ltn. Gintarą Jurčiukonį ir 
ltn. Petrą Montvilą.

Liepos mėnesį išėjo pirmasis 200 egz. tiražu 
leidžiamo laikraščio „Kariūnas“ numeris (vyr. re-
daktorius plk. S. Puškorius). Iki 1998 m. gegužės 
mėnesio pasirodė 12 šio leidinio numerių.

Nuo 1995 m. antro kurso kariūnai du kar-
tus per savaitę lanko šokių fakultatyvą. Ka-
riūnų partnerės – Vilniaus aukštųjų mokyklų 
studentės. Lapkričio 21 d. minint Lietuvos 
kariuomenės dieną įvyko pirmasis vyrų choro 
„Kariūnas“  koncertas.

Lapkričio 20 d. LKA rektoriui Z. Kuliui buvo 
suteiktas generolo laipsnis. Tai antrasis Lietuvos 
kariuomenės generolas po Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo. 
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Toliau tobulinama karininkų rengimo kon-
cepcija, koreguojami studijų planai. Akademiją 
baigė 94 dieninio skyriaus kariūnai ir 46 nea-
kivaizdinio skyriaus klausytojai. Jiems suteikta 
motorizuotųjų pėstininkų būrio vado kvalifi-
kacija ir įteikti aukštesniojo mokslo diplomai. 
Pradėtas VGTU Aviacijos instituto studentų 
mokymas pagal Karinių oro pajėgų specialistų 
rengimo programą.

Toliau stiprinami tarptautiniai ryšiai. Ba-
landžio 15–20 d., įgyvendinant JAV ir Lietuvos 
programą „Military to Military“, LKA delegaci-
ja lankėsi JAV Vest Pointo karo akademijoje. 
Lapkričio mėnesį Lietuvos karininkų rengimu 
domėjosi Vokietijos sausumos kariuomenės 
karininkų mokyklos ir Vokietijos gynybos mi-
nisterijos delegacijos. Akademijoje lietuvių 
kalbos mokėsi 8 Lenkijos karininkai. Čia regu-
liariai buvo rengiami seminarai, kuriuose daly-
vavo užsienio šalių karininkai.

Balandžio 11 d. įvyko mokslinė konferenci-
ja „Lietuvos Respublikos gynybos problemos“. 
Seimo nariai, aukšti karininkai ir svečiai iš Če-
kijos, Estijos ir Lenkijos apsvarstė Lietuvos ir 
kaimyninių šalių gynybos problemas.  Gegu-
žės 28 d. įvyko forumas „Jaunimas ir pilietinė 
visuomenė“. Išleista 20 pavadinimų leidinių, iš 
kurių aktualesni tuo metu buvo E. Kisino va-
dovėlis „Apsauga nuo naikinimo priemonių“, 
plk. ltn. S. Purvelio „Automatiniai šautuvai“,  
plk. ltn. G. Dapkevičiaus „Užsienio šalių sausu-
mos kariuomenių žinynas“ ir kt.

Balandžio 17 d. Bosnijoje, dalyvaudamas 
taikos palaikymo misijoje, žuvo Krašto apsau-
gos mokyklos absolventas vyr. ltn. Normundas 
Valteris. LR Prezidento dekretu (po mirties) vyr. 
ltn. N. Valteris apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo 
laipsnio ordinu.

Aš pareisiu, pareisiu, pareisiu,
Netiesa, kad aš po žeme.
Aš tik draugui atidaviau teisę
Plieno ginklą nešiot už save.

                                                Normundas Valteris
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Remiantis 1996 m. gruodžio 19 d. LR Sei-
mo priimtu „Lietuvos Respublikos nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymu“, kuriame išdės-
tytos bendrosios Lietuvos gynybos nuostatos, 
1997 m. Karo akademijoje toliau tęsiamos 
reformos. Panaudojant Vest Pointo karo aka-
demijos patirtį buvo suformuotos kuopos iš 
skirtingų kursų kariūnų, trečiakursiai paskirti 
įvairių lygių vadais, o pirmakursiai ir antrakur-
siai tapo jų tiesioginiais pavaldiniais.

Iki 12 savaičių praplėsta pradinio karinio 
rengimo programa, 22 savaitės skirtos stažuo-
tėms ir lauko pratyboms. Pradėta dėstyti Lietu-
vos valstybės ir kariuomenės istoriją.  

1997 m. Akademiją baigė 58 dieninio sky-
riaus kariūnai ir  37 neakivaizdinio skyriaus 
klausytojai. Jiems įteikti aukštesniojo mokslo 
diplomai. Būrių vadų kursus baigė 46, kuopų 
vadų kursus – 38 kursų klausytojai.

Akademijos mokslininkai per metus išlei-
do 31 pavadinimo mokomąją knygą. Sureng-
tos mokslinės konferencijos „Lietuvos kariuo-
menės organizacinės struktūros tobulinimo 
problemos“ ir „Karybos specialistų rengimo 
problemos“, „Lietuvos Nepriklausomybei – 80 
metų“. 1996–1997 mokslo metais 121 kariūnas 
ir klausytojas aktyviai dalyvavo mokslo būrelių 
veikloje, buvo atlikti 84 darbai.

40 Akademijos kariūnų ir 5 karininkai dalyva-
vo JAV vykusiose tarptautinėse karinėse pratybo-
se „Cooperative Nugget 97“. Akademijoje lankėsi 
Vokietijos, JAV, Švedijos karinės delegacijos.

Liepos 6 d. Kariūnų kursų garbės sargybos 
būrys Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną 
dalyvavo su Karo akademijos vėliava ir automa-
tiniais šautuvais iškilmingoje rikiuotėje Nepri-
klausomybės aikštėje, Vilniuje.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 
proga LKA kariai ir darbuotojai iki kovo 7 d. surin-
ko 3 445 Lt ir juos pervedė į Nepriklausomybės 
signatarų klubo rėmimo fondą.

Akademijoje buvo pastatytas naujas pra-
leidžiamasis punktas, atnaujintas sporto kom-
pleksas ir kareivinės.
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Sausio 13 d. Karo akademijos teritorijoje ati-
dengtas paminklinis akmuo, skirtas Akademijos 
absolventui vyr. ltn. Normundui Valteriui atminti.

Sausio 21 d. 18-ai karininkų suteiktas ka-
rybos  bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir įteikti 
aukštojo mokslo diplomai. Tai buvo pirmieji 
karininkai, Karo akademijoje gavę aukštojo 
mokslo diplomus. 1998 m. Akademiją baigė 65 
dieninio skyriaus kariūnai ir 22 neakivaizdinio 
skyriaus klausytojai. Jiems suteikta motorizuo-
tųjų pėstininkų būrio vado kvalifikacija ir įteikti 
aukštesniojo mokslo diplomai. Tai buvo pasku-
tinieji absolventai, kuriems buvo įteikti I pako-
pos baigimo ženklai. Karinio rengimo programą 
baigė ir 18 Aviacijos instituto studentų. 1998 m. 
prasidėjo aukštųjų mokyklų studentų 3 metų 
karinis rengimas. Pirmaisiais metais į šį specialų 
karinio rengimo kursą įstojo 123 studentai. Bū-
rių vadų kursus baigė 145 klausytojai. Įsteigta 
dvejų metų Vilniaus jaunųjų kariūnų mokykla. 

1998 m. gegužės 5 d. LR Seimui priėmus 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos 
organizavimo ir karo tarnybos įstatymą iš esmės 
pasikeitė Akademijos statusas. Įstatymas nusta-
tė, kad Karo akademija – karininkų rengimo bei 
kvalifikacijos kėlimo aukštoji karo mokykla – yra 
krašto apsaugos sistemos sudedamoji dalis, pa-
valdi krašto apsaugos ministrui. 

Nemažą karinę metodinę paramą teikė Di-
džiosios Britanijos ir Danijos karininkai instrukto-
riai. Pagal dvišalio bendradarbiavimo su Didžio-
sios Britanijos ginkluotosiomis pajėgomis planą  
1998 m. rugpjūčio – spalio mėn. 13 anglų 
instruktorių vedė pradinio karinio rengimo 
kursą kandidatams į kariūnus, kuriuose kartu 
dalyvavo Akademijos instruktoriai karininkai. 
Užsimezgė draugiški ryšiai su Danijos karališ-
kąja karo akademija. Danijos Gynybos vadybos 
centro instruktoriai 34 Karo akademijos dėsty-
tojams ir instruktoriams bei vadams surengė 
karo pedagogikos kursus. 10 kariūnų dalyvavo 
tarptautiniuose jungtiniuose mokymuose „Bal-
tic Challenge 98“.

Vietoje buvusios Kovos technikos katedros 
buvo įkurta Bendrųjų technikos mokslų katedra.  

1998 m. lapkričio 20 d. krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevičius Lietuvos karo 
akademijai suteikė partizanų generolo, Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo 
pirmininko, Jono Žemaičio vardą.
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1999 m. rugpjūčio 10 d. patvirtintas naujas 
Karo akademijos statutas. Nustatyta, kad Karo 
akademijoje gali studijuoti trijų kategorijų ka-
riai: kariūnai, karininkai klausytojai ir klausyto-
jai. 1999 m. Karo akademiją baigė ir karybos ba-
kalauro diplomus gavo 83 absolventai. 75 iš jų 
mokėsi pagal motorizuotųjų šaulių programą 
ir 8 – pagal vidaus tarnybos programą. Būrių 
vadų kursus baigė 115 klausytojų. 

Akademija išleido 16 pavadinimų leidinių, 
tarp jų: R. Rakausko, A. Pincevičiaus, G. Misevi-
čiaus, R. Eidukevičiaus vadovėlis aukštosioms 
mokykloms „Aukštoji matematika. Intensyvių 
studijų kursas“ (patvirtintas Švietimo ministe-
rijos), Br. Puzinavičiaus „Bendroji ir karo psicho-
logija“ I dalis (II dalis – 2001 m.), R. Steigerio,  
U. Zwygarto „Karinė pedagogika“ ir kt.

Kariūnai gerai pasirodė per taikos palaiky-
mo pajėgų pratybas „Cooperative Best Effort 
99“ Kanadoje. Tartu mieste (Estija) pradėjo vei-
klą bendras trijų Baltijos valstybių gynybos ko-
ledžas BALTDEFCOL. Lapkričio 22–26 d. susipa-
žinti su karininkų rengimu Akademijoje lankėsi 
100 Baltijos koledžo dėstytojų ir studentų. Nuo 
liepos 22 iki spalio 18 d. Akademija priėmė 6 
Didžiosios Britanijos instruktorius, kurie stebė-
jo Akademijos instruktorių vedamas pratybas 
su kariūnais, padėjo jiems konkrečiais patari-
mais. Buvo atvykę ir Danijos, Šveicarijos karinių 
struktūrų atstovai. Japonijos transliacijų korpo-
racijos NHK atstovai kovo 23 d. rengė filmuotą 
medžiagą apie Lietuvos karininkų rengimo sis-
temą, anglų kalbos mokymą ir kompiuterinių 
programų įdiegimą Karo akademijoje. 

Birželio 21 d. įsteigtas Akademijos muzie-
jus. Jame kaupiamos, saugomos ir eksponuoja-
mos muziejinės vertybės, susijusios su Lietuvos 
karo mokyklų raida. Muziejaus pagrindiniuose 
rinkiniuose – 248 eksponatai. 

Akademijos kariūnams ir darbuotojams 
1999 m. surengta apie 50 pažintinių ekskursijų. 
Vasarą Akademijos choras „Kariūnas“ dalyva-
vo Baltijos valstybių studentų dainų šventėje 
„Gaudeamus XII“, kuri vyko Vilniuje.

Žuvus vyr. ltn. Andriui Tupčauskui, 1999 
m. Akademijoje įsteigta jo vardo stipendija, 
kuri skiriama geriausiam II–IV kurso kariūnui.
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Vasario 23 d. Karo akademijos viršininku 
paskirtas plk. Algis Vaičeliūnas, prieš tai ėjęs 
Respublikos Prezidento nacionalinio saugu-
mo ir užsienio politikos patarėjo pavaduotojo 
gynybos klausimais pareigas. Pasikeitė ir pava-
duotojai. Viršininko pavaduotoju buvo paskir-
tas mjr. Aleksandras Kucharevas, pavaduotoju 
kariniam rengimui tapo plk. ltn. Arūnas Duda-
vičius (nuo 2003 m. vasario – pulkininkas), o pa-
vaduotojo aprūpinimui pareigas ėjo mjr. Arvy-
das Matukas (vėliau – mjr. Vidmantas Mažeika). 
Plk. doc. Pranas Jankauskas paskirtas viršininko 
pavaduotoju kariniam rengimui, vėliau – pava-
duotoju mokslui ir studijoms.

Siekiant tobulinti karininkų rengimo sis-
temą buvo parengta Akademijos plėtros iki 
2003 metų programa, pagal kurią turėjo būti 
pertvarkyta jos struktūra ir etatai, sudarytos 
naujos studijų programos, plėtojama infras-
truktūra. Vienas iš esminių reformos uždavinių 
– atskirti karinį ir universitetinį rengimą. Buvo 
nuspręsta nuo 2001 m. vietoj karybos baka-
lauro studijų organizuoti pagrindines I pako-
pos ketverių metų studijas pagal vadybos ir 
politikos mokslų studijų kryptis. Visi kariūnai 
turėjo išeiti motorizuotųjų pėstininkų būrio 
vado karinio rengimo programą. 

Siekiant užtikrinti stojančių jaunuolių ly-
gias galimybes, nuo 2000 m. į Karo akademiją 
pradedama priimti ir merginas. Birželio 26 d. 
ministras Č. Stankevičius nurodė kandidatais į 
kariūnus priimti ne daugiau kaip 10 proc. mer-
ginų. Norą studijuoti tada pareiškė 62, tačiau 
stojimo testus išlaikė 9, kurios ir tapo pirmosio-
mis kariūnėmis.

2000 m. Karo akademiją pagal motorizuo-
tųjų šaulių programą baigė 73 dieninio skyriaus 
ir 30 neakivaizdinio skyriaus absolventų, būrių 
vadų kursus – 91 klausytojas. Nuo 2000 metų 
pradinio karinio rengimo kursą vedė Karo aka-
demijos karo instruktoriai. 

Tarp reikšmingesnių dėstytojų leidinių 
buvo Z. Vyčio, R. Kunigonio, P. Žario „Miesto ir 
gyvenvietės fortifikacija“, E. Kisino „Kario ug-
dymas“, A. Ambrazevičiaus „Transporto mašinų 
teorijos pagrindai“ ir kt.

2000 m. rudenį buvo sukurtos ir Vyriau-
sybės patvirtintos naujos originalios juodos 
spalvos (su avietinės spalvos apvadais) išeigi-
nės kariūnų uniformos.
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Pagal naująją universitetinių studijų programą 
nuo 2001 m. stojantieji į Karo akademiją jau galėjo 
rinktis vieną iš trijų bakalauro studijų programų: 
personalo vadybos, transporto inžinerinės vady-
bos arba tarptautinių santykių (politikos mokslų). 
Įsteigtas Mokslo centras (viršininkas plk. ltn. G. Sur-
gailis (2001–2006). Mokslinis darbas pradėtas plė-
toti trimis pagrindinėmis kryptimis – tai strateginiai 
tyrimai, moderniųjų technologijų taikymas karybo-
je, karo istorija. Kartu su Vilniaus universiteto Tarp-
tautinių santykių institutu įsteigtas Strateginių tyri-
mų centras (vadovė prof. J. Novagrockienė). Įkurta 
Politikos mokslų katedra (vedėjas prof. G. Vitkus). 

Birželio 26-ąją buvo patvirtintos naujos Akade-
mijos vidaus tvarkos taisyklės. Birželio 29 d. kariuo-
menės vado įsakymu patvirtinta karinio rengimo 
programa. Stojančiųjų į Karo akademiją profesiniam 
tinkamumui nustatyti liepos mėn. savo veiklą pradė-
jo profesinės kandidatų į kariūnus Atrankos centras, 
kuris vadovavosi Didžiosios Britanijos kariuomenės 
nuolatinės atrankos komisijos naudojama metodika 
bei jos specialistų rekomendacijomis.

103 absolventai gavo  karybos bakalauro di-
plomus. 90 absolventų baigė aukštojo mokslo 
studijas pagal motorizuotųjų šaulių programą ir 13 
– pagal pasienio tarnybos programą. 24 studentai 
baigė aukštųjų mokyklų studentų vadų kursus ir 
tapo atsargos leitenantais. Rugpjūčio 28 d. 113 
kariūnų dalyvavo tarptautinėse pratybose „Amber 
Hope 2001“. 

Akademijoje vyko mokslinės konferencijos 
(apie pusė iš jų – tarptautinės) ir seminarai. Balan-
džio 3 d. konferencijoje nagrinėtos karininkų ren-
gimo ir profesinio tobulinimo problemos, birželio  
11 d. – Lietuvos teritorinės gynybos aktualijos, gruo-
džio 19 d. – nacionalinio saugumo studijų perspek-
tyvos Lietuvoje ir kt. Rugsėjo 19 d. įvyko holokaustui 
paminėti skirta konferencija „Lietuvos žydų tragedi-
ja“. Tokiu pačiu pavadinimu lietuvių ir anglų kalbo-
mis buvo išleista knyga. Ta pačia tema istorikas dr. 
E. Meilus parašė studiją  „Holokaustas, arba Lietuvos 
tragedija“.  Vėl pradėtas leisti laikraštis „Kariūnas“. 

Atsižvelgiant į kariūnų dvasinius ir religinius 
poreikius Akademijoje buvo įsteigta kapeliono 
institucija. Rugsėjo 4 d. vyriausiasis kariuomenės 
kapelionas plk. ltn. Juozas Gražulis pristatė  kape-
lioną kpt. Vytautą Langą. Spalio 19 d. iškilmingai 
atidaryta Šv. Anzelmo koplyčia, kurią pašventino 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Šiuolaikiškai suremontuotame bendrabutyje 
kariūnai galėjo naudotis kompiuteriais, televizo-
riais, šaldytuvais, mikrobangų krosnelėmis ir kt.   
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tųjų mokyklų absolventų vadų kursus baigė 
86, o aukštųjų mokyklų studentų vadų kursus 
– 36 klausytojai. 

Nuo 2002 mokslo metų Lietuvos karo 
akademijoje pradėtos  18 mėnesių trukmės 
magistro studijos ir 6 mėnesių trukmės ka-
pitonų kursai. Šias studijas baigę karininkai 
galėjo eiti sausumos pajėgų kuopos vado, 
bataliono štabo karininko pareigas. Į magis-
trantūrą buvo priimta 10, į kapitonų kursus 
– 16 karininkų.  

Rugpjūčio 1 d. Akademijoje įsteigtas Lie-
tuvos nuotolinio mokymo centras. Šio centro 
pagrindinis uždavinys – diegti ir plėtoti nuoto-
linį mokymą Lietuvos kariuomenėje, teikti viso-
keriopą pagalbą karinėms mokymo įstaigoms, 
rengiančioms nuotolinio mokymo kursus.

2002 m. Akademijoje įvyko 8 moksliniai se-

2002 m. birželio 6-oji Karo akademijos istori-
joje tapo viena iš įsimintiniausių dienų. Tą dieną 
sukako 10 metų, kai buvo įkurta Krašto apsau-
gos mokykla, 1994-aisiais  tapusi Lietuvos karo 
akademija. Karo akademijos pasveikinti atvyko 
apie 250 svečių, tarp kurių buvo Lietuvos univer-
sitetų rektoriai, Lietuvoje akredituoti gynybos 
atašė, Latvijos, Estijos, Brno (Čekija), Tadeušo 
Kosciuškos (Lenkija), Vokietijos karo mokyklų,  
Virdžinijos karo instituto (JAV) bei kitų užsienio 
valstybių karo akademijų vadovai.

2002 m. 110 absolventų gavo viešojo 
administravimo bakalauro diplomus ir mo-
torizuotųjų pėstininkų būrio vado pažymėji-
mus. Karo akademiją baigė ir 109 neakivaizdi-
nio skyriaus klausytojai. Tai buvo didžiausias 
absolventų skaičius (219) per visus Karo aka-
demijos egzistavimo metus. Lietuvos aukš-
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minarai ir 7 konferencijos, iš kurių pažymėtinos:  
„Lietuva euroatlantinėje bendrijoje“, „Lietuvos 
rytų kaimynai: politika ir saugumas“, „NATO pra-
eitis ir ateities perspektyvos“, „Naujosios grėsmės 
ir saugumas: profesionalios kariuomenės kūrimo 
dilema“ ir kt. Tarp išleistų dėstytojų leidinių reikš-
mingesni buvo R. Rakausko, V. Kevličiaus, V. Gu-
delio, A. Banzaičio vadovėlis „Fizika“ (patvirtintas 
Švietimo ministerijos), E. Kisino „Apsaugos nuo 
naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas“,  
doc. P. A. Čiočio „Tarptautinė humanitarinė tei-
sė“ ir kt.

Karo akademija ir VDU įsteigė Karo istorijos 
centrą (direktorius dr. V. Rakutis). Akademija 
perėmė tęstinio karo istorijos mokslo žurnalo 
„Karo archyvas“ leidimą (ats. redaktorius plk. 
ltn. dr. G. Surgailis). Iki 2006 m. pasirodė XVII–
XXI tomai.

Plėtojamas bendradarbiavimas tarp Lie-
tuvos universitetų ir užsienio karinių mokymo 
įstaigų. Gegužės mėn. Akademijos viršininkas 
plk. A. Vaičeliūnas JAV pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį su Virdžinijos karo institutu.

Gegužės 8 d. buvo patvirtintas naujas 
Karo akademijos baigimo ženklas, daug kuo 
primenantis prieškario Karo mokyklos ženklą.

Buvo sukurtas ir lapkričio 19 d. Akademijos 
ramovėje demonstruotas pirmasis dokumenti-
nis kino filmas apie Karo akademiją „Kol kardas 
guls ant peties“ (režisierius R. Sipavičius). Gruo-
džio 1 d. Lietuvos kariuomenės Karių teatrą ėmė 
globoti Karo akademija, teikianti teatrui ir mate-
rialinę paramą (teatro režisierius Leonas Ciunis). 

Gruodžio 18 d. pasirašyta LKA ir Paramos 
vaikams centro sutartis dėl bendradarbiavimo 
programoje „Pilietinis KA kariūnų ugdymas 
savanoriškoje BBBS (Big Brothers, Big Sisters) 
veikloje“. Programos tikslas –  pilietinis kariūnų 
ugdymas savanoriškai globojant socialiai pažei-
džiamus vaikus ir jų šeimas. Kasmet su globoja-
mais vaikais Akademijoje rengiamas kalėdinis 
vakaras, imta globoti ir Kuršėnų vaikų globos 
namus, vasarą vaikams rengiamos stovyklos 
Berčiūnuose, Panevėžio rajone.

2002 m. tęsiama Karo akademijos infras-
truktūros plėtra: restauruotas unikalus XIX am-
žiaus pastatas – kariūnų ramovė, rekonstruotas 
kvalifikacijos kėlimo kursų  bendrabutis, įreng-
tos šiuolaikinės auditorijos kapitonų kursuose, 
atidaryta nauja bokso salė, atnaujintas sporto 
kompleksas ir valgykla.
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drauge su Vokietijos sausumos kariuomenės kari-
ninkų mokykla. Tuo pat metu prasidėjo 2 savaičių 
administravimo kursai, kurių tikslas – tobulinti kari-
nių vienetų vadų administravimo žinias ir praktinius 
sugebėjimus vadovaujant padaliniams taikos metu. 
Birželio 26 d. kapitonų kursams buvo perduotas 
kompiuterinis taktikos treniruoklis LITCAX, skirtas 
praktiniams kuopos, bataliono ir brigados taktikos 
įgūdžiams tobulinti. 2003 m. šis įrenginys buvo vie-
nintelis ne tik Lietuvos kariuomenėje, bet ir Baltijos 
valstybėse bei visoje Vidurio ir Rytų Europoje.

Vilniaus aukštųjų mokyklų absolventų būrių 
vadų kursus baigė 54, o studentų būrių vadų – 11 
klausytojų. Jiems buvo suteikti atsargos leitenan-
to laipsniai. 2003 m. kursus baigė 142 klausytojai. 
Birželio 9–20 d. 20 kariūnų dalyvavo tarptautinė-
se pratybose „Gintarinė viltis 2003“. Rugsėjo 2 d. 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. J. Kronkaitis 
patvirtino Kariūnų garbės kodeksą.

Nuo 2003 m. įvesta vado ugdymo programa. 
Tai nuoseklus mokymas, ugdantis būsimojo vado 
savybes, formuojantis demokratišką pilietinę pa-
saulėjautą. Programos tikslas – parengti karinin-

2003 metais studijuoti Karo akademijos ka-
pitonų kursuose atvyko pirmieji užsienio valsty-
bių karininkai. Lietuva, kaip būsimoji NATO narė, 
buvo pasirengusi dalytis įgyta patirtimi su Gruzi-
jos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Ukrainos 
bei kitų šalių karininkais. Sausio 30 dieną įvyko 
pirmosios kapitonų kursų klausytojų laidos išleis-
tuvės. Iškilmingoje aplinkoje šešiolikai karininkų 
buvo įteikti pažymėjimai, suteikiantys kuopos 
vado (bataliono štabo karininko) kvalifikaciją, ir 
baigimo ženklai. Organizuojant kapitonų kursus 
didelę paramą suteikė Vokietijos sausumos ka-
riuomenės karininkų mokyklos atstovas plk. ltn.  
K. D. Erkesas. Balandžio 23 dieną išleista antra kapi-
tonų kursų laida. Kapitonų kursų dėka Akademija 
išplėtė savo veiklos geografiją, tapdama tarptauti-
ne karininkų kvalifikacijos kėlimo institucija. 

Akademijoje surengti pirmieji intensyvūs kapi-
tonų kursai, kurių tikslas – parengti Lietuvos kariuo-
menės karininkus studijoms Baltijos gynybos kole-
dže (Tartu). Kursus baigę karininkai įgijo bataliono 
štabo karininko kvalifikaciją. Pradėti 10 savaičių ryšių 
būrių vadų kursai, kurių programa buvo parengta 
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ką, sugebantį ne tik perduoti žinias savo kariams, 
bet ir atlikti auklėtojo, ugdytojo vaidmenį. 

Balandžio mėn. 20 antrojo kurso kariūnų ir 
20 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto studentų pagal mainų 
programą pasikeitė studijų vietomis. Ši progra-
ma buvo tęsiama ir vėlesniais metais.

2003 m. Akademijoje įvyko 19 mokslinių 
konferencijų ir seminarų: „Baltarusija, quo vadis?“,  
„Aukštosios mokyklos vaidmuo įgyvendinant 
švietimo plėtotės strategines nuostatas“, konfe-
rencija, skirta partizanų generolo Jono Žemaičio 
paėmimo į nelaisvę 50-mečiui paminėti, „Sąjūdžio 
įtaka kuriant jėgos struktūras“, „Rusijos kariuome-
nės išvedimas 1990–1993 m.“ ir kt.

Rugsėjo 15–19 d. vyko Europos jaunimo parla-
mento sesija. Dalyvavo apie 120 delegatų iš įvairių 
Europos šalių. Spalio 16 d. Strateginių tyrimų cen-
tro direktorė prof. Jūratė Novagrockienė pristatė 
sociologinių tyrimų „Puskarininkių ir karių santykių 
problemos Lietuvos kariuomenėje“ ir „Aukštųjų mo-
kyklų studentų karinio rengimo efektyvumas“ rezul-
tatus. Išleisti 23-ų pavadinimų leidiniai. Kovo mėnesį 
pasirodė pirmasis 36–40 puslapių žurnalo „Kariūnas“ 
numeris (atsakingasis redaktorius plk. ltn. dr. G. Sur-
gailis). Leidinys ėjo 4 kartus per metus.

Birželio 4–8 d. vyko tarptautinė krikščioniš-
koji kadetų konferencija. Tokio tipo konferencija 
Lietuvoje surengta pirmą kartą, o pasaulyje – tre-
čią kartą. Ją organizavo Lietuvos kariuomenės 
ordinariatas, padedant KAM ir LKA. 

Pirmą kartą Karo akademijoje vasario 21 d. 8 
kariūnams buvo suteikti Krikšto, 24 – Sutvirtinimo sa-
kramentai. Mišias aukojo kariuomenės ordinaras vys-
kupas Eugenijus Bartulis. Valstybinių, visuomeninių ar 
religinių švenčių ir kitomis progomis kariūnai aktyviai 
dalyvavo įvairiuose renginiuose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose (gegužės 25 d. Radviliškyje, birželio  
1 d. Širvintose, spalio 24 d. Trakuose). Tapo tradicija 
kiekvienais metais rugsėjo pradžioje dalyvauti Šiluvos 
atlaiduose. Minint Napoleono dienas Vilniuje gegužės 
28–birželio 1 d. Kalnų parke Akademija buvo įrengusi 
lauko stovyklą. Birželio 5 d. Akademijos ramovėje pa-
rodytas Karių teatro premjerinis spektaklis „Žodžiai iš 
anapus“. Iš 18 aktorių 11 buvo kariūnai.

Rugsėjo 25 d. įvyko Akademijos viršininkų pa-
sikeitimo ceremonija. Plk. A. Vaičeliūnas, paskirtas 
į Baltijos gynybos koledžą vadovaujančioms par-
eigoms (2004 m. jam suteiktas brigados generolo 
laipsnis, jis tapo šio koledžo komendantu), Akade-
mijos vėliavą perdavė laikinai paskirtam į Akademi-
jos viršininko pareigas plk. Algimantui Vyšniauskui. 
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Lietuva įstojo į NATO ir ES. Balandžio 2 d. Akade-
mijoje įvyko iškilminga Lietuvos valstybės ir NATO 
vėliavų pakėlimo ceremonija. Susipažinti su Lietuvos 
krašto apsaugos sistema atvyko nemažai garbingų 
svečių: vyriausiasis Jungtinių pajėgų Europoje vadas, 
JAV ginkluotųjų pajėgų Europoje vyriausiasis kape-
lionas, Švedijos kariuomenės vadas ir kt.

NVS, Kaukazo ir Vidurinės Azijos karininkai baigė 
krizių valdymo, saugumo studijų, anglų kalbos kur-
sus. Lietuvos karininkai sėkmingai baigė administra-
vimo studijas, administracinės anglų kalbos kursus. 
Išleisti pirmųjų logistikos kursų absolventai. Kovo 19 
d. išleista antroji kandidatų į Baltijos gynybos koledžą 
parengiamųjų kursų laida. Didelę paramą kapitonų 
kursams suteikė kariniai specialistai iš JAV, Didžiosios 
Britanijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos ir Kanados. 
Liepos 21 d. 48-iems būrių vadų kursų klausytojams 
suteiktas atsargos leitenanto laipsnis. 2004 m. 17 pa-
vadinimų kursus baigė 241 žmogus.

Birželio 4 d. išleista pirmoji vadybos ir verslo 
administravimo magistrų laida (10 karininkų). Po tiek 
pat magistrų Akademija išleido 2005 ir 2006 metais. 
Liepos 1 d. buvo įteikti bakalauro diplomai ir būrio 
vado kvalifikacijos pažymėjimai 121 absolventui ir 20 
neakivaizdininkų. Gegužės 31 d. tarptautinė eksper-
tų grupė teigiamai įvertino Personalo vadybos baka-
lauro studijų programą. Birželio 4 d. įvyko iškilmingas 
Lietuvos karo akademijos 10-mečio minėjimas. 

Liepos mėnesį antrakursiai kariūnai stažavosi 
J. Radvilos mokomajame pulke. Jie ėjo skyrių vadų 
pareigas, vadovavo šauktiniams, vedė teorines ir 
praktines pratybas, buvo atsakingi už savo karių ko-
vinį parengimą, drausmę. Pirmą kartą Akademijos 
istorijoje IV kurso kariūnai atliko praktiką valstybės 
valdymo ir savivaldos institucijose bei privačiose 
verslo įmonėse. 

Mokslo centras surengė 10 konferencijų, 8 
mokslinius-praktinius seminarus. Iš jų pažymėtinos 
„Regioninio bendradarbiavimo saugumo problemos 
globalizacijos sąlygomis“, „Naujas požiūris į NATO ir 
ES“, „Bendradarbiavimo saugumas Baltijos jūros regi-
one: teorija ir praktika“. Vasario 27 d. įvyko tarptautinė 
konferencija „Naujoji globalinė JAV strategija: iššūkis 
ar galimybė“. Tai buvo pirmas tokio lygio renginys per 
visą Akademijos gyvavimo istoriją. Tiesioginio televi-
zijos tilto su Vašingtonu metu JAV ir Lietuvos moksli-
ninkai, diplomatai, valstybės pareigūnai atvirai disku-
tavo dėl JAV globalinės strategijos poveikio Vidurio ir 
Rytų Europos šalims. Strateginių tyrimų centras atliko 
sociologines apklausas “Privalomosios karo tarnybos 
karių adaptacijos problemos” ir “Savižudiško elgesio 
prielaidos Lietuvos kariuomenėje”. 
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Vasario 3 d. visiškai akredituota Personalo va-
dybos studijų programa. Studijų kokybės ekspertų 
tarybos posėdyje tarptautinė komisija teigiamai 
įvertino Karo akademijos universitetinių pagrin-
dinių studijų programą „Personalo vadyba“. Pirmą 
kartą 2005 m. pavasarį XII laidos kariūnai absol-
ventai rašė bakalauro darbus ir viešai juos apgynė. 
(ankstesnės laidos laikydavo valstybinį egzaminą).

Gegužės 3 d. Akademijai buvo suteikta teisė 
dalyvauti Europos švietimo programos „Socrates/
Erasmus“ antrojo etapo veikloje (2005–2007 m.). 
Remiantis šia programa, studijų klausytojai daly-
vavo mainų programoje. Nuo 2005 m. Akademijai 
perduotas Anglų kalbos mokymo centras su sky-
riais visoje Lietuvoje.

Vilniaus aukštųjų mokyklų absolventų ir stu-
dentų būrių vadų kursus baigė 98 klausytojai, toliau 
vyko tarptautiniai kapitonų, tarptautiniai oro pajėgų 
kapitonų, anglų kalbos, krizių valdymo, administra-
vimo studijų, tarptautiniai saugumo politikos, logis-
tikos kursai. Iš viso 2005 m. baigė kursus 290 klau-
sytojų. Liepos 1 d. įvyko 117 absolventų iškilminga 
išleistuvių ceremonija, aukštojo mokslo diplomus 
gavo ir 25 neakivaizdinių studijų absolventai. 

Akademijoje vyko konferencijos  „Krašto ap-
saugai – 15“,  „NATO – Lietuvos ir kaimyninių Balti-
jos šalių saugumo garantas“,  „Regioninio bendra-
darbiavimo saugumas: dabartis ir ateitis“ ir kt. 

Kiekvienais metais Akademijos mokslininkai sky-
rė nemažai dėmesio Lietuvos karo istorijai. Mokslo 
centro viršininkas plk. ltn. dr. G. Surgailis išleido kny-
gas: monografiją „Rusijos kariuomenės išvedimas“ ir 
dokumentų rinkinį „Rusijos kariuomenės išvedimas 
dokumentuose“ (parengta kartu su dim. plk. A. Ba-
laišiu). Spalio 5 d. vyko tarptautinė mokslinė konfe-
rencija „Lietuvių karai su švedais XVI–XVIII amžiuose“, 
skirta Salaspilio mūšio 400 metų jubiliejui paminėti. 
Rugsėjo 22 d. Šiaulių rajone, 1236 m. Saulės mūšio 
vietoje, buvo inscenizuotos lietuvių ir Kalavijuočių or-
dino kautynės, kuriose kartu su Karių teatru dalyvavo 
ir kariūnai. Jų pasirodymas su to meto karių apranga 
susilaukė didelio visuomenės susidomėjimo. 

2005 m. rugpjūčio 1 d. Akademijos ramovė-
je įvyko iškilminga vadovybės pasikeitimo cere-
monija. Laikinai ėjęs Karo akademijos viršininko 
pareigas plk. A. Vyšniauskas Akademijos vėliavą 
perdavė naujam viršininkui plk. Arūnui Balčiūnui, 
prieš tai ėjusiam Respublikos Prezidento patarėjo 
gynybos klausimais pareigas. Jis kartu tapo ir Lie-
tuvos universitetų rektorių konferencijos nariu. 
Viršininko pavaduotoja aprūpinimui nuo kovo 
mėn.  paskirta mjr. L. Vytytė. 
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Sausio 1 d. KAM biblioteka buvo perkelta į 
Karo akademiją. Susijungus Akademijos biblio-
teka tapo didžiausia krašto apsaugos sistemoje. 
Kartu ji yra visų kariuomenės bibliotekų meto-
dinis centras, mokslinių bibliotekų asociacijos 
narys (vedėja Janina Tupėnienė). Per 15 metų 
čia sukaupta daugiau nei 250 tūkst. leidinių, už-
siregistravo 1400 knygų vartotojų. Apie 10 tūkst. 
knygų bibliotekai dovanojo įvairios Lietuvos ir 
išeivijos organizacijos, privatūs asmenys. 

2006 m. Akademijoje buvo išleisti 106 ab-
solventai, iš jų 10 magistrų ir 16 neakivaizdinin-
kų. Birželio 29 d. Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus, atlikdamas iškilmingą istorinį ritualą 
– kardu paliesdamas kiekvieno kariūno petį – 73 
absolventams suteikė pirmąjį karininko laipsnį. Po 
ceremonijos rikiuotės aikštėje jaunieji karininkai 
ramovėje atliko dar vieną simbolinį ritualą – ant 
pirštų užsimovė Karo akademijos absolventų žie-
dus. Toliau buvo tęsiami arba prasidėjo nauji įvai-
rūs tobulinimosi kursai: KASP logistikos ir ryšių 
specialistų, tarptautiniai kapitonų ir anglų kalbos, 

saugumo, rezervo būrių, Baltijos šalių oro pajėgų 
kapitonų ir kiti kursai. Iš viso 2006 m. kursus baigė 
213 klausytojų. 2006 m. Akademijos dėstytojai ir 
mokslininkai išleido 21-o pavadinimo leidinių. 

2006 m. prasidėjo karinės diplomatijos magis-
tro studijos. LKA pasirašė su Baltijos gynybos kole-
džu sutartį, kurioje buvo numatyta bendradarbiauti 
įgyvendinant Karo akademijos karinės diplomatijos 
magistro studijų programos nuostatus. 

Vienas iš žymiausių renginių Karo akademi-
joje įvyko kovo 20–24 d., kai čia buvo surengti 
Europos saugumo ir gynybos politikos orienta-
ciniai kursai 39 civiliams pareigūnams ir aukš-
tesniesiems karininkams iš Europos Sąjungos 
šalių. Iki tol šie kursai vykdavo tik Briuselyje. 
Gegužės 30 d. vyko tarpuniversitetinė moksli-
nė konferencija „Transporto inžinerijos vadybos 
problemos Lietuvoje“. Spalio 1 d. Akademijoje 
įkurtas Užsienio kalbų institutas, kuris apėmė 
Užsienio kalbų katedrą ir anglų kalbos mokymo 
skyrius (direktorė Genovaitė Laugalienė). Spalio 
20 d. vyko Akademijos Užsienio kalbų instituto 
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organizuota konferencija „Veiksniai, darantys 
įtaką visų rūšių kalbinės veiklos mokymo veiks-
mingumui“. 

Įvyko daug kultūros renginių. Sausio 30 d. 
ramovėje skambėjo jungtinis lietuvių ir airių 
koncertas. Vasario 16 d. Akademijos atstovai da-
lyvavo šventiniuose renginiuose Šalčininkuose: 
šv. Mišiose, iškilmingame parade. Kariūnai paro-
dė specialią programą su ginklais.  Kovo 29 d. 
buvo atidaryta fotoparoda „Afganistano šaltyje“ 
Balandžio 20 d. Akademijoje vyko vyr. ltn. N. 
Valterio 10-ųjų žūties metinių minėjimas. Minint 
Vengrijos sukilimo 50-ąsias metines, lapkričio 
14 d. Akademijos delegacija lankėsi Vytauto Di-
džiojo karo muziejuje Kaune, kur apžiūrėjo šiam 
įvykiui skirtą parodą. Šios parodos įdomesni fra-
gmentai buvo atspausdinti žurnale „Kariūnas“ 
(Nr. 91). Karo akademija dalyvavo visuomeninia-
me projekte „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Lap-
kričio 27 d. Akademijos ir Vilniaus pedagoginio 
universiteto atstovai Dieveniškėse organizavo 
bendrą  šviečiamąją konferenciją  „Pilietiškumas 
ir moralė šiuolaikinėje visuomenėje“. 

Birželio 2–3 d. Akademijoje lankėsi Kuršėnų 
vaikų globos namų auklėtiniai. Gruodžio 16 d. 
vyko Kalėdų vakaras, skirtas Paramos vaikams 
centro programos „Big Brothers, Big Sisters“ daly-
viams. Akademijos kariai ir kariūnai kartu su vaikų 
popmuzikos studija „Mikrofonas“ aplankė Kuršėnų 
vaikų globos namus. Akademijos darbuotojai už 
surinktas lėšas vaikams nupirko televizorių ir DVD 
grotuvą, taip pat įvairių dovanėlių. Gruodžio 5 d. 
Vilniuje pirmą kartą buvo paminėta Tarptautinė 
savanorių diena. Metų jaunuolio savanorio titulą 
pelnė II kurso kariūnas Andrius Mika. Šį garbingą 
apdovanojimą jis priėmė iš Tomo Šerno, vieninte-
lio Medininkų tragedijos liudininko, rankų. 

Kovo 1 d. Karo akademijos kapeliono parei-
gas pradėjo eiti kpt. Remigijus Butkevičius. 2006 
m. vasarą į naujas tarnybos vietas išvyko viršinin-
ko pavaduotojai plk. A. Dudavičius ir plk. ltn. A. 
Kucharevas. Rugpjūčio mėn. viršininko pavaduo-
tojo-štabo viršininko pareigas pradėjo eiti plk. 
ltn. Vygantas Bukauskas.

2006 m. Akademijos karininkai gavo aukštus 
valstybinius apdovanojimus. Viršininkas plk. A. 
Balčiūnas apdovanotas Šaulių žvaigžde (lapkri-
čio 21 d.), Akademijos viršininko pavaduotojas 
mokslui ir studijoms ats. plk. doc. dr. Pranas Jan-
kauskas – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiumi (gegužės 15 d.), taip pat buvo apdova-
noti medaliais kiti karininkai ir kariai.
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2007 m. pradžioje Karo akademijoje studijavo 
214 kariūnų (iš jų 184 Vilniuje ir 30 užsienyje; 19 mer-
ginų), 108 – neakivaizdinėse bakalauro studijose. 

Nuo 1992 iki 2007 m. Karo akademijoje dieni-
nes studijas baigė 1305 kariūnai, o kartu su neaki-
vaizdininkais ir magistrais – 1805 absolventai. Nuo 
2003 iki 2006 m. kapitonų, studentų ir absolventų 
būrių vadų ir kitus kursus baigė 1467 kursų klausy-
tojai. Akademijoje dirbo 12 profesorių, 28 docen-
tai, 36 lektoriai, 37 instruktoriai.

Nuo 2007 m. balandžio 1 d. Akademijoje pasikei-
tė karinių studijų padalinių organizacinė struktūra: 
vietoje karinių Taktikos, Kovinio aprūpinimo ir Fizinio 
rengimo katedrų įsteigti Baziniai karininkų kursai, į 
kuriuos įeina Taktikos, Ginkluotės, Kovinės paramos, 
Kovinio aprūpinimo, Vado ugdymo, Fizinio rengimo 
sekcijos (valdymo grupės viršininkas plk. ltn. P. Mi-
lašius). Kapitonų kursus pakeitė Vadų ir jaunesniųjų 
štabo karininkų kursai (viršininkas plk. ltn. V. Rupšys). 
Neakivaizdinio skyriaus klausytojai pradėjo naudotis 
Nuotolinio mokymo centro galimybėmis.

Sausio 3 d. LKA ir VGTU pasirašė sutartį, kuria 
šalys įsipareigojo bendradarbiauti rengiant avia-
cijos specialistus, tarnausiančius Lietuvos kariuo-
menėje. Karo akademija tapo atsakinga už oro 
pajėgų kariūnų specialųjį ir karinį rengimą.

2007 m. Akademijos mokslo centruose bei ka-
tedrose buvo nagrinėjama 17 mokslo darbų temų. 
Tai sprogstamųjų medžiagų ir teršalų detekcija la-
zeriniais metodais, Lietuvos kariuomenės poligo-
nų bei aerodromų ekologinės būklės tyrimai, regi-
oninio bendradarbiavimo Lietuvai integruojantis 
į NATO ir Europos Sąjungą saugumo tyrimai, Lie-
tuvos karių psichofizinio rengimo problemų opti-
mizavimas (ši tema gvildenama kartu su Lietuvos 
kūno kultūros akademija), Lietuvos kariuomenės 
istorijos tyrimai. Didžiulio Lietuvos kariuomenės 
vadovybės susidomėjimo susilaukė Strateginių 
tyrimų centro atliekami įvairių Lietuvos kariuome-
nės problemų sociologiniai tyrimai. Akademijoje 
per metus įvyksta arti dvidešimties mokslinių kon-
ferencijų bei seminarų.

Akademijos mokslininkai bei pedagogai 
1992–2007 m. parengė ir išleido beveik 300 pava-
dinimų monografijų, žodynų, žinynų, vadovėlių, 
mokomųjų ir metodinių priemonių, mokslinių 
konferencijų pranešimų rinkinių bei kitų leidinių, 
iš kurių apie pusė skirta universitetinėms studi-
joms ir apie 100 yra karinės tematikos. Akademi-
joje daug dėmesio teikiama tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų („Lietuvos vieta JAV didžiojoje 
strategijoje“, „Baltarusijos paradoksai. Įstrigusi 
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transformacija ir regioninis saugumas“, tęstinis lei-
dinys „Lietuvos metinė strateginė apžvalga: 2002–
2006“), informatikos („Informacinės valdymo 
sistemos“), vadybos („Visuotinės kokybės vadyba 
globalizacijos sąlygomis“, „Tarptautiniai finansai“, 
„Organizacijos elgsena“, „Personalo vadybos te-
orijos ir praktika“), inžinerinės vadybos („Darbų 
saugos organizavimas ir ergonomikos pagrindai“, 
„Transporto vadybos problemos Lietuvoje“),  karo 
pedagogikos ir psichologijos („Bendrosios ir karo 
psichologijos pagrindai“, „Karinių vienetų kasdie-
ninės veiklos valdymo psichologiniai aspektai“, 
„Karinė pedagogika“,, Kario ugdymas“, „Karinės 
pedagogikos įvadas“, „Asmenybės ir grupės psi-
chosocialinė diagnostika“) studijoms, užsienio 
kalboms (išleista per 30 mokomųjų knygų ir 
žodynų, tarp jų „Lietuvių – anglų, vokiečių, pran-
cūzų kalbų karybos žodynai“), istorijai (išleista 
daugiau kaip 20 monografijų, mokslinių studijų, 
dokumentų rinkinių, tarp jų „Petras Dusburgietis. 
Prūsijos žemės kronika“, „Naujausiųjų laikų kari-
niai konfliktai 1945–1991“, leidžiamas karo isto-
rijos mokslo žurnalas „Karo archyvas“, tęstinis lei-
dinys „Lietuvos kariuomenės istorija“ – „Lietuvos 
kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–
1920“, „Lietuvos karinis laivynas 1935–1940“, „Ru-
sijos kariuomenės išvedimas“ ir kt.). Akademijoje 
neapeita ir Lietuvos žydų holokausto tragedijos 
istorinė problematika („Holokaustas, arba Lietu-
vos tragedija“, „Lietuvos žydų tragedija“) bei so-
vietinės okupacijos padariniai Lietuvos istorijoje 
(„Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje 
1944–1953 m.“, „Sovietinis okupacinis režimas 
Lietuvoje 1953–1965 metais“).

Išskirtinio dėmesio susilaukė publikuota 
mokslinių konferencijų medžiaga („Lietuvos rytų 
kaimynai: politika ir saugumas“, „Lietuva euro-
atlantinėje bendrijoje“, „Naujoji JAV globali stra-
tegija: iššūkis ar galimybė ?“ ir kt.). Akademijos 
mokslininkai rengia ir bendruosius vadovėlius, ku-
riais naudojasi kitos Lietuvos aukštosios mokyklos 
(„Fizika“, „Aukštoji matematika“, „Apsauga nuo nai-
kinimo priemonių“, „Bendroji pradinės matemati-
kos didaktika“). Daug dėmesio skiriama lietuviškai 
karybos terminijai. 2007 m. išleistas „Enciklopedi-
nis karybos žodynas“ (apie 9 tūkst. terminų).

Karo akademijoje vyksta  įvairūs kvalifikacijos 
kėlimo kursai: kapitonų, tarptautiniai oro pajėgų 
kapitonų, saugumo studijų, anglų kalbos, rusų 
kalbos kursai; parengiamieji kursai kandidatams 
į Baltijos gynybos koledžą, administravimo, ryšių 
būrių vadų, logistikos karininkų, anglų kalbos ter-
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minologijos, administracinės anglų kalbos, aukš-
tųjų mokyklų absolventų vadų, aukštųjų mokyklų 
studentų vadų kursai, kuriuose dėsto Akademijos, 
kariuomenės instruktoriai, lektoriai, taip pat NATO 
valstybių kariai bei civiliai. Jau ne vienus metus 
palaikomi draugiški ryšiai su Jungtinių Valstijų, Di-
džiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, 
Skandinavijos šalių, Čekijos, Lenkijos, Estijos ir La-
tvijos karinėmis mokymo institucijomis. Ypač gerus 
santykius nuo 1995 m. Akademija palaiko su JAV 
Vest Pointo karo akademija. Šios aukštosios mo-
kyklos nuolat bendradarbiauja, reguliariai keičiasi 
karininkų vizitais. Draugiški santykiai užmegzti 
tarp LKA ir Danijos karališkosios karo akademijos. 
Taip pat palaikomi glaudūs ryšiai su Virdžinijos 
karo institutu (JAV), Sen Siro karo mokykla (Pran-
cūzija), Norvegijos karo akademija, Sandhersto 
karališkąja karo akademija (Jungtinė Karalystė), 
Suomijos gynybos koledžu, Vokietijos sausumos 
kariuomenės karininkų mokykla, Vroclavo karo 
akademija (Lenkija), Latvijos nacionaline gynybos 
akademija, Estijos nacionalinio gynybos koledžo 
karo akademija, Baltijos gynybos koledžu (Estija), 
Brno karo akademija (Čekija),  Liptovsky Mikulašo 
karo akademija (Slovakija), Karlbergo karo akade-
mija (Švedija).

Akademijoje lankėsi aukšto rango NATO bei 
kitų šalių pareigūnai – ministrai, kariuomenių bei 
kariuomenės padalinių vadai, karinių mokymo ins-
titucijų vadovai, politikai: NATO  vyriausieji jungti-
nių pajėgų Europoje vadai gen. W. K. Clarkas ir gen. 
J. L. Jonesas,  NATO pajėgų Europoje vado pava-
duotojas gen. Dieteris Stöckmannas, NATO pajėgų 
Europoje vadas gen. Josephas W. Ralsonas, NATO 
pajėgų Šiaurės Rytų Europoje vadas gen. ltn. Janas 
Scharlingas, Slovakijos, Azerbaidžano,  Armėnijos, 
Uzbekijos, Gruzijos, Albanijos, Moldovos, Rumuni-
jos gynybos ministrai, Austrijos, Danijos, Lenkijos, 
JAV, Gruzijos, Švedijos, Graikijos, Kroatijos kariuo-
menių vadai ir kt.

Karo akademija pasirašiusi bendradarbiavi-
mo sutartis su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis 
(VU, VGTU, VPU, ŠU, VDU, KTU, LKKA, ISM Vadybos 
ir ekonomikos universitetu), Trakų istorijos ir Karo 
muziejais, visuomeninėmis organizacijomis. Dažni 
svečiai moksleiviai, studentai, šauliai, skautai. Ka-
riūnai ir karininkai dalyvauja įvairiose mokymo įs-
taigų rengiamose šventėse, turistiniuose žygiuose, 
padeda organizuoti stovyklas ir ekskursijas.

Kariūnų ir Akademijos darbuotojų fizinio ren-
gimo poreikiams tenkinti skirti 2 modernūs spor-
to kompleksai, kuriuose įrengtos puikios bokso, 
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kovinės savigynos, krepšinio, tinklinio, sunkiosios 
atletikos, treniruoklių salės. Auditorijose, labora-
torijose ir kareivinėse įrengta moderni įranga, yra 
šaudykla, šaulių lazeriniai treniruokliai.

Akademija aprūpinta naujausia kompiuterine 
technika. Kariūnai gali naudotis kompiuteriais ne 
tik auditorijose, nes kiekviename gyvenamajame 
kambaryje yra kompiuteris, prijungtas prie inter-
neto. Dviem kariūnams tenka vienas kompiuteris.

Akademijoje sudarytos sąlygos ne tik studi-
juoti, bet ir tobulėti kaip asmenybei. Čia rūpina-
masi karių tautiškumu, pilietiškumu, morale, kad 
būtų išugdytas kultūringas žmogus, Lietuvos 
patriotas, o ne tik karys profesionalas. Kasmet 
iškilmingai pažymimos pirmojo kurso kariūnų 
priesaikos diena, absolventų išleistuvės, Lietuvos 
kariuomenės diena, Vasario 16-oji ir Kovo 11–oji, 
Valstybės diena, Mokslo ir žinių diena, dalyvauja-
ma tradiciniame bėgime “Gyvybės ir mirties keliu” 
žuvusiems 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos lais-
vę atminti bei kitose šventėse ir renginiuose. 

Akademijos tarptautinių ir ryšių su visuomene 
skyrius organizuoja daug įvairių renginių, susitiki-
mų su žymiais žmonėmis: signatarais, rašytojais ir kt. 
Dažnos kariūnų išvykos į vidurines mokyklas bei gim-
nazijas. Susitikimų tikslas – moksleivių ir abiturientų 
supažindinimas su LKA priėmimo bei studijų tvarka, 
čia puoselėjamomis bei kuriamomis naujomis tradici-
jomis. Kasmet LKA dalyvauja KASP organizuojamoje 
viktorinoje  „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę”. Aka-
demijoje eksponuojamos įvairios parodos (Nepriklau-
somos Lietuvos kariai, pokario partizanai ir kt.).

Akademijoje nuolat stiprėja patriotinis auklė-
jimas. Humanitarinių mokslų katedros studijų pro-
gramose išplėstas kursas, skirtas Lietuvos istorijai ir 
kariuomenės praeičiai bei pokario rezistencijos ko-
voms. Akademijos dėstytojai taip pat aktyviai daly-
vavo projekte “Pilietinis ugdymas kariuomenėje”.

Akademijos kariūnų karinis rengimas glau-
džiai susijęs su fiziniu rengimu. Kariūnų fizinis 
lavinimas yra viena svarbiausių asmenybės ug-
dymo priemonių, leidžiančių kariūnams fiziškai 
ir dvasiškai stiprėti, grūdintis. LKA fizinio rengi-
mo programa yra bendrųjų studijų programos 
dalis. Ketverių metų studijų programoje fiziniam 
rengimui skiriama po 4 val. per savaitę. Vedamos 
gimnastikos, kovinės savigynos, kliūčių įveikimo, 
lengvosios atletikos, plaukimo, ir sparčiojo žygio, 
sportinių žaidimų pratybos. Be šių akademinių 
pratybų, kariūnų dienotvarkėje po paskaitų yra 
numatyta po 1,5 val. sporto treniruotėms ir sava-
rankiškoms pratyboms. Akademijoje pirmenybė 
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teikiama šioms sporto šakoms: krepšiniui, jėgos 
trikovei, sunkiajai ir lengvajai atletikai ir svarsčių 
kilnojimui, futbolui,  krosui, kovinei savigynai, sta-
lo tenisui ir kt.

Akademijos rinktinės dalyvauja krašto ap-
saugos, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
čempionatuose, spartakiadose, tarptautinėse var-
žybose ir turnyruose. Jau kelerius metus iš eilės 
LKA krepšinio, jėgos trikovės ir kroso komandos 
yra krašto apsaugos ir aukštųjų mokyklų varžy-
bų prizininkės ir nugalėtojos. Daug puikių rezul-
tatų yra pasiekę Akademijos lengvaatlečiai bei 
sunkumų kilnotojai. Kariūnas Jaroslavas Jakšto, 
daugkartinis Lietuvos bokso čempionas, 1998 m.  
Vokietijoje Pasaulio kariškių bokso čempionate 
užėmė III vietą, o kariūnas Gediminas Šimkevičius  
2004 m. Čilėje tapo karinės penkiakovės plaukimo 
su kliūtimis rungties pasaulio čempionu.

Akademijoje vyksta intensyvus kultūrinis dar-
bas. Šio darbo židinys – kariūnų ramovė. Čia ren-
giami įvairiausi profesionalių ir saviveiklinių meno 
kolektyvų koncertai, spektakliai, susitikimai su 
žymiais žmonėmis, rengiamos tradicinės studentų 
šventės, ir žinoma, kariūnų meno kolektyvų kon-
certai. Kariūnams organizuojama nemažai išvykų 
į sostinės teatrus, koncertus, įvairūs kitokie kultū-
ros renginiai. Glaudūs ryšiai palaikomi su Lietuvos 
muzikų rėmimo fondu. Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
pirmadienį nemažai kariūnų lanko Šv. Jonų bažny-
čioje fondo rengiamą koncertų ciklą „Alma mater 
musicalis”. Tradiciškai pirmojo kurso kariūnai ap-
lanko Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų, taip 
pat kitus Lietuvos muziejus bei lankytinas vietas.

Šiandienos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademija siekia:

- rengti kvalifikuotus karininkus Lietuvos Res-
publikos krašto apsaugos sistemai atsižvelgiant į 
NATO šalių keliamus reikalavimus, suteikti studi-
juojantiesiems universitetinį išsilavinimą;

- tapti moderniu tarptautiniu mokymo centru, 
perduodančiu Europos Sąjungos ir NATO šalių pa-
tirtį šalims, ketinančioms integruotis į euroatlanti-
nes struktūras;

- sudaryti sąlygas pasiekti gerą anglų kalbos 
mokėjimo lygį, būtiną atstovaujant Lietuvos kariuo-
menei NATO šalių karinėse struktūrose, dalyvaujant 
tarptautiniuose mokymuose bei pratybose, taikos 
rėmimo ir kitose tarptautinėse operacijose;

- kelti krašto apsaugos sistemos karininkų kva-
lifikaciją; 

- dirbti mokslo tiriamąjį darbą; 
- leisti mokomąją metodinę medžiagą. 
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Immediately after the declaration of Lithu-
anian Independence on 11 March 1990, Lithu-
ania set forth rebuilding the Armed Forces of Li-
thuania. By the end of 1990, an officer retraining 
course was introduced in Kaunas; and  on 21 Fe-
bruary 1992 Col Assoc. Prof. Algimantas Vaitkaitis 
was appointed the Acting Commandant of the 
prospective National Defence School in Kaunas. 

The idea to restore the Lithuanian milita-
ry school tradition was strongly supported by 
the Lithuanian Government. Firstly, the Reso-
lution of 16 June 1992 on Foundation of The 
National Defence Academy was issued by the 
Lithuanian Government. Consequently, the 
Order of 13 July 1992 on Foundation of the 
National Defence School was approved by 
the Minister of National Defence.

On 15 July 1992 the School approved its 
Provisional Regulations. From now on the 
School belonged with the structural units of 
the National Defence System of Lithuania and 
was a subordinate to the Ministry of National 
Defence of the Republic of Lithuania. The Scho-
ol was assigned to train officers for the National 
Defence System, also providing officer qualifi-
cation improvement  programmes. The official 
founder of the National Defence School in Vil-
nius is the Ministry of National Defence. 

Just like in 1919, the preparatory admi-
nistrative work needed for the opening of the 
School was challenging indeed: the School had 
no military training equipment nor the due in-
ventory; also there was a lack of training aids, 
mainly  books and manuals, etc. 

The first military class after the 1991 inclu-
ded 154 entrants out of 200 applicants. They stu-
died to become the Mechanised Riflemen and 
the National Border Guard Service specialists. 

On 24 August 1992 Col Jonas Andriškevi-
čius was appointed the Head of the School. 

The School’s solemn opening with a parade 
took place on 30 August 1992: the Chaplain of 
the Armed Forces of Lithuania Alfonsas Svarin-
kas blessed the School’s Flag; and cadets left for 
the Antakalnis Cemetery to take the oath of alle-
giance by the graves of the soldiers who had fal-
len in the battles for Lithuanian Independence. 

The studies began immediately after the 
School’s solemn opening, with the following De-
partments present: Dep. of Tactics; Armament 
and Firing; Combat Equipment; Combat Support; 
Communications and Information Sciences; Phy-

sical Training; Foreign Languages; and Political 
Science. The School still needed Boarder Guard 
instuctors and those qualified in Professional Mi-
litary and General Tactics.

Following the Order of 13 March 1993 by the 
Minister of National Defence, the Department of 
Studies by Correspondence was set up for pro-
fessional development of officers with non-mili-
tary background. They were offered a 20-month 
course of studies. By May 1993 the School had a 
class of 25 students by correspondence. 

It is noteable that from the very esta-
blishment the National Defence School in Vilnius 
focused on its further development into an ins-
titution of higher military education. Thus, the 
School was designed following the model and 
principles of institutions of higher education.

On 20 October 1993, following the Decree 
by the President of the Republic of Lithuania, 
the Head of the National Defence School Col 
Jonas Andriškevičius was appointed the Com-
mander of the Armed Forces of Lithuania; thus 
Col Dr. Zenonas Kulys succeeded him as the 
Commandant of the National Defence School. 

Following the Decision of 18 January 1994 
by the Parliament [Seimas] of the Republic of 
Lithuania, the Military Academy of Lithuania 
was established. And on 26 May 1994, the 
Academy’s Statute was approved. It provided 
that the Military Academy of Lithuania was an 
institution of higher education aimed at studies 
and science, also, committed to developing 
highly qualified commanders and specialists for 
the Armed Forces of Lithuania. The main task of 
the Academy would be to provide the National 
Defence System with qualified specialists. Other 
tasks included the development and dissemi-
nation of fundamental and applied military sci-
ences, researchers potential, and retraining and 
professional development of officers-specialists 
of the National Defence System. 

The governing body of the Academy was 
elected on 6 June 1994. Col Dr. Zenonas Kulys 
was elected the Rector; and Col Dr. Pranas Jan-
kauskas, Prof. Dr. Habil. Stanislovas Puškorius, 
and Lt Col Algimantas Vyšniauskas were elected 
Vice-Rectors. The structural scheme of the Aca-
demy, the faculty, and staff  that hardly differed 
from those of the former National Defence Scho-
ol were also approved. By the time, in addition 
to nine departments, a Research Centre, a new 
body, was set within the Academy. 



Training for Cadets was also adjusted. The pro-
gramme provided a 12-week military training and 
a 22-week period of general practice and field 
exercises. And for the first time students were 
taught History of the Armed Forces of Lithuania. 

The first class of 18 officers holding a BA de-
gree graduated on 21 January 1998.

The Law on Organisation of LR National De-
fence System and Military Service of 5 May 1998 
by the LR Parliament [Seimas] essentially changed 
the Statute of the Academy. The Law provided that 
the MAL would be an institution of higher milita-
ry education aimed at training and professional 
development of officers; a constituent part of the 
National Defence System, subordinate to the Mi-
nister of Defence. Hereinafter, the principles of the 
establishment and administration of institutions of 
higher education would not apply to the Academy. 
Also, drafted by the Minister of National Defence, 
the Statute of the Academy would be approved by 
the Government of the Republic of Lithuania. The 
approval of the MAL officer training system, admi-
nistration scheme, personnel management, and 
the allotment of funds would be the prerogative of 
the LR Minister of  National Defence. 

The Commander of the Armed Forces of Li-
thuania would determine officer training tasks.

The new MAL Statute was approved on 10 
August 1999. It provided that the body of trai-
nees would be classified into three categories: 
cadets, students-officers, and civil students. In 
addition, the Academy would organise military 
training for graduates of other institutions of 
higher education located in Vilnius. 

Late in 1999 the admission requirements and 
the order of studies within the MAL were amen-
ded, granting access to studies to young women. 
They could undertake full-time Mechanised In-
fantry Studies. In the year 2000 first 9 female en-
trants were accepted to the Academy out of the 
first 62 female applicants, following the Decision  
by the LR Ministry of National Defence. 

On  23 February 2000 Col Algis Vaičeliūnas 
was appointed the MAL Commandant. The chan-
ge in leadership brought about big reforms. To 
implement them, the Defence Minister formed a 

Studies were organised according to a 
double-tier principle. To enter the first stage 
of studies (a two-year study programme of the 
National Defence School), applicants were to 
be citizens of the Republic of Lithuania, having 
secondary education qualifications, efficient in 
the Lithuanian language, physically and medi-
cally fit for the conscript service.

Upon completion of the first-stage studies 
cadets would be granted platoon commander qu-
alifications and commissioned the first rank of of-
ficer of Lithuania. The first year of studies would be 
combined with the compulsory military service. 

The advanced stage of studies would be or-
ganised according to the established order set by 
the Regulations of the Academy and the Agree-
ment between the National Defence Ministry 
and the Academy. The set order provided for the 
studies aimed exclusively at officers who must 
have had at least one year of active service in the 
Army. Upon completion of studies the graduates 
would be granted deputy battalion commander 
qualifications and a Bachelor degree. 

On 2 September 1994 the Academy cele-
brated the graduation of the first class of 111 
officers. Their Commissioning Ceremony was 
arranged in front of the LR Parliament [Seimas]. 
It was attended by members of the Government 
and local MPs. After the ceremony the LR Pre-
sident Algirdas Brazauskas gave a reception in 
honour of the newly commissioned officers. 

On 29 November 1994 the Meeting of Scien-
tists was held; and the MAL Board (19 members) 
was elected.

At the beginning of 1995 the first class by 
correspondence graduated. As early as on 22 July 
1995 the second class graduated from the Acade-
my, mainly 92 lieutenants as follows: 26 boarder 
guard specialists and 66 mechanised riflemen.

From 1 September 1995 the Academy 
introduced a four-year Bachelor Studies Pro-
gramme [6,400 hrs]. 

In the year 1997 the Department by Corres-
pondence was re-organised, introducing a new 
Bachelor Programme for Officers by Correspon-
dence. Besides, the Programme of Basic Military 
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working group on 10 March 2000, headed by the 
MAL Commandant. A 3-year plan regarding MAL 
structure, infrastructure, staff, faculty, and develo-
pment of new training programmes was set. 

The key point in this reform was separation 
of military and academic (university) studies. 
Thus, instead of the former BA Study Programme 
in Warfare, four-year Bachelor degree study pro-
grammes in Public Administration, Management, 
and Political Science had to be introduced by 
2001; with a compulsory for all students Military 
Study Programme aimed at training mechanised 
infantry platoon commanders. 

In February 2001 all MAL structure was re-
organised, re-establishing the MAL Research 
Centre. Thesis for scientific research works 
would be approved by the LR Minister of Natio-
nal Defence, with research works conducted in 
the following fields: Strategic Research; Appli-
cation of Modern Technologies in Warfare, and 
Military History. Strategic and Military History 
research has been organised by the Strategic 
Research Centre and the Military History Rese-
arch Centre respectively at the MAL. 

The MAL Strategic Research Centre was set 
up in close co-operation with the Institute of In-
ternational Relations and Political Science of the 
Vilnius University; and the MAL Military History 
Research Centre was founded in close contact 
with the Vytautas Magnus University in Kaunas. 

Today the MAL research centres and depar-
tments work on 17 research projects, incl. La-
ser-Aided Detection of Explosives and Pollution; 
Ecological Situation in Aerodromes and Firing 
Grounds of the Lithuanian Armed Forces; Regi-
onal Co-operation and Security Issues regarding 
Lithuanian Integration into NATO and the EU; 
History of the Armed Forces of Lithuania, and Op-
timum Approach to Psycho-Physical Training Pro-
blems of Cadets carried out in co-operation with 
the Lithuanian Academy of Physical Education in 
Kaunas, etc. The work by the Strategic Research 
Centre, mainly surveys regarding sociological 
problems faced by cadets and the military of the 
Armed Forces of Lithuania, have drawn the atten-
tion of the Army commanders. Also, yearly the 
MAL publishes Lithuanian Annual Strategic Re-
view  in Lithuanian and English; a new volume of 
The War Archive, a science magazine, and History 
of the Armed Forces of Lithuania, a book series.

Yearly the MAL also holds about 20 confe-
rences, almost half of them international. 
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The MAL researchers and teachers have 
produced almost 300 monographs, dictiona-
ries, manuals, teaching, methodological, and 
conference materials, etc. The Academy also 
publishes Kariūnas (The Cadet), the magazine 
for cadets that comes out four times a year. 

In June 2001 a new Department of Political 
Science was established within the MAL. It was 
immediately joined by a number of known poli-
tical analysts. On 26 June 2001 the MAL approved 
its new Internal Regulations providing the order 
due to management procedures, study organisa-
tion, and other activities, including maintenance 
issues. On 29 June 2001, following the Order by 
the Commander of the Armed Forces of Lithu-
ania, the Programme on Military Training was ap-
proved. According to it, the commander (officer) 
training would be conducted every semester. 

In July 2001 the new MAL Selection Cen-
tre opened its doors. It aims at examination of 
professional fitness of applicants and functi-
ons, following the model and recommendati-
ons of the Permanent Selection Commission 
of the Armed Forces of Great Britain; also ori-
ginal tests drafted at the MAL itself. 

Since 2001 the MAL entrants could under-
take one of the three Bachelor Degree Study 
Programmes: Personnel Management, Trans-
port Engineering Management, or Internatio-
nal Relations [Political Science]. 

The said three MAL Bachelor programmes 
conform to the requirements acknowledged 
in the European area of education and ensure 
participants’ access to modern information tech-
nologies and knowledge; also,  assimilation and 
enhancement of knowledge and skills,  applying 
modern learning methods. Transport Enginee-
ring Management and Personnel Management, 
the two of the three Bachelor programmes, are 
accredited internationally. The MAL  also active-
ly participates in the European educational pro-
grammes SOCRATES and ERASMUS [since 2005].

On 29 September 2003 Col Algimantas 
Vyšniauskas was appointed the MAL Acting 
Commandant. 

A new Officer (Leadership) Development 
Programme was also introduced in 2003. It is 
a consecutive training programme designed 
to develop leadership skills of the would-be 
platoon commanders, evoking democratic and 
civil views, aimed at training officers-mentors 
with excellent pedagogical skills, able not only 



respondence.
Besides, the MAL includes two modern At-

hletic Complexes containing excellent Boxing, 
Lifting and Combative Self-Defence, Volleyball 
and Basketball Halls serve the needs of cadets 
and the staff. Lecture-rooms, classrooms, labo-
ratories and cadet dormitories are furnished 
with modern equipment as well as the Shooting 
Gallery and Laser Simulators for the riflemen. 

The Academy is also equipped with modern 
computers. Cadets have access to them not only 
in classes, but also in the living facilities within 
the MAL: Internet connection is in every room, 
with one computer per two cadets. 

Granted the status of the Central Library of the 
Lithuanian Armed Forces, today the MAL Library 
contains more than 250,000 volumes of different 
scientific, methodological, and pedagogical publi-
cations in Lithuanian, English, French, and Russian. 
This provides great possibilities for both cadets 
and staff, also in-house and external researchers. 
Donations by the Lithuanians living abroad and 
those by the local MAL sponsors considerably add 
to the stock of new books of the MAL Library. 

A four-year study programme within the 
MAL is designed so that cadets can choose one 
of the three above mentioned academic (univer-
sity) study programmes, also undertaking a com-
pulsory military (platoon commander) training 
programme. Upon completion of their studies 
cadets are granted a Bachelor degree (Diploma), 
a qualification of a platoon commander, and they 
are commissioned the first rank of lieutenant. 

The first Class of Masters graduated from 
the MAL on 4 June 2004. Since September 2006 
the MAL also provides Military Diplomacy Stu-
dies (MA, Political Science), as provided by the 
Memorandum of Understanding between the 
MAL and the BALTDEFCOL. 

In the total period from 1992 to 2007 1305 
cadets graduated from the MAL (full-time, day-
time, Bachelor degree studies); and the total of 
1805 graduates ( all MAL students of BA, MA, and 
part-time extramural studies). In 2003-2006 the 
total of 1467 students graduated from various 
Courses for Captains, Platoon Commanders (uni-
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to transfer their professional knowledge, but also 
stand out as examplary leaders-educators who 
form the morale and principles of the team. In 
2005 the MAL also undertook the responsibility 
for the English Language Training Centre, incl. its 
7 deps. all over Lithuania.

On September 2005 Col Arūnas Balčiūnas 
was appointed the MAL Commandant, simulta-
neously becoming a member of the Conference 
of Rectors of Lithuanian Universities.

The present MAL goals are as follows:
1. to prepare qualified officers for the LR Na-

tional Defence System in compliance with NATO  
member state standards. Also, to provide entr-
ants with a high quality university education;

2. to provide conditions for entrants to achie-
ve adequate English language proficiency requi-
red in the Armed Forces of Lithuania to properly 
represent the national Armed Forces in the NATO 
military structures, international training pro-
grammes, peace-keeping operations, etc.;

3. to organise professional development cour-
ses for officers of the National Defence System;

4. to encourage research work;
5. to arrange and publish teaching aids;
6. to become an up-to-date internatio-

nal training centre capable to transform and 
transfer the experience of the EU- and NATO 
member states to the would-be member sta-
tes of the Euro-Atlantic structures.

In 2007 the MAL included 214 cadets (incl. 
19 female cadets; 30 cadets studied abroad (full-
time, daytime)). In addition, 20 students studied 
Personnel Management (MA, full-time, daytime 
studies); and 61 students studied Personnel Ma-
nagement and Military Diplomacy (MA, part-time 
(extramural) studies). The total of the Bachelors-
to-be (BA, part-time (extramural) studies): 108. 

The MAL includes 5 Departments (Enginee-
ring Management; Foreign Languages; Applied 
Sciences; Political Science; the Humanities) and 
the Institute of Foreign Languages that are hos-
ted by 12 Professors, 28 Associate Professors, and 
50 Lecturers and Teachers of Foreign Languages.

In 2006 223 cadets studied at the MAL (incl. 
21 female cadets); also, 112 BA students by cor-



versity students and graduates) held by the MAL. 
And students of the part-time (extramural) stu-
dies were given an opportunity to study at the 
MAL Advanced Distributed Learning Centre.

Since 1 April 2007 the MAL Departments for 
Military Training were reorganised as follows: the 
former Departments of Tactics, Combat Support, 
and Military Training were replaced by the new 
Basic Officer Course (incl. Sections of Tactics, Ar-
mament, Combat Support, Combat Supply, Com-
mander Development, and Physical Training). 
And the former Captain Course was replaced by 
the Commander and Junior Staff Officer Course.

On 3 January 2007 the Vilnius Gediminas Tech-
nical University and the MAL signed a Cooperation 
Agreement aimed at jointly training aviation spe-
cialists for the Armed Forces of Lithuania. The MAL 
undertook the responsibility to provide special and 
military training for the Air Force cadets.

The MAL also holds various professional quali-
fication courses: Commander and Junior Staff Offi-
cer Course, Baltic States Air Force Commander and 
Junior Staff Officer Course, Baltic States Air Force 
Commander and Senior Staff Officer Course, Se-
curity Studies, English Language Courses, Russian 
Language Courses; National Defence System Cour-
ses: Preparatory Courses for candidates to study at 
the BALTDEFCOL, Course in Administration, Com-
munications Platoon Commander Course, Logisti-
cs Officer Course, English Language Terminology 
Course, Administrative English Language Course, 
6-Week Officer Specialist Basic Military Training 
Course. These courses are hosted by instructors and 
lecturers of the MAL and other NATO countries. The 
MAL closely cooperates with  military academies of 
the USA, UK, Germany, France, Austria, Scandina-
vian countries, Czech Republic, Romania, Poland, 
Estonia, and Latvia. Particularly strong cooperati-
on (since 1995) has been established between the 
MAL and the United States Military Academy at 
West Point, incl. officer exchange visits [For a List 
of all Mil. Academies, See Table below]. And inter-
national scientific research cooperation relates the 
MAL and the Bundeswehr Institute of Social Rese-
arch in Strausburg, Germany.     

The MAL is honoured by frequent visits of high-
ranking NATO and national state officials: ministers, 
Commanders of the Armed Forces, heads of the 
national Army departments and military units, poli-
ticians, etc. They would not only meet the MAL Top 
Management representatives, but also give lectu-
rers to the MAL cadets and the staff. The Academy 

has hosted such honourable guests as the NATO’s 
Supreme Allied Commanders Europe Gen James L. 
Jones and Gen Wesley K. Clark, NATO Forces Deputy 
Commander Europe Gen Dieter Stöckmann, NATO 
Forces Commander Europe Gen Joseph W. Ralson, 
NATO Forces Commander North-East Europe Lt 
Gen Jan Scharling, Ministers of Defence of Slovakia, 
Azerbaijan, Armenia, Uzbekistan, Georgia, Albania, 
Commanders of the Armed Forces of Austria, Den-
mark, Poland, USA, Georgia, Sweden, etc. 

The MAL provides an opportunity not only to 
study, but also develop as a personality. Cadets are  
trained to become professional soldiers, with fun-
damental attention to their awareness of national 
history, traditions, Christian moral and ethics, civil 
awareness, so as to develop bright and well-man-
nered personalities, the patriots of Lithuania. Yearly 
the MAL solemnly celebrates the first-year-cadet 
Initiation Day (with the Oath-Taking Ceremony), 
Graduation Day (incl. the Ring Ceremony), Day of 
the Armed Forces of Lithuania (23 Nov) and natio-
nal festivities. Also, the MAL participates in the tradi-
tional Vilnius Marathon Running ‘Down the Road of 
Life and Death’ to commemorate the casualties of 
the 13 January 1991, the event where 14 non-vio-
lent protesters in Vilnius died and hundreds were 
injured defending the Vilnius Television Tower and 
the LR Parliament [See the Singing Revolution]. 

The MAL Department of International and 
Public Relations (S-5) has been holding various 
events, meetings with acclaimed people, educa-
tional excursions for cadets to historic places of 
Lithuania, secondary schools, and gymnasiums, 
the advanced secondary educational institutions 
of Lithuania. The latter meetings are held to in-
troduce the MAL and its study system, admission 
requirements, existing and new traditions to the 
senior schoolchildren and all pupils. Also, exhibi-
tions are held within the MAL, eg ‘Soldiers of In-
dependent Lithuania’, ‘Post-War Guerrillas’, etc. The 
MAL has been continuously strengthening patri-
otic education: it has extended the course in His-
tory of Lithuanian State and the Army (by Dep. of 
the Humanities), incl. studies of post-war guerrilla 
wars. The MAL lecturers also actively participate in 
the following projects: ‘Development of Civil Awa-
reness in the Army’ and ‘Stay in Lithuania’.

The MAL military training closely relates to phy-
sical training activities. Physical education of cadets 
is one of the most significant means to help deve-
lop the personality of cadets: to get them physically 
and morally strong and temper their character to 

��



xing Championship in Germany. And Cadet Gedi-
minas Šimkevičius became the world champion of 
the World Military Pentathlon Championship 2004 
(swimming with obstacles section). 

The MAL holds many cultural events in the 
MAL Cadet Club, mainly concerts and plays by 
professional and amateur musicians, artists, and 
their groups, meetings with acclaimed people, 
traditional student festivities, and, of course, 
concerts and performances of the MAL cadet 
choir KARIŪNAS and other cadet artist groups. 
In addition, the MAL often arranges that cadets 
could see plays and participate in concerts or 
cultural events held in theatres and concert 
halls of the capital itself. Close contacts have 
been built with the Lithuanian Musician Support 
Fund: every first Monday of each month many 
cadets come to listen to a concert from the con-
cert series, ‘Alma Mater Musicalis’ in the St. Jones 
Church in Vilnius, aimed at the academic youth. 
Traditionally, the first-year cadets always visit 
the Vytautas Magnus War Museum in Kaunas, 
and other significant places of interest.            

�0

be resistant under any circumstances. The Physical 
Education Programme is a part of the Basic Studies 
Programme. Such academic training extends for 4 
years, with regular twice-per-week physical activi-
ties in gymnastics, combative self-defence, milita-
ry obstacles, track-and-field athletics, swimming, 
fast marching, and sports games. This is officially 
extended by extra 1.5 hours for independent phy-
sical training and exercising by cadets themselves. 
Priority sports within the MAL are as follows: basket-
ball, (force) triathlon, weightlifting, track-and-field 
athletics, dumbbell lifting, football, cross-country, 
combat self-defence, table tennis, etc.

The MAL sports teams successfully participate 
in student sports championships held within the 
National Defence System and by institutions of 
higher education of Lithuania. The MAL sportsmen 
have been champions in basketball, (force) triat-
hlon, and cross-country already for several years in 
the run. Many victories have been brought to the 
MAL by its athletes and weightlifters. In 1998 Cadet 
Jeroslavas Jakštas became the third-place winner 
(weight category 91 kg) of the World Military Bo-
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1992   NATIONAL DEFENCE SCHOOL, VILNIUS
Page 2 (top) LR President of the Supreme Council Prof. Vytautas 
Landsbergis presenting the National Defence School with its Flag, 
sanctified by the Chief Chaplain of the Lithuanian Armed Forces 
Alfonsas Svarinskas, Vilnius, 30 August 1992
Page 2 (below) Oath of Allegiance by cadets-to-be at the Memorial 
for Casualties of 13th January Events, 30 Aug 1992
Page 3 (top) Former cadets 2007: Maj Vaidas Bernotas, Maj Ra-
mūnas Švažas, Dainius Stepšys, Maj Audrius Buivydas, Valdas 
Strumyla,  Maj Artūras Radvila, Ričardas Birvinskas, Lt Col Petras 
Montvila
Page 3 (below) Lecturer 1st Lt Dr. Ignas Jačiauskas with cadets du-
ring military topography exercises in Pabradė
1993
Page 4 (top) National Defence School Commandant Col Jonas An-
driškevičius (1992-1993) during exercises
Page 4 (below) The Cadet Cantine in premises of a former monestary
Page 5 (top) Cadet Platoon Commanders Lt Stasys Paldūnas and Lt 
Valdas Gegelevičius with Company Commander Lt Andrius Smilga
Page 5 (below) Cadet Dainius Kazlauskas with his mother in 1992 
(Major, 2007)
1994  MILITARY ACADEMY OF LITHUANIA, VILNIUS
Page 6 (top) LR President Algirdas Brazauskas, Commander of Li-
thuanian Armed Forces Gen Jonas Andriškevičius, and LR Minister 
of National Defence Linas Linkevičius greeting the first graduates, 
National Defence School, 1994
Page 6 (below) The first computer class
Page 7 Armament and Firing State Examination
Page 8 The Constituent Board of the Military Academy of Lithuania 
(MAL), 1994
Page 9 (top) At MAL Library
Page 9 (below) Vice-Rector Col Jonas Volungis and 2nd Lt Andrius 
Smilga granting the first graduates diplomas, MAL 
N.B. In 1994, 111 cadets graduated from the MAL
1995
Page 10 (top) MAL Rector Gen  Zenonas Kulys (1994-2000) sho-
wing the MAL to other rectors of Lithuanian institutions of higher 
education
Page 10 (below) LR Minister of National Defence Linas Linkevičius 
during the Graduation Ceremony at MAL
Page 11 (top) 2nd Lt Jonas Minkevičius during combat equipment 
exercises
Page 11 (below) The solemn Commissioning Ceremony, re-esta-
blished at MAL in 1995; originally a pre-war tradition. 
N.B. In 1995, 142 cadets graduated from the MAL
1996
Page 12 (top) Members of National Security and Defence Commit-
tee (LR Parliament) visiting the MAL Armament and Firing Depar-
tment
Page 12 (below) MAL graduate, Lithuanian peace-keeper 1st Lt 
Normundas Valteris (on the right), fell in Bosnia on 17 April 1996
Page 13 (top) Signing a Cooperation Agreement between MAL and 
French representatives
Page 13 (below) Chief of Study Dep. Col Jonas Juodka granting gra-
duates study completion diplomas, MAL

List of Photos (English)

N.B. In 1996, 140 cadets graduated from the MAL
1997
Page 14 (top, below) Oath of Allegiance, MAL
Page 15 (top) During exercises in Tactics, Pabradė
Page 15 (below) At the Ball Dance Party 
N.B. In 1997, 123 cadets graduated from the MAL
1998 THE GENERAL JONAS ŽEMAITIS MILITARY ACADEMY OF LITHUANIA, VILNIUS
Page 16 (top) Basic Military Training Course (1998-1999), held by mi-
litary instructors of Great Britain, MAL, Vilnius
Page 16 (below, right) The solemn Opening Ceremony of the Junior 
Cadet School Vilnius
Page 16 (below left) Chairman of Lithuanian Freedom Fighters Mo-
vement, Guerrilla General Jonas Žemaitis (1909-1954)
Page 17 (top) MAL cadets at the commemorative meeting dedicated 
to Lithuanian guerrillas, Lukiškės Square, Vilnius
Page 17 (below) Following the Order of 20 November 1998 by the LR 
Minister of National Defence Česlovas Stankevičius (on the right), 
the MAL was named after General Jonas Žemaitis. 
N.B. In 1998, 105 cadets graduated from the MAL  
1999
Page 18 (top) MAL graduates commissioned the first rank of lieute-
nant—saluting
Page 18 (below) Field exercises at the Central Training Area of Lithuanian 
Armed Forces, Pabradė, under command of 1st Lt Marius Matukas
Page 19 (top) Complex Examination in Tactics; Cadet Algirdas Džiau-
gys (front) and Aidas Gicevičius (Captains, 2007) 
Page 19 (below) Cadets during lectures
N.B. In 1999, 83 cadets graduated from the MAL  
2000
Page 20 (top) MAL Commandant Col Algis Vaičeliūnas (2000-2003) 
(in the middle) with Commander of Lithuanian Armed Forces 
Gen Jonas Kronkaitis (first on the left) with Great Britain Defence 
Adviser to Lithuania Lt Col Nigel Lang (first on the right) 
Page 20 (below) Female cadets began studying at the MAL in 2000.
Page 21 (top) Challenges during the first military training 
Page 21 (below) Chief of Department of Tactics Col Mikas Sabaitis 
(on the left) presenting the Lazer Shooting Gallery to Army repre-
sentatives, MAL 
N.B. In 2000, 103 cadets graduated from the MAL
2001
Page 22 (top) H.E. Cardinal Juozas Audrys Bačkis sanctifying the MAL 
Chapel of St Anzelm  
Page 22 (below) MAL Commandant Col Algis Vaičeliūnas (left), Deputy 
Commandant-Chief of Staff Lt Col Aleksandras Kucharevas (second 
on the right), and Vice-Minister of Defence Jonas Gečas (first on the 
right) with members of the National Security and Defence Committee 
(LR Parliament) examining the new modernly equipped Cadet Dor-
mitory, MAL  
Page 23 (top) MAL Acting Commandant Lt Col Arūnas Dudavičius 
signing a Cooperation Agreement with the Trakai History Museum 
Director Virgilijus Poviliūnas
Page 23 (below) The former MAL fence being deconstructed
N.B. In 2001, 103 cadets graduated from the MAL
2002
Page 24 (below) 10th Anniversary of the National Defence School 



(The Military Academy of Lithuania since 1994)
Page 25 (top) Studying foreign languages, MAL
Page 25 (below) Practical exercises in Engineering Management; 
(from the left) lecturers Col Mikas Sabaitis (Ret), Stanislovas Bute-
liauskas, and Head of Department Assoc. Prof. Dr. Juozas Baublys
N.B. In 2002, 219 cadets graduated from the MAL
2003
Page 26 (below, right) MAL Acting Commandant Col Algimantas 
Vyšniauskas (2003-2005) granting commendations to the MAL 
community, Cadet Club, MAL
Page 26 (below, left) The first issue of the MAL magazine, Kariūnas 
(The Cadet)
Page 27 (top) Ordinary of Lithuanian Armed Forces, Bishop Euge-
nijus Bartulis, granting the Sacraments of Baptising and Confirma-
tion to cadets, Cadet Club, MAL
Page 27 (below) Final exams, MAL
N.B. In 2003, 176 cadets graduated from the MAL
2004
Page 28 (top) Participant of the 10th Anniversary of the Military 
Academy of Lithuania
Page 28 (below) Opening Ceremony of International Roman Cat-
holic Cadet Conference
Page 29 (top) Hoisting the flags of the Republic of Lithuania and 
NATO, MAL, 2 April 2004 [that year Lithuania joined NATO—
transl.]
Page 29 (below) Participants of Int. Higher Military School Cadet 
Conference, ‘NATO and the EU: A New Perspective’, May 2004
N.B. In 2004, 156 cadets graduated from the MAL
2005
Page 30 (top) LR President Valdas Adamkus (front, in the middle) 
and MoD Top Management at solemn Transfer of Duties of MAL 
Commandant; (from the left) the Commander of the Armed For-
ces of Lithuania Brig Gen Valdas Tutkus, Chief of Defence Staff Brig 
Gen Vitalijus Vaikšnoras, Chief of Lithuanian Armed Forces General 
Adolfas Ramanauskas Combat Training Centre Col Algimantas Vyš-
niauskas, Vice-Minister of National Defence Gintautas Šivickas, LR 
Minister of National Defence Gediminas Kirkilas (LR Prime Minister, 
2007), and the new MAL Commandant Col Arūnas Balčiūnas
Page 30 (below) MAL Cadet Drama Theatre performance, enacting 
the Battle of Saulė, Šiauliai region
Page 31 (top) Solemn 10th Anniversary of MAL cadet choir KARIŪ-
NAS. Conductor Vytautas Verseckas
Page 31 (below) At the renovated Cadet Cantine, MAL
N.B. In 2005, 152 cadets graduated from the MAL
2006
Page 32 (below) LR Minister of National Defence Juozas Olekas and 
MAL Commandant Col Arūnas Balčiūnas at the MAL presentation
Page 33 (top) MAL cadets planting a symbolic oak as part of the 
project, ‘Let’s Live in Lithuania’, Dieveniškės, Šalčininkai Region 
(south-eastern Lithuania), 27 November 2006
Page 33 (below) The brightest MAL graduate Valdas Lukianskas-
being granted a sword, MAL, 2006
N.B. In 2006, 106 cadets graduated from the MAL
2007
Page 34 (top) Cadets exercising at a computer class with Assoc. 
Prof. Dr. Aušrius Juozapavičius, Department of Engineering Ma-
nagement, MAL

Page 34 (below) Lecturer Jelena Kaziukonienė teaching foreign of-
ficers English, Department of Foreign Languages, MAL
Page 35 (top) Head of Management Department Assoc. Prof. Dr. 
Rasa Smaliukienė with cadets during a lecture, MAL
Page 35 (below) At the Lazer Laboratory of Department of Applied 
Sciences. Head of Department Prof. Evaldas Maldutis on the left.
N.B. In 2007, 86 cadets graduated from the MAL
Other Photos
Page 36 (top) Captain Course Computer Tactical Simulator LITCAX, 
MAL
Page 36 (below) Renovated Lazer Shooting Gallery, MAL
Page 37 (top) Lithuanian Army Land Forces Commander Brig Gen 
Arvydas Pocius and Captain Course Lecturer Lt Col Karl Dieter Er-
kes (Ret.)
Page 37 (below) Foreigners at Captain Course, MAL
Page 38 (top) Head of Strategic Research Centre Prof. Dr. Jūratė 
Novagrockienė (on the left) presenting social survey results to mi-
litary unit commanders, MAL
Page 38 (below) Prof. Dr. Gediminas Dubauskas of the Department 
of Management giving a lecture to Master students, MAL
Page 39 (top) Head of MAL Research Centre (2001-2006) and 
Chief Editor of Karo Archyvas (The War Archive) and Kariūnas 
(The Cadet) Lt Col Dr. Gintautas Surgailis and Head of MAL Depar-
tment of Political Science Prof. Dr. Gediminas Vitkus, MAL
Page 39 (below) Prof. Dr. Habil. Algimantas Ambrazevičius of the 
Department of Engineering Management with students, MAL
Page 40 (top) During exercises in English at the MAL Institute of 
Foreign Languages
Page 40 (below) During a scientific seminar, ‘Pedagogy of the Ar-
med Forces of Lithuania’, held by Department of the Humanities, 
(from the left) Director of Military History Centre Dr. Valdas Raku-
tis, Capt Virgilijus Vainauskas, Cadet Antanas Survilas, Assoc. Prof. 
Dr. Elmantas Meilus, former Head of Department of Tactics Lt Col 
Viktoras Krasavinas, and Assoc. Prof. Dr. Nijolė Janulaitienė
Page 41 (top) Solemn celebration of Restoration of Lithuanian In-
dependence Day (2007, orig. 11 March 1990); (from the left) MAL 
Commandant Col Arūnas Balčiūnas, former LR Minister of Natio-
nal Defence, encumbent Ambassador Česlovas Stankevičius, MAL 
Chief of Staff Lt Col Vygantas Bukauskas, and MAL Deputy Com-
mandant Maj Loreta Vytytė, Cadet Club, MAL
Page 41 (below) MAL Cadet Andrius Mika was granted the Youth 
Volunteer 2006 award. He is an active participant of the program-
me Big Brothers, Big Sisters by the Child Support Centre, Vilnius
Page 42 (top) Cadet Jaroslavas Jakšto, the 3rd-place winner of the 
World Military Boxing Championship 1998, Germany
Page 42 (below) Cadet Gediminas Šimkevičius, world champion 
of the World Military Penthatlon Championship 2004 (swimming 
with obstacles section), Chile
Page 43 (top) Cadets during a class in Ball Dancing, MAL
Page 43 (below) Beast Day, or “Christening of Freshmen”, MAL
Page 44 (top) Guitar Club at performance, MAL
Page 44 (below) Historian Assoc. Prof. Dr. Romas Batūra with ca-
dets at the Kaunas Castle (central Lithuania) as part of the patriotic 
development programme implemented by the MAL. The overall 
programme is designed to visit places of Lithuanian fights for fre-
edom of all epochs

��



�



�




