


Be reikalo nepakelk, 
be garbės nenuleisk!

You shall not draw the sword 
without a cause nor shall you 
sheathe it without honour!
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ŽODIS SKAITYTOJUI

Efektyviai valstybės gy-
nybai reikalinga daug dalykų. 
Tarp jų – keletas svarbiausių: 
tai visų pirma brandi pilietinė 
visuomenė, kuri supranta savo 
pareigą ginti Tėvynę, bei gerai 
parengtos ginkluotosios pajė-
gos, turinčios stiprų rezervą. 

Veiksmingai kariuomenei 
privalu geri karininkai. Turintys 
neblogą pradinį karinį parengi-
mą piliečiai yra tik pavieniai 
kovotojai, jeigu nėra karininko, 
gebančio organizuoti pasiprie-
šinimą. Ir priešingai – gerai 
parengtas karininkas gali ne-
mažai nuveikti vadovaudamas 
netgi prastus karinius įgūdžius 
turintiems žmonėms. 

Taigi kiekvienos kariuo-
menės pagrindas yra gerai 
parengti ir patriotiškai išau-
klėti karininkai. Karininko vaidmuo šiuolaikiniame 
mūšyje, kuris vis dažniau tampa aukštųjų technolo-
gijų taikymo vieta, nėra labai pasikeitęs nuo senesnių 
laikų. Karininkas visų pirma yra lyderis, kuris sugeba 
įkvėpti ir motyvuoti karius bei geba priimti teisingą 
sprendimą greitai besikeičiančioje aplinkoje. Kario, 
kaip asmenybės, vaidmuo išlieka labai svarbus. Ka-
riauja ne ginklai, o žmonės. Mūsų Karo akademija ir 
yra ta vieta, kur ugdomi Lietuvos kariuomenės kari-
ninkai. Šiuolaikinis karininkas turi būti ne tik gerai 
parengtas fiziškai, puikiai valdantis ginklą, bet ir iš-
silavinęs, protingas bei intelektualus lyderis, pasiren-
gęs visiems XXI amžiaus iššūkiams. 

Akademija dar 1994 metais pasirinko aukštosios 
universitetinės mokyklos statusą, ir šis sprendimas pasi-
teisino. Šiuo metu Akademija yra Europoje vykstančiame 
Bolonijos (Bologna) procese dalyvaujanti mokymo įstai-
ga, kurios visos studijų programos akredituotos be sąly-
gų. Daugelis užsienio karo akademijų, kurios anksčiau 
neturėjo bakalauro studijų, taip pat pasuko mūsų keliu. 
Lietuvos karo akademijoje šiuo metu ištęstinėse studijose 
galima įgyti ir magistro kvalifikaciją. Doktorantūra yra 

Effective defence of the sta-
te needs many things. Several 
important among them are a 
mature civil Society who un-
derstands its duty to protect 
the Homeland and well trai-
ned armed forces that have a 
strong reserve.

 Good officers are necessary 
for an effective army. The citi-
zens having a respectable basic 
military training are only indivi-
dual fighters if there is no officer 
who is able to organise oppositi-
on. And on the contrary - a well 
trained officer can achieve much 
in leading people with weak mi-
litary skills.

Therefore, the base of every 
army is well trained and patri-
otically educated officers. The 
role of an officer in a modern 

battle, which is becoming the place where modern 
technologies are applied, has not significantly chan-
ged since the old times. An officer is at first a leader, 
who is able to inspire and motivate soldiers and 
make the right decision in a changing environment. 
The role of a soldier as a personality remains very 
important. These are not arms that fight but people. 
Our Military Academy is the place where officers for 
Lithuanian Armed Forces are educated. A modern of-
ficer must be not only well physically trained, perfec-
tly mastering a weapon, but also an educated, clever 
and intellectual leader, ready to face the challenges 
of the XXI century.

  In 1994 the Academy chose the status of higher 
education university type institution and this decision 
worked out. Today the Academy is the institution that 
satisfies the requirements of Bologna Process imple-
mented in Europe, the study programmes of which are 
accredited without conditions. Many foreign military 
academies that had not had Bachelor’s studies befo-
re also followed our example. Today even Master‘s 
studies can be completed at the Military Academy of 

TO THE READER
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mūsų ateities vizija, kuriai įgyvendinti prireiks nemažai 
laiko ir pastangų.

Lietuvos karo akademija rengia motorizuotųjų 
pėstininkų būrio vadus sausumos pajėgoms ir pilo-
tus, aviacijos inžinierius bei skrydžių valdymo spe-
cialistus karinėms oro pajėgoms. Be to, čia vyksta 
įvairaus lygio kvalifikacijos kėlimo kursai kariams ir 
civiliams. Esame pagrindinis anglų kalbos mokymo 
centras krašto apsaugos sistemoje. Per metus Aka-
demijoje mokosi iki 1700 įvairių kursų klausytojų. 
Nemažai jų atvyksta iš užsienio valstybių. Didžiuo-
jamės, kad galime prisidėti prie kitų NATO narių 
pastangų mokyti šalių partnerių karius bei didinti 
pasitikėjimą tarp kaimyninių šalių. 

Akademijoje dirba darni ir kūrybinga bendruo-
menė. Daugelis dėstytojų, instruktorių ir kitų dar-
buotojų triūsia nuo pat jos įsteigimo dienos. Esame 
pakankamai patyręs ir tuo pat metu jaunas kolekty-
vas, kuris pasirengęs siekti aukštos kokybės mokant 
ateities karinius lyderius. Jaučiamės atsakingi už Lie-
tuvos kariuomenės ateitį. 

Manau, vis dar yra žmonių, kuriems Lietuvos karo 
akademija atrodo prisidengusi paslapties skraiste. 
Žinoma, kaip ir visose karinėse įstaigose, čia nusta-
tyti kai kurie apribojimai įeiti į teritoriją. Tai gal ir 
sukelia paslaptingumo įspūdį. Iš tiesų mes esame la-
bai atviri visiems, kuriems įdomu, ką mes darome ir 
kaip vykdome mums iškeltas užduotis. Tikimės, jog šis 
leidinys bus naudingas ir būsimiems mūsų kariūnams 
– vaikinams ir merginoms, kurie mąsto apie studijas 
Akademijoje. Informacijos niekada nebus per daug. 
Domėkitės, atvykite pas mus, lankykitės Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos tinklalapyje: 
www.lka.lt ir pažinsite mus.

Lithuania by means of extra-mural studies. Doctoral 
studies are our future vision which will require a lot 
of time and effort.

The Military Academy of Lithuania trains motori-
zed infantry platoon commanders for the Land Forces 
and pilots, aviation engineers and air-traffic control 
specialists for the Air Forces. Moreover, qualification 
courses of different levels for officers and civilians are 
conducted at the Academy. We have the main English 
language teaching centre in NDS.  Annually 1700 par-
ticipants take different types of courses. Many of them 
come from abroad. We are proud that we can contri-
bute to the attempts of NATO members to train officers 
of countries - partners and improve confidence among 
neighbourhood countries.

A friendly and creative community works at the Aca-
demy. Many teachers, instructors and other employees 
have been working hard since the day of the Academy’s 
foundation. We are a quite experienced and at the same 
time young community ready to strive for top quality in 
teaching future military leaders. We feel responsible for 
the future of the Lithuanian Armed Forces.

I believe that yet there are people who see the Milita-
ry Academy as a mysterious institution. Of course, there 
are some restrictions for entering the area as in other 
military institutions. This might cause the impression of 
mystery. However, we are really open to everyone who is 
interested in what we do and how we fulfil the tasks as-
signed to us.  We hope that this publication will be useful 
for our future cadets, young men and women who are 
thinking about studying at the Academy. There will never 
be too much information. Take interest, visit us, go to the 
website of the General Jonas Žemaitis Military Academy 
of Lithuania www.lka.lt and you will get to know us.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Edvardas Mažeikis

Brigadier General Edvardas Mažeikis, Commandant  of the General Jonas Žemaitis 
Military Academy of Lithuania 
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GENEROLAS JONAS 
ŽEMAITIS–VYTAUTAS

(1909 03 15 –  1954 11 26)

GENERAL JONAS 
ŽEMAITIS -  VYTAUTAS 

(15 03 1909–26 11 1954)

Jono Žemaičio, buvusios Karo mokyklos auklė-
tinio, pastangomis 1949 m. buvo galutinai suvie-
nytas Lietuvos partizaninis judėjimas, o jis pats 
1949 m. vasario mėn. buvo išrinktas Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininku 
(pagal 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio tarybos deklaraciją atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę prezidiumo pirmininkas eina 
Respublikos Prezidento pareigas). 1949 m. J. Že-
maičiui suteiktas laisvės kovotojų – partizanų ge-
nerolo laipsnis. Partizaniniam judėjimui jis vado-
vavo iki 1953 m. gegužės 30 d., kai dėl išdavystės, 
įmetus į bunkerį granatą su migdomosiomis dujo-
mis, buvo apsvaigintas ir suimtas. 1954 m. birželio 
mėn. uždarame teisme J. Žemaitis buvo nuteistas 
mirties bausme. Sušaudytas lapkričio 26 d. Mas-
kvoje, Butyrkų kalėjime. Išsipildė J. Žemaičio žo-
džiai, pasakyti paskelbus jam mirties nuosprendį: 

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

Beveik po penkiasdešimties metų užmirštas 
J. Žemaitis grįžo į Lietuvos istoriją ir visuomenės 
sąmonę. 1997 m. vasario 14 d. (po mirties) jis ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu, tų 
pačių metų gruodžio 22 d. jam pripažintas Kario 
savanorio statusas, o 1998 metų sausio 28 d. su-
teiktas dimisijos brigados generolo laipsnis.

1998 m. lapkričio 20 d. Akademijai suteiktas ge-
nerolo Jono Žemaičio vardas. 1999 m. Vilniuje prie 
Krašto apsaugos ministerijos atidengtas paminklas 
gen. J. Žemaičiui. 2009 m. kovo 13 d. Akademijoje 
buvo iškilmingai paminėta J. Žemaičio 100-ųjų gi-
mimo metinių sukaktis ir ta proga atidengtas jo ba-
reljefas ant Karo akademijos ramovės sienos.

In 1949 Jonas Žemaitis united Lithuanian 
guerrillas and that February he was elected the 
Chairman of the Lithuanian Freedom Fighter Mo-
vements Presidium (N.B. Following the Declarati-
on of 16 February 1949 by the LFFM Council, the 
Chairman of the LFFM Presidium would act as the 
LR President after declaration of Lithuanian Inde-
pendence). That year Žemaitis was commissioned 
as guerrillas General and commanded Lithuanian 
guerrillas until 30 May 1953 when, through betra-
yal, concussed by a soporific gas grenade, he was 
arrested and granted death penalty as ruled by the 
court under closed doors in June 1954. On 26 No-
vember 1954 Žemaitis was shot dead in the Butyr-
ki Prison in Moscow. 

J. Žemaitis words, uttered after announcement of 
the capital sentence, came true: 

 “I, as well as the followers of mine, think that the 
Soviet Union with the armed forces invaded our coun-
try... I consider this behaviour of the Soviet Government 
unauthorised. All underground activities against the 
Soviet Government a participant of which I was I con-
sider right and not criminal. I just want to stress that 
as long as I commanded the Lithuanian Movement for 
Freedom I made every effort to keep to the principles 
of humanism… I didn‘t allow any brutal activities... I 
know what the sentence of the court will be like. I still 
believe that the struggle I have led for nine years will 
bring its results”. 

Almost after fifty years the forgotten J. Žemaitis 
returned to the history of Lithuania and public cons-
ciousness.  On 14 February 1997, Jonas Žemaitis was 
granted the Vytis Cross Order, First Rank (after de-
ath); On 22 December of the same year he was ac-
knowledged the status of a Volunteer Soldier, and on 
28 January 1998 he was granted the Brigadier Gene-
ral Ret. Military rank (after death).

On 20 November 1998 the Military Academy of 
Lithuania was named after General Jonas Žemaitis.

On 13 March 2009, the 100th Anniversary of J. 
Žemaitis birth was solemnly commemorated at the 
Academy, and on that occasion his bas-relief on the 
wall of the building of the Military Academy Club 
was opened.
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Kariūnas Jonas Žemaitis (iš kairės trečias) prie Karo mokyklos su bendrakursiais. Kaunas, 1928 m. vasara
Cadet Jonas Žemaitis (third from the left) by the Military School with classmates. Kaunas, summer of 1928

Generolo Jono Žemaičio kovų bendražygiai prie Karo akademijoje atidengto bareljefo. 2009 m. kovo 13 d. 
General Jonas Žemaitis’ associates by the bas-relief. 13 March 2009
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FAKTAI IR SKAIČIAI

1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę ir pradėjus 
burti jos kariuomenę, Kaune 1919 m. sausio 15 d. 
buvo įsteigta Karo mokykla. Liepos 6 d. buvo išleista 
pirmoji 89 karininkų  ir 7 puskarininkių laida. 

1929 m. Karo mokykla pavadinama Pirmojo Lie-
tuvos Prezidento vardu. 

1926–1929 m. Karo mokykloje mokėsi būsima-
sis partizanų generolas Jonas Žemaitis. 

Nuo 1932 m. čia pradedamas leisti žurnalas „Ka-
riūnas“. Dabar šis žurnalas išeina 4 kartus per metus.

Kai 1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, 
Karo mokykla jau buvo išleidusi 1 631 tikrosios karo 
tarnybos karininką ir 2 585 atsargos karininkus. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. lie-
pos mėn. Vilniuje įkuriama Krašto apsaugos mokykla. 
Į pirmą kursą buvo priimti 154 vaikinai. 

1992 m. rugpjūčio 30 d. KAM įsakymu Krašto ap-
saugos mokyklai įteikta dalinio vėliava.

1994 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
sprendimu įsteigta Lietuvos karo akademija, o gegu-
žės 26 d. patvirtintas jos Statutas.

1994 m. liepos 20 d. Akademija išleido pirmąją 
karininkų laidą. 111-ai kariūnų buvo suteiktas leite-
nanto laipsnis.

1998 m. iš esmės pasikeitė Akademijos statusas. 
– ji tampa karininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo 
aukštąja karo mokykla. 

2000 m. rugsėjo 1 d. į Akademiją pradėta priimti 
ir merginas.

2003 m. pagal Akademijos plėtros programą at-
skirti karinis rengimas ir akademinės studijos. 

1992–2009 m. Akademijos pedagogai ir instruk-
toriai parengė ir išleido daugiau kaip 300 monogra-
fijų, žodynų, žinynų, vadovėlių, mokomųjų ir meto-
dinių priemonių, mokslinių konferencijų pranešimų 
rinkinių bei kitų leidinių.

Nuo 1992 m. iki 2009 m. Akademijoje dienines 
studijas baigė 1384 kariūnai, o kartu su neakivaizdi-
ninkais ir magistrais – 1964 absolventai. 

Nuo 2003 m. iki 2009 m. kapitonų, studentų ir 
absolventų būrių vadų, anglų kalbos ir kitus kursus 
baigė apie 3171 klausytojas. 

2009 m. rugsėjo mėn. Akademijoje studijavo 213 
kariūnų (24 merginos), iš jų 8 užsienyje, 70 –  baka-
lauro ir 102 – magistrantūros ištęstinėse studijose. 

2009 m. gruodžio mėn. Akademijos bibliotekos 
fonduose saugoma daugiau kaip 200 000 egz. leidinių. 

2009 m. Akademijoje mokėsi iš viso iki 1700 įvai-
rių kursų klausytojų.

2009 m. gruodžio mėn. duomenimis, Akademijo-
je dirba 12 profesorių, 26 docentai, 68 lektoriai ir 43 
kariniai instruktoriai.

In 1918 after restoration of an independent State 
of Lithuania, on 15 Jan 1919, the Military School in 
Kaunas was founded. On 6 Jul the school saw the first 
flow of graduates mainly 89 officers and 7 non-com-
missioned officers. 

In 1929 the Military School was named after the 
first President of Lithuania.

In 1926–1929 a future General of Partisans J. Že-
maitis was studying at the Military School.

Since 1932 the Military School began publishing 
the journal “Kariūnas” that comes out 4 times a year.

When the Soviet Union occupied Lithuania in 1940, 
1 631 active military service officers and 2 585 reserve 
officers had already graduated from the School. 

After the restoration of Lithuanian independen-
ce in Jul 1992, National Defence School was founded 
in Vilnius. 154 young men were admitted to the first 
military class.

On 30 Aug 1992, following the order of MND the 
National Defence School was granted the unit flag. 

On 18 Jan 1994, following the Decision of the Parlia-
ment of the LR, the Military Academy of Lithuania was 
established and on 26 May its Statute was approved.

On 20 Jul 1994 Academy celebrated the graduati-
on of the first class of officers. 111 cadets were com-
missioned the first rank of lieutenants. 

In 1998 the status of the Academy essentially 
changed: it became an institution of higher military 
education aimed at training and professional develo-
pment of officers.

On 1 Sep 2000 females were also admitted to the 
Military Academy.

In 2003 military training and academic studies 
were separated.

In 1992–2009 teachers and instructors of the Aca-
demy have produced and published more than 300 
monographs, dictionaries, manuals, training aids etc. 

From 1992 to 2009, 1384 cadets graduated from 
the Academy, together with extra-mural students 
and post-graduates-1964 graduates.

From 2003 to 2009 3171 students completed 
Captain, Student and Graduate Platoon Commander, 
English Language etc. Courses. 

In Sep 2009 the Academy included 213 cadets 
(incl. 24 females); 8 cadets studied abroad, 70 cadets 
studied in BA and 102 in MA study programmes.

In Dec 2009 more than 200 000 publications 
were stored at the funds of the library of the MAL.

In 2009, 1700 participants took different Courses.
According to the data of Dec 2009, 12 professors, 

26 associate professors, 68 lecturers and 43 military 
instructors worked at the Academy.

FACTS AND FIGURES 
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LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis įteikia 
Krašto apsaugos mokyklos vėliavą. 1992 m. rugpjūčio 30 d. 

President of the Supreme Council of the Republic of Lithuania Prof. V. Landsbergis presents 
the National Defence School in Vilnius its Flag. 30 August 1992
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ATRANKA

Jaunuolių atranką į būsimuosius karininkus už-
tikrina Akademijos Atrankos centras, kurio užduotis 
– įvertinti kandidatus ir atrinkti turinčius tokių savy-
bių ir gebėjimų, kurie reikalingi norint tapti puikiais 
kariais ir vadais.

 Atranka Akademijoje trunka dvi dienas. Testuo-
jamos 7–11 kandidatų grupės. Užduotys – labai įvai-
rios: ir individualios, atliekamos raštu, ir praktinės, 
kurias atlieka visa grupė kartu. Kartais reikalaujama, 
kad grupė priimtų vieną sprendimą, nors gausu skir-
tingų individualių požiūrių, kartais įtampą kelią nuo-
latinė laiko stoka, kartais nustatomas didelis skaičius 
taisyklių, kurių negalima pažeisti.

Pagal griežtai apibrėžtus ir tiksliai aprašytus krite-
rijus Atrankos komisija vertina kandidato asmenybės 
savybes (tokias kaip atsparumas stresui, ryžtas, gebė-
jimas daryti įtaką kitiems, mokėjimas bendrauti ir su-
tarti su skirtingais žmonėmis ir kt.), taip pat gebėjimus, 
padėsiančius jiems tobulėti kaip būsimiems operacijų 
vadams (pvz., gebėjimą analizuoti, spręsti problemas, 
logiškai mąstyti, nustatyti erdvinius santykius ir kt.). 
Ypatingas dėmesys kreipiamas ir į kandidato motyva-
ciją tapti karininku, tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

 Atranka vykdoma ištisus metus. Taip sudaroma 
galimybė išbandyti savo jėgas iš anksto, nelaukiant 
mokslo metų pabaigos, kada abiturientams ir taip 
nestinga rūpesčių dėl artėjančių brandos egzaminų.

 Tiek merginoms, tiek vaikinams keliami vienodi 
profesinio tinkamumo reikalavimai, išskyrus fizinės 
parengties normatyvus, kurie merginoms yra šiek kiek 
mažesni. Visi jaunuoliai, teigiamai išlaikę profesinio tin-
kamumo testą ir atitinkantys medikų keliamus sveika-
tos reikalavimus, lygiomis teisėmis dalyvauja konkurse 
stojant į Akademiją. Įstoja geriausią konkursinį balą 
pagal brandos atestato įvertinimus turintys kandidatai.

Siekiant supažindinti kandidatus su kariška kas-
dienybe, atrankos metu jie apgyvendinami Akademi-
jos kareivinėse, privalo laikytis drausmės, dėvėti pana-
šias į kariškas uniformas, žygiuoti rikiuotėje, atidžiai 
klausyti nurodymų ir vykdyti juos. Vyresniųjų kursų 
kariūnai jiems skiria savo laisvalaikį ir supažindina su 
mokymosi ir gyvenimo sąlygomis Akademijoje.

Be to, dalyvavimas atrankoje – jaunuoliams unikali 
patirtis: nepažįstamų jaunų žmonių grupelė per dvi die-
nas tampa darnia komanda, gebančia įveikti sudėtingas 
komandines užduotis, suvokti, koks svarbus gali būti 
kiekvieno asmeninis indėlis į komandos formavimą. 

SELECTION

The selection of young people is conducted by 
Selection Centre of the Academy the task of which is 
to evaluate the candidates and select the ones having 
the qualities and skills necessary for perfect soldiers 
and commanders. 

The selection takes two days and the groups of 
7-11 candidates are tested. The tests are different: 
individual, hand-written, and practical for the group. 
Sometimes a group is required to take an unanimous 
decision, thus there are many individual approaches 
and tension grows as the time is pressing. A number 
of rules are defined and must not be violated.

 According to strictly defined criteria the Selecti-
on Board evaluates a candidate‘s personal qualities 
(stress resistance, determination, ability to influence 
others, communicate and deal with different people) 
as well as capabilities that will help them to develop 
as future operation commanders (e.g. ability to ana-
lyze, solve problems, think logically etc.). Special at-
tention is paid to a candidate‘s motivation to become 
an officer and serve in the Lithuanian Armed Forces. 

The selection is held all year round. This enables 
to try one‘s luck in advance without waiting for the 
end of the academic year when the school graduates 
don‘t lack anxiety about approaching exams. 

Equal requirements for professional aptitude 
test are established for both young men and women 
except for physical test standards which are relati-
vely easier for women.  All young people who pass 
the test and meet medical requirements equally 
participate in entrance competition to the MAL.  The 
candidates who have the highest competitive scores 
according to School Certificates are admitted to the 
Academy. 

To introduce military routine during the selecti-
on the applicants are accommodated in the barracks, 
they have to maintain discipline, wear military–like 
uniforms, march in formation, and obey  the orders. 
Senior cadets introduce living and learning conditi-
ons at the Academy. 

Moreover, participation in the selection is a 
unique experience for young people: a group of 
strangers in two days become a united team able to 
perform complicated team tasks, realize the impor-
tance of personal input to a team‘s formation. 
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Diskusija profesinio tinkamumo testo metu
Discussion during professional aptitude test

Atrankos procesas – ištvermės, sumanumo, intelekto patikrinimas
Selection process- examination of endurance, intelligence, intellect
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K A R I N I S 
R E N G I M A S
Karininkas – tai  ne tik 

profesija,  tai  gyvenimo būdas 

„Tapdamas Lietuvos karininku, be išlygų prisie-
kiu:...negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos 
valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę“. Ištarę prie-
saikos žodžius jaunuoliai nebepriklauso tik sau, jie 
tampa atsakingi už kitus savo žmones, komandos 
narius. Kiekvienas kariūnas karininko kelią pradeda 
duodamas priesaiką. 

Lietuvos karo akademija siekia išugdyti vadą, 
pasiruošusį ginti savo Tėvynę ir laimėti šioje kovo-
je. Sėkmę mūšyje lemia ne atsitiktinumas – tai tie-
sioginis nuoseklaus ir nelengvo mokymo proceso 
rezultatas. Įžengdami į karininko pasaulį, vaikinai 
ir merginos susidurs akis į akį su tuo, kas buvo ir 
išliko šios profesijos atstovams nepaprastai svarbu 
visais laikais nepaisant istorijos vingių. Tai – kario 
būsena, laikysena, jo buitis, gyvenimo būdas. Ne-
daug yra profesijų, kurias būtų galima pavadinti 
gyvenimo būdu. Karininkas – viena iš jų. Tai reiš-
kia, kad teks daug ko išsižadėti. Iš pradžių gal ke-
tveriems metams, kol truks studijos, o vėliau – ir 
visam likusiam gyvenimui. 

“When becoming the officer of Lithuania I swear 
without reservation:... to protect the State of Lithu-
ania, its freedom and independence sparing neither 
strength nor life”. After uttering the words of the 
oath, young people no longer belong to themselves 
only. They become responsible for other people, 
team members. Every cadet starts an officer‘s way as 
soon as he takes an oath.  

The Military Academy of Lithuania aims to edu-
cate a leader who is ready to protect his Homeland 
and win this struggle. Success in a battle is not achie-
ved by coincidence - it is the result of consistent and 
tough training process. When entering the officer’s 
world young men and women will face the values 
that have been the most important ones for the re-
presentatives of this profession throughout history 
despite its turns. It is an officer’s condition, attitu-
de, and lifestyle. There aren’t many professions that 
could be called a lifestyle.  The officer’s profession is 
one of these. To be an officer means to sacrifice many 
things in life: at first just for four years because of the 
studies, later on - for the rest of your life.

The officer is  not only a 
profession but also a l i festyle

M I S I J A

Parengti karininką ugdant jo lyderio 

savybes, intelektą, suteikiant profesinių 

žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų va-

dui Lietuvos kariuomenėje, – motyvuotą 

ir pasirengusį vadovauti padaliniams 

karo ir taikos metu tarnaujant Lietuvos 

valstybei.

M I S S I O N

To train the officer by developing his 

leadership capabilities, intellect and pro-

viding professional knowledge and prac-

tical skills necessary for the commander 

of the Lithuanian Army, the one who is 

motivated and ready to command subu-

nits in war and peace, serving the Repu-

blic of Lithuania. 

A K A D E M I J O S T H E  A C A D E M Y
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Teisė pabučiuoti Akademijos vėliavą suteikiama geriausiam bazinį kario kursą išėjusiam pirmo kurso kariūnui.  Kariūnų priesaika. 
Vilnius, Lietuvos nacionalinio muziejaus Senojo arsenalo vidinis kiemas, 2009 m. spalio 10 d.

The honour to kiss the Flag of the Academy is granted to the best first-year cadet who has accomplished Basic Military Training. 
Cadets’ Oath Taking Ceremony. Vilnius, the Yard of Old Arsenal of Lithuanian National Museum, 10 October 2009
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Kariūnų batal ionas

Visi kariūnai gyvena Akademijoje. Nuo tos dienos, 
kai kariūnai prisiekia, jie tampa Lietuvos kariais ir 
gyvena pagal griežtas kariuomenės taisykles. Gyvena-
ma po keturis šiuolaikiškai suprojektuotų kareivinių 
kambariuose, kiekviename yra kompiuteris. Šie kam-
bariai veikiau primena kuklų ir tvarkingą viešbutį nei 
tradicinį studentų bendrabutį. Kariūnai yra visiškai 
išlaikomi valstybės, jiems suteikiamos ir socialinės 
garantijos. Iš kitų studentų Akademijos kariūnai iš-
siskiria uniformomis, kurių išduodamos trys rūšys 
skirtingoms užduotims atlikti: kasdieninė – paskai-
toms, lauko uniforma – lauko pratyboms, o ypatin-
gų ir iškilmingų renginių metu puošiamasi paradine 
uniforma. Kariūnai yra išleidžiami iš Akademijos 
teritorijos tik leidus aukštesniems vadams. Savaitga-
liais išleidžiami tik pažangūs, drausmingi kariūnai. 

Visas kariūnų gyvenimas Akademijoje yra api-
brėžtas griežta dienotvarke. Eilinė kariūnų diena 
prasideda šeštą valandą ryto mankšta ir baigiasi 
22.00 val.  vakariniu patikrinimu. Akademinės stu-
dijos ir karinio rengimo pratybos prasideda rytiniu 
skirstymu, kuris vyksta Akademijos rikiuotės aikštė-
je. Ceremonijos metu pakeliamos Lietuvos Respubli-
kos valstybinė ir istorinė vėliavos, visi gieda Tautišką 
giesmę. Kariūnai pagerbia vėliavas, iškilmingai pro jas 
pražygiuodami, ir vyksta į auditorijas. Mokomasi nuo 
8. 15 iki 13. 20 val. – šešias akademines valandas. Po 
pietų kariūnai turi 30 min. laiko pailsėti ir pasiruošti 
popietinėms pratyboms: tai dvi karinio rengimo va-
landos – nuo 14.50 iki 16.30 val. Vakarinio patikrini-
mo ceremonija taip pat vyksta Akademijos rikiuotės 
aikštėje 21.30 val. Jos metu nuleidžiamos Lietuvos 
Respublikos valstybinė ir istorinė vėliavos. 

Kariūnų kuopoms vadovauti skiriami aukštesnių 
kursų kariūnai šešių mėnesių laikotarpiui. Jie eina 
skyrininkų, būrių vadų, kuopos vadų ir kitas parei-
gas, nešioja įvairaus rango skiriamuosius ženklus. 
Ypatingą vietą kariūnų gyvenime užima kariūnų 
Garbės kodeksas, skiepijantis jiems garbės ir doros 
jausmus, kurie lydės juos per visą studijų laiką bei 
tolesnę tarnybą Tėvynės labui. Garbės kodekso esmę 
puikiai iliustruoja keturios pagrindinės jo taisyklės: 
nemeluok, neapgaudinėk, nevok ir netoleruok taip 
besielgiančių. Kaip laikomasi Garbės kodekso, pri-
žiūri kariūnų Garbės teismas, sudaromas iš didžiau-
sią autoritetą turinčių kariūnų. 

All cadets live at the Academy. Since the day they 
take an oath they become soldiers of Lithuania and 
must observe strict military rules. They live in fours 
in modern rooms in the barracks. There is a compu-
ter in every room. The rooms remind of a modest 
and tidy hotel rather than a traditional students’ dor-
mitory. The cadets are maintained by the State and   
provided with social guarantees. The cadets of the 
Academy are distinguished from other students by 
their uniforms three types of which are issued for 
executing different tasks: a daily uniform for lectu-
res, a field uniform for field exercises, and for special 
occasions and events the cadets wear a ceremony 
uniform. The cadets are allowed to exit the area of 
the Academy only with the seniors’ permission. At 
weekends only progressive and disciplined cadets 
are allowed to leave.  

The cadets’ life at the MAL is determined by 
a strict schedule. A typical cadets’ day starts at 6 
a.m. with morning exercises and finishes at 10 p.m. 
with evening control.  Academic studies and milita-
ry training exercises start with morning division in 
the Formation Square. During the ceremony the flag 
of the Republic of Lithuania and the historical flag 
are raised and everyone sings the National Anthem. 
The cadets honour the flags solemnly marching past 
them and go to the classrooms. The studies last from 
8.15 to 13.20, i.e. for six academic hours. After lunch 
the cadets have 30 minutes to relax and prepare for 
afternoon training: two hours of military training 
from 14.50 to 16.30. The ceremony of evening con-
trol is held at 21.30 in the Formation Square as well. 
During the ceremony the flags are lowered. 

Senior cadets are appointed to command cadets’ 
companies for the period of six months. They are ap-
pointed to the positions of squad leaders, company 
commanders, platoon commanders etc. and wear 
insignia of different ranks.  

The Cadet Honour Code which implants the fe-
eling of honour that will guide them throughout the 
study time and in the future service takes a special 
place in the cadets’ life.  Four basic rules illustrate the 
essence of the Code providing against lying, cheating, 
stealing and tolerating those who do. The observation 
of the Code is supervised by the Honour Court that in-
cludes the cadets of the highest authority.

Cadet  Battal ion
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Akademinės studijos ir karinio rengimo pratybos prasideda rytiniu skirstymu
Academic studies and military training start with morning division

Kariūnai gyvena šiuolaikiškai suprojektuotų kareivinių kambariuose po keturis
Cadets live in fours in modern rooms in the barracks
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Baziniai  karininkų kursai

Pirmosios pareigos, į kurias skiriamas Akademiją 
baigęs jaunas leitenantas, – pėstininkų būrio vadas, 
todėl ir Bazinė karinio rengimo programa, ir papildo-
mos treniruotės bei praktika visus ketverius metus 
orientuota į vado rengimą. 

Pagrindinis pratybų tikslas – išmokyti vadovauti 
būriui taikos ir karo sąlygomis laikantis NATO nusta-
tytų procedūrų ir užduoties taktikos. Būsimasis ka-
rininkas turi sugebėti priimti sprendimus bet kurios 
rūšies mūšio metu, bet kokiomis sąlygomis ir aplin-
kybėmis. Todėl pratybos vyksta ir žiemą, ir vasarą. 

Karinis rengimas kariūnams vyksta dviem eta-
pais. Pirmasis etapas – 8 savaičių bazinis kario kur-
sas – organizuojamas Didžiojo Lietuvos etmono 
Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Antrojo etapo 
metu pratybos vyksta kartu su akademinėmis studi-
jomis. II kurse kariūnams organizuojamas 7 savaičių 
seržanto pėstininko kursas Div. gen. Stasio Raštikio 
puskarininkių mokykloje. 

Bazinis oro pajėgų karininkų karinis rengimas taip 
pat vyksta ketverius metus dviem etapais. Pirmajame 
etape priimtiems į Akademiją kariūnams organizuoja-
mas bazinis kario kursas (pirmos penkios savaitės) Di-
džiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame 
pulke. Antrajame etape karinis rengimas vyksta Aka-
demijoje. Šio etapo metu lauko pratybos organizuoja-
mos Lietuvos kariuomenės poligonuose. 

Daugiausia mokymo laiko karinio rengimo pro-
gramoje skiriama taktikai. Šio dalyko neįmanoma iš-
mokti vien teoriškai, todėl daug laiko numatyta lauko 
pratyboms ir stažuotėms kariniuose vienetuose. Lau-
ko pratybos poligone suplanuotos taip, kad jų metu 
teorinė medžiaga būtų įtvirtinta praktiškai. Kariūnai 
pratybų metu eina įvairias vadų pareigas, mokosi va-
dovauti būrio lygio padaliniams skirtingu metų ir pa-
ros laiku, įvairiose vietovėse. Kiekvienais metais stu-
dijuojantieji turi vis daugiau galimybių praktikuotis, 
pratybos darosi sudėtingesnės ir kartu įdomesnės. 

Nemažai laiko skiriama šaudybai ir ginkluotei, 
inžineriniam, fiziniam rengimui. Nepamiršti ir kiti 
profesiniai dalykai – kovos technika, karo topografija, 
ryšiai, logistika. Karinio rengimo studijų pabaigoje IV 
kurso kariūnai išeina būrio vado kovos kursą, kurio 
metu savarankiškai vadovauja būriui, atlieka įvairias 
taktikos užduotis. 

The position to which a young lieutenant is ap-
pointed just after graduating from the Academy is the 
position of infantry platoon commander, therefore 
Basic Military Training Programme, supplementary 
exercises and practical training during the 4 years of 
studies are directed towards leader development. 

 The main objective of the training is to teach to 
command a platoon in peace and war, following the  
procedures of NATO and the tactics of the task. A fu-
ture officer must be able to make decisions in different 
types of a battle, under any conditions or circumstan-
ces. Thus the training is held in summer and winter. 

The military training for cadets is organised 
in two stages. The 1st stage (8-week Basic Military 
Course) is conducted at the Great Lithuanian Hetman 
J. Radvila Training Regiment. During the 2nd stage the 
exercises are held together with academic studies. In 
the II nd year of studies, a seven-week Infantry Ser-
geant Course at the Division General S. Rastikis NCO 
School is held.

Basic Air Force Officer Military Training, which 
lasts for 4 years, is organised in two stages as well. 
During the 1st stage Basic Military Course (first 5 we-
eks) is conducted for the cadets who are admitted to 
the Academy at the Great Lithuanian Hetman Jonu-
šas Radvila Training Regiment. During the 2nd stage 
military training is held at the Academy. During this 
stage field exercises are held at the grounds of the Li-
thuanian Armed Forces.

Most of the study time is allotted to tactics. This 
subject cannot be learned only theoretically thus 
much time is assigned to field exercises and trainees-
hip at military units.  During the exercises the cadets 
take the commanders’ positions, learn to command 
detachments at platoon level in different season, da-
ytime, and localities. Every year the students practice 
more, the exercises become more complicated and at 
the same time more interesting. 

Much time is allotted to shooting and guns, en-
gineering and physical training, other professional 
subjects like Combat Technics,  Military Topography, 
Connections, Logistics. In the IV th year cadets com-
plete Platoon Commander Combat Course during 
which they independently command a platoon, exe-
cute different tactics tasks. 

Basic  Off icer  Course 
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Seržanto pėstininko kursas Div. gen. Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje
Infantry Sergeant Course at the Division General Stasys Rastikis NCO School

Bazinis kario kursas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke
Basic Military Course at the Great Lithuanian Hetman Jonušas Radvila Training Regiment
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Lyderio ugdymas

Nuo pat seniausių laikų, vos tik žmonės pradėjo 
burtis į grupes, lyderystė tapo neišvengiama gyvenimo 
ir išgyvenimo dalimi. Paprastai lyderis visada būdavo 
stipriausia, gudriausia, gabiausia ir visokiais kitokiais 
aspektais geriausia asmenybė grupėje, savo elgesiu ir 
vertybėmis gebanti patraukti žmones. Tačiau lyderis 
nėra koks nors antžmogis. Jis mėgsta ir moka dirbti. 
Daro tiek, kiek pajėgia. Kiti tiesiog nedaro.

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

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

Jau nuo pirmos dienos Akademijoje stengiamasi, 
kad kariūnai pajustų, jog čia vieta tik aktyviam ir la-
bai pareigingam žmogui. Čia reikia parodyti viską, ką 
žmogus turi geriausia: ištvermę lauko pratybų metu, 
mokėjimą susikaupti ir valdyti situaciją vadovaujant 
būriui, intelektą ir kūrybiškumą studijuojant teori-
nius dalykus.

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

Since the old times leadership has been an ine-
vitable part of life and survival. Generally, the leader 
has always been the strongest, smartest, brightest 
and by any other aspects best personality in a group, 
able to attract people by his behaviour and values.  
However, a leader is not an anti-human. He likes to 
work and knows how to do it.  He does as much as he 
can. Others won’t do anything.

The MAL is the only higher education institution  
in Lithuania where the fighter-leader is educated, 
the one whom both future soldiers and nation would 
trust implicitly. 

Leadership training includes such spheres as Mi-
litary Ethics, Aesthetics, Protocol and Etiquette, His-
tory of Military Art, which at first glance do not show 
connection with leadership. However, aiming to train 
a real leader it is necessary to stimulate him to be-
come a versatile personality. This means not only a 
good soldier but also an honest citizen, patriot, intel-
lectual, the one who understands arts and is able to 
behave oneself in formal and informal environment, 
the one who understands pedagogy, psychology and 
other topics. After all, an Academy graduate will be-
come a platoon commander for almost thirty people, 
but a formal one. He may become an informal leader, 
teacher, psychologist, assistant, intercessor, and so-
metimes an interesting companion for his soldiers 
only because of his personal qualities.

From the first day at the Academy, the cadets are 
made to feel that here is the place for an active and 
dutiful person. Here a person must show his best: 
patience during field exercises, ability to concentra-
te and handle the situation while one commands the 
platoon, intellect and creativity while studying theo-
retical subjects. 

Nevertheless, everything that the cadets acquire 
at the Academy and as lieutenants take into life is just 
a compulsory basis for the leader, because it is just 
theory, not life experience. The diploma is just a step-
ping-stone to real and not academic-theoretical life. It 
is the beginning of real service where the leaders will 
learn themselves while teaching soldiers.  Only life will 
show what kind of leaders and personalities they will 
become. One is not born a leader; one becomes a lea-
der at our Academy. This is the officer’s way.

Leadership training 
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„Tūkstančio laivų regata-Neries regata 2009”. Akademijos komanda skanduočių konkurse nenugalima
“A thousand ships regatta-the Neris Regatta 2009”. In the Chants’ Competition 

the Academy’s team is impossible to defeat

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Arvydas Pocius (pirmas iš kairės) su pirmo kurso kariūnais
Chief of Defence of Lithuania Maj Gen Arvydas Pocius (first from the left) with the first-year cadets
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Kvali f ikaci jos  kėl imas

Karo akademijoje organizuojami įvairūs kursai, 
skirti KAS kariams ir civiliniams tarnautojams, užsie-
nio šalių karininkams. Taikant naujausias technolo-
gijas mokymo metodikoje ir siekiant lankstumo, kai 
kuriuos kursus Akademija organizuoja nuotoliniu 
būdu. Nuotolinis mokymas leidžia efektyviau išnau-
doti mokymui skiriamas lėšas, neatitraukia klausy-
tojų nuo tiesioginių pareigų, suteikia galimybę stu-
dijuoti ir komunikuoti su dėstytojais būnant darbe, 
namie ar misijoje už Lietuvos ribų. 

Karininkų specialistų pagrindinio karinio pa-
rengimo kursai – 6 savaitės. Čia rengiami į profesinę 
karo tarnybą priimti aukštąjį išsilavinimą turintys 
kariuomenei reikalingi specialistai, kurie nėra atlikę 
privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitu būdu 
neįgiję reikiamo karinio parengimo.

Rezervo būrių vadų kursai (22 savaitės), skirti ka-
riams savanoriams. Išėję programą klausytojai įgyja pa-
kankamai teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, kad galė-
tų sėkmingai eiti būrių vadų pareigas rezervo pajėgose.

RIS karininko bazinis kursas (10 savaičių) KASP 
kariams. Nuotolinio kurso trukmė – 23 savaitės. Pa-
grindinis tikslas – organizuoti pavaldžių karių kovinį 
rengimą, taikyti NATO procedūras štabo darbe, daly-
vauti tarptautinėse operacijose. 

Logistikos karininko bazinis kursas – 8 savaitės 
(nuotolinis – 18 savaičių). Rengia logistikos būrių 
vadus, kuopų vadų pavaduotojus, gebančius vado-
vauti logistikos padaliniui, jaunesniuosius logistikos 
karininkus, gebančius eiti štabo S, G lygio logistikos 
karininko pareigas.

Būtinųjų karinių žinių įgijimo kursai valstybės 
tarnautojams. Kursai skirti krašto apsaugos sistemos 
ir kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojams. 

Kuopų vadų kursai (KVK) trunka du mėnesius, or-
ganizuojami 3 kartus per metus. Priimama 20 karinin-
kų. Dėstomi šie dalykai: taktika, kovinio rengimo or-
ganizavimas, karinis administravimas (bendravimas 
su žiniasklaida, karo teisė, fizinis rengimas), karininko 
(lyderio) ugdymas, karo meno istorija. Klausytojams 
išduodamas kursų baigimo pažymėjimas ir ženklas. 

Užsienio šalių karininkai mokosi Akademijos or-
ganizuojamuose tarptautiniuose kursuose: jaunes-
niųjų štabo karininkų, oro pajėgų štabo karininkų ir 
anglų kalbos kursuose.

Various courses designed for NDS officers and civil 
workers, officers of foreign Armed Forces are held at 
the Military Academy. By means of applying the newest 
technologies in teaching methodology and aiming for 
flexibility, the Academy arranges some of qualification 
courses as courses of distance learning. Distance lear-
ning enables to use study funds more effectively and to 
study and communicate with lecturers while at work, 
at home or in the Mission outside Lithuania. 

Officers Specialists’ Basic Military Training Cour-
se - duration 6 weeks. The specialists who are admit-
ted to military service and have university education, 
necessary for the Armed Forces, but have not comple-
ted compulsory basic military service or by any other 
means lack military training are trained here.  

Reserve Platoon Commander Course (22 weeks) 
is designed for the officers of the NDVF. Under suc-
cessful completion of the Course, the officers  have 
enough theoretical knowledge and practical skills to 
take the positions of platoon commanders at reserve 
forces. 

CIS Signal Officer Basic Course (10 weeks) for the 
officers of the NDVF. The distance learning Course ta-
kes 23 weeks. The aim is to organise combat training 
for subordinate officers, apply NATO procedures at the 
staff work, and participate in international operations.

Logistics Officer Basic Course - 8 weeks (distance 
learning -18 weeks). Prepares commanders for logis-
tics platoons, deputy company commanders, able to 
command the divisions of logistics, also junior logistics 
officers, able to undertake the positions of S, G level lo-
gistics officers.

Basic Military Training Course for Civil Workers. 
The course is designed for civil workers of NDS and 
other national institutions.  

Company Commander Course (CCC) is designed 
for 20 students, lasts for 2 months and is held 3 times 
a year. The subjects of Tactics, Combat Training Orga-
nisation, Military Administration (communication with 
media, Military Law, Physical Training), Leadership 
Training, and History of Military Art are taught. The 
participants are granted the certificates and badges. 

Foreign participants attend International Cour-
ses: Junior Staff Officer Course, Air Force Command 
and Staff Course, and English Language Courses.

Qual i f icat ion Courses
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Ryšių ir informacinių sistemų karininko bazinio kurso praktinėse pratybose
At the Communication and Information Systems Officer Basic Course

Karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo kursų klausytojams įteikiami kvalifikaciniai pažymėjimai
The participants of Officers-Specialists  Basic Military Training Course  are awarded the qualification certificates 
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Jaunesniųjų štabo 
karininkų kursai

Tarptautiniai jaunesniųjų štabo karininkų kursai 
(JŠKK) rengiami Karo akademijoje nuo 2009 m. ir yra 
skirti Lietuvos kariuomenės ir užsienio šalių karinin-
kams. Kursuose mokoma anglų kalba. Jie rengiami 
tris kartus per metus, o jų trukmė – 13 savaičių.

Jaunesniųjų štabo karininkų kursų tikslas – pa-
rengti karininkus, gebančius eiti jaunesniųjų štabo 
karininkų pareigas Lietuvos kariuomenės bataliono 
lygio štabuose, kelti jų profesinę kvalifikaciją, ugdyti 
lyderio savybes ir mokyti komandinio darbo, nuo-
sekliai supažindinti su šiuolaikiškais karybos, vado-
vavimo ir valdymo principais, išmokyti juos taikyti 
praktiškai, ugdyti ištikimybę Tėvynei, mokyti bran-
ginti Lietuvos kariuomenės vertybes.

Į kiekvieną kursą priimami 48 klausytojai, iš jų 
iki 9 – užsienio šalių klausytojų. Kursai rengiami tris 
kartus per metus. Jaunesniųjų štabo karininkų kur-
suose ir ankstesniuose vadų ir jaunesniųjų štabo ka-
rininkų kursuose jau mokėsi užsienio šalių klausyto-
jai iš šių šalių: Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Gruzijos, Kazachstano, Kosovo, Kroati-
jos, Latvijos, Moldovos, Ukrainos, Uzbekistano.  

Kursų mokymo programą sudaro paskaitos, semi-
narai, pratybos, praktinis darbas, testai ir egzaminas. 
JŠKK klausytojams dėstomi šie dalykai: taktika, ryšiai, 
kovinio rengimo organizavimas, karinis administravi-
mas (bendravimas su žiniasklaida, karo teisė, fizinis 
rengimas, taktikos mokymo treniruoklis JCATS), ka-
rininko (lyderio) ugdymas, karo meno istorija, poli-
tologija. Karo akademija kursų klausytojus aprūpina 
metodine literatūra, sudaro galimybę lankytis biblio-
tekoje. Akademija aprūpina kursus mokymo procesui 
reikalinga biuro įranga, reikmenimis, suteikia galimy-
bę naudotis elektroninio ryšio paslaugomis (interne-
tu), taip pat transporto priemonėmis. Užsienio šalių 
klausytojai apgyvendinami karininkų bendrabutyje. 
JŠKK paskaitas skaito Akademijos ir kviestiniai lekto-
riai. Mokymui taikomi pažangiausi mokymo metodai, 
naudojama moderni vaizdo ir garso įranga. 

Klausytojams, kursų metu pasiekusiems nusta-
tytą žinių lygį, išduodamas krašto apsaugos minis-
tro įsakymu patvirtintas kursų baigimo pažymėji-
mas ir ženklas.

International Junior Staff Officer Course (JSOC) 
has been held at the Military Academy since 2009 
and is designed for the officers of the Lithuanian Ar-
med Forces and foreign officers. The Course is held 
in English language. JSOC is organised 3 times a year 
and lasts for 13 weeks. 

The aim of the JSOC is to prepare officers capa-
ble to undertake the positions of junior staff officers 
in the Battalion Staff of the Armed Forces, raise their 
professional qualification, educate leadership qua-
lities and teach teamwork, constantly introduce the 
principles of modern warfare, commanding and ma-
nagement and teach their practical application, im-
plant faithfulness to the Homeland, appreciation of 
the values of Lithuanian Armed Forces. 

48 students are admitted to the Course, 9 of whom 
are foreign students. The Course is held 3 times a year. 
Students from Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Her-
zegovina, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Croatia, La-
tvia, Moldova, Ukraine, and Uzbekistan have already 
studied at Junior Staff Officer Course and former Com-
mand and Junior Staff Officer Courses. 

The Course study programme includes lectures, 
seminars, exercises, practical activity, tests and exa-
mination. The Course participants are taught the 
subjects of Tactics, Connections, Combat Training Or-
ganisation, Military Administration (communication 
with media, Military Law, Physical Training, Tactics 
Trainer JCATS), Leadership Training, and History of 
Military Art and Political Science. 

The Military Academy provides the Course parti-
cipants with methodological literature, they can use 
the Library. The Academy provides the Course with 
office equippment,  appliences, provides access to the 
Internet as well as transport.  Foreign participants 
are accomodated in the dormitory. Lectures for JSOC 
are delivered by teachers from the Academy and visi-
ting lecturers. The most advanced teaching methods, 
using the technical video and audio teaching means 
are applied during the Course. Upon successful com-
pletion of the Course the officers are granted the 
certificates approved by the Minister of the National 
Defence and the badges. 

Junior  Staff 
Off icer  Course



23

Operacijų planavimas pratybų metu
Operation planning during exercises

Kompiuterizuotos štabų pratybos naudojant kompiuterinę konfliktų ir taktinių situacijų imitacijos sistemą JCATS
Computer-assisted staff training using the Joint Conflict and Tactical Simulation JCATS
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Oro pajėgų štabo 
karininkų kursai

Oro pajėgų štabo karininkų kursai Estijos, La-
tvijos ir Lietuvos oro pajėgų karininkams organi-
zuojami nuo 2004 m. Per šį laikotarpį kursus sė-
kmingai baigė 22 Estijos, 26 Latvijos ir 35  Lietuvos 
KOP karininkai.

Akademijoje vykstantys oro pajėgų štabo kari-
ninkų kursai yra vieninteliai, skirti būtent trijų Bal-
tijos šalių oro pajėgų karininkams. Kursų programa 
parengta atsižvelgiant į Baltijos valstybių oro pajėgų 
štabo karininkų turimą išsilavinimą, sukauptas kari-
nes žinias bei tų valstybių KOP realijas, perspektyvas 
ir iššūkius vykdant numatytas užduotis bei NATO įsi-
pareigojimus. 

Svarbiausias kursų uždavinys – trijų Baltijos ša-
lių KOP štabo karininkų, išmanančių oro operacijų 
planavimo procedūras, NATO apibrėžimus ir termi-
nus, suprantančių kariuomenės struktūrą ir opera-
cijas taikos, krizės ir karo metu, gebančių analizuoti 
ir vertinti situaciją bei priimti tinkamus sprendi-
mus, rengimas. 

Karininkai, baigę oro pajėgų štabo karininkų 
kursus, yra parengti eiti vadovaujančias pareigas 
Oro pajėgų daliniuose, KOP arba kituose nacionali-
niuose ir NATO štabuose iki komponento lygmens, 
taip pat kandidatuoti į Baltijos gynybos koledžo or-
ganizuojamus jungtinius vadų ir generalinio štabo 
karininkų ar kitus jiems prilygstančius NATO kole-
džų kursus.

Septyniolikos savaičių trukmės kursuose mo-
kymas vyksta anglų kalba. Kursų programą suda-
ro keturios mokymo sritys: operacijų planavimas, 
politikos studijos, projektų vadyba ir lyderystės 
studijos. Kursų metu klausytojai supažindinami 
su šiuolaikinėmis karo aviacijos technologijomis 
bei jų panaudojimu kariniuose konfliktuose, mo-
komi oro operacijų analizės ir planavimo. Taip 
pat pristatomos tarptautinių santykių ir saugumo 
teorijos, supažindinama su tarptautinės humani-
tarinės teisės pagrindais, bendravimo su žinias-
klaida ypatumais, projektų vadyba, kario etikos ir 
lyderystės teorijomis bei jų taikymu karinių už-
duočių vykdymo metu.

International Air Force Command and Staff Cour-
se for Estonian, Latvian and Lithuanian Air Forces 
have been conducted at the Military Academy since 
2004. During this period 22 officers from Estonian 
AF, 26 officers from Latvian AF and 35 officers from 
Lithuanian AF successfully completed the Course.

The AFCSC held at the Academy is the only course 
for the officers of the three Baltic States. The study pro-
gramme of this Course has been drafted in accordance 
with the current education and attained knowledge of 
the Air Force Staff officers of the three Baltic States as 
well as the topicalities, perspectives, and challenges 
faced by the Air Force of the three Baltic States while 
executing the assigned tasks and obligations to NATO. 

The main goal of the Course is to train AF Staff of-
ficers of the Baltic States who are competent and able 
to use air operation planning procedures, NATO defi-
nitions and terms, knowledgeable about organisation 
of the Armed Forces and military operations in time of 
peace, crises, and war, capable to analyse and assess 
the situation, as well as make the right decisions. 

Upon graduation from AFCSC  the officers are re-
ady to undertake the leading positions at units of the 
Air Force, in the Air Force and other national or mul-
tinational HQs up to the Component level as well as  
qualify for further admission to the Joint Command 
and General Staff Course at the BDCOL or other sa-
me-level courses within NATO colleges.

 The duration of the Course that is held in English 
language is 17 weeks. The study programme of the 
Course includes 4 areas of studies: Component Level 
Operations, Political Studies, Project Management, 
and Leadership Studies.

During the Course the participants are introduced 
modern military aviation technologies and their usa-
ge in modern military conflicts, taught air operations’ 
analysis and planning. The participants also get acqu-
ainted with theories of International Relations and 
Security, get basic knowledge on International Huma-
nitarian Law, and learn about peculiarities of coopera-
tion with media, Project Management, the principles 
of Military Ethics and Leadership and their application 
during task implementation.

Air  Force Command 
and Staff  Course
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Oro pajėgų štabo karininkų kursų klausytojai išvykos metu susipažįsta su Latvijos oro gynybos bataliono ginkluote
Participants of AFCS are introduced the armament of Latvian Air Defence Battalion

Užsiėmimai su Danijos kariniais instruktoriais
Exercises with Danish military instructors
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TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS

Lietuvos karo akademija jau daugelį metų pa-
laiko draugiškus ryšius su JAV, Didžiosios Britani-
jos, Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Skandinavi-
jos šalių, Lenkijos, Estijos ir Latvijos aukštosiomis 
karo mokyklomis. Tarptautinis bendradarbiavimas 
itin sustiprėjo Lietuvai integravusis į NATO ir ES. 

Baltijos jūros karo akademijų bendradarbiavi-
mas prasidėjo nuo 1998 metų ir tęsiasi iki šiol. Kas-
met vyksta Baltijos jūros karo akademijų konferen-
cija, kuri rengiama paeiliui visose šio regiono šalyse. 
Joje dalyvauja akademijų viršininkai, karininkai ir ka-
riūnai. Konferencijos metu susipažįstama su skirtin-
gomis karininkų rengimo sistemomis, vyksta disku-
sijos tiek karo akademijų vadovybei, tiek kiekvienam 
kariūnui aktualiais klausimais. 

Europos Sąjungos šalių karo akademijų ben-
dradarbiavimas suaktyvėjo 2008 metais, Prancūzijai 
iškėlus iniciatyvą sukurti karinę Erasmus programą, 
kurios tikslas – kariūnų ir jaunesniųjų karininkų 
mainai tarp ES karo akademijų. Tuo tikslu nuo 2008 
m. vyksta kasmetiniai ES karo akademijų viršininkų 
seminarai. Pirmasis toks seminaras vyko 2008 m. 
Saint-Cyro karo akademijoje.  

Virdžinijos karo institutas ir Akademija 2001 
metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį (atnaujinta 
2009 m. liepos 9 d.), kuria remiantis kasmet Akademi-
jos III kurso kariūnas vieną semestrą studijuoja Virdži-
nijos karo institute, o šio instituto kadetas gilina savo 
pasirinkto akademinio dalyko žinias Lietuvoje.  

Su Danijos karališkąja karo akademija bendra-
darbiavimo ryšiai užsimezgė 1998 metais. Mūsų ka-
riūnai kartu su kitų Europos šalių kariūnais kasmet 
kviečiami į tarptautinę mainų savaitę Danijos kara-
liškojoje karo akademijoje. 

Baltijos gynybos koledžas BALTDEFCOL. Vienas 
iš svarbesnių bendrų projektų – Baltijos gynybos ko-
ledžo mokymo programų koordinavimo grupės vei-
kla. Šioje grupėje nacionalinės mokymo programos 
yra derinamos su BALTDEFCOL programomis, sie-
kiant jų vientisumo.

Su Lenkijos karinėmis mokymo institucijomis – 
Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąja 
karininkų mokykla ir Varšuvos Nacionaliniu gynybos 
universitetu – palaikomi glaudūs ryšiai. 2009 metais 
Akademijos delegacijai apsilankius Varšuvos Naciona-
liniame gynybos universitete nutarta bendradarbiauti 
plėtojant Erasmus studijų mainų programą.

The Military Academy of Lithuania develops 
friendly relationships with higher education milita-
ry institutions in the USA, Great Britain, Germany, 
France, Croatia, Scandinavian states, Poland, Esto-
nia and Latvia. International cooperation has be-
come even stronger since Lithuania integrated into 
NATO and the EU. 

The cooperation among the Baltic Sea Military 
Academies started in 1998 and has been developing 
until now. Every year the Baltic Sea Military Acade-
mies’ Conference which is organised by different states 
in turn is held. Commandants, officers and cadets parti-
cipate in the conference. During the conference various 
military training systems are introduced, issues topical 
for both leadership and cadets are discussed. 

Cooperation among military academies in the 
EU improved in 2008 when France initiated creation 
of Military Erasmus Programme aiming at cadet and 
junior officer exchange among the academies in the 
EU. For that purpose since 2008 annual seminars for 
commandants of the EU military academies are held. 
The first seminar took place at Saint Cyr Military Aca-
demy in 2008.

Virginia Military Institute and the Academy si-
gned cooperation agreement in 2001 (updated on 9 
July 2009), under which one 3rd year cadet from the 
Academy takes studies for one semester at Virginija 
Military Institute while one cadet from the Institute 
expands his knowledge on the academic subject cho-
sen in Lithuania. 

Cooperation relationships with the Royal Danish 
Military Academy were affiliated in 1998. Our cadets 
together with cadets from other European countries 
are invited to the International Week of Exchange 
held at the Royal Danish Military Academy.

Baltic Defence College. One of significant com-
mon projects is the activity of the Curriculum Co-
ordination Group. In this group national study pro-
grammes are regulated with those of BALTDEFCO 
aiming for their unity.

Close relationships are maintained with Polish 
military education institutions - the General Tadeusz 
Kościuszko Land Forces Military Academy and War-
saw National Defense University. In 2009, when the 
Academy’s delegation visited Warsaw National De-
fence University, it was decided to cooperate in deve-
loping Erasmus study exchange programme.
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Tarptautinė Baltijos jūros karo akademijų konferencija Stokholme, Karlbergo karo akademijoje. 2009 m. 
At the International Baltic Sea Military Academies’ Conference in Stockholm, Military Academy Karlberg. 2009

Krn. Tomas Šyvokas su JAV Virdžinijos karo instituto kadetais. 2009 m.
Cadet Tomas Šyvokas with cadets at Virginia Military Institute, the USA. 2009
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Lietuvos karo akademijos karininkų rengimo 
procese svarbią vietą užima akademinės universite-
tinės studijos, kurios leidžia studijuojantiesiems pa-
sisemti išminties, susipažinti su naujausiais mokslo 
laimėjimais ir tapti už valstybę atsakingos inteligen-
tijos dalimi. Šiuolaikinis karininkas turi ne tik mokėti 
naudotis ginklu ir pasirinkti tinkamą taktiką mūšio 
lauke, bet ir suvokti sudėtingus politinius procesus, 
mokėti reikiamai elgtis kitoje kultūrinėje ir tarptau-
tinėje aplinkoje, tinkamai bendrauti su civiliais, gerai 
išmanyti patikėtos technikos ypatumus, taikyti nau-
jausius mokymo metodus. 

Šiuo metu Akademijoje vyksta bakalauro ir magist-
ro studijos, ruošiamasi įvesti trečiąją studijų pakopą 
– doktorantūrą. Mokymas vyksta pagal mokymo pro-
gramas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos ir 
papildomai akredituotas tarptautinio audito komisijų. 
Studijuojama pagal tris bakalauro ir dvi magistro pro-
gramas. Kariūnai mokosi viešojo administravimo per-
sonalo vadybos, tarptautinių santykių ir transporto in-
žinerijos vadybos bakalauro studijose. Magistrantūra 
vyksta ištęstinių studijų forma pagal politikos mokslų 
karinės diplomatijos ir vadybos ir verslo administravi-
mo personalo vadybos programas. 

Akademinis mokymas vyksta katedrose. Karo 
akademijoje yra Politikos mokslų, Vadybos, Huma-
nitarinių mokslų, Taikomųjų mokslų, Inžinerinės va-
dybos katedros ir Užsienio kalbų institutas. Pastarąjį 
sudaro Užsienio kalbų katedra bei Vilniaus ir Kauno 
anglų kalbos mokymo skyriai, kurie užsiima visos 
Lietuvos kariuomenės mokymu.

Mokslo ir studijų darbui vadovauja Akademijos 
prorektorius mokslui ir studijoms, jam talkina Aka-
demijos viršininko patariamasis organas – senatas, 
renkamas akademinės bendruomenės. Siekiant už-
tikrinti mokslo ir studijų kokybę svarbu palaikyti 
glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis 
mokyklomis. Akademija dalyvauja Europos Sąjungos 
finansuojamoje Erasmus programoje, skatinančioje 
kariūnų, klausytojų ir administracijos mainus.

Šiuo metu mokslo ir studijų grupė iš naujo per-
mąsto savo misiją, rengia naują viziją bei strategiją, 
ieško naujų bendradarbiavimo su karinio rengimo 
sistema formų, siekia nuolat gerinti Akademijos, kaip 
aukštosios mokyklos, įvaizdį ir rezultatus.

Studijuoti nelengva, bet įdomu

In the process of officer training at the MAL, aca-
demic university studies that let the students gain wis-
dom, learn about the newest scientific achievements, 
and become part of the intelligence responsible for the 
State play an important role. A modern officer is expec-
ted not only to master a weapon and choose appro-
priate tactics in the battlefield but also to comprehend 
complicated political processes, be able to behave pro-
perly in inter cultural and international environment, 
deal with civilians, understand peculiarities of techno-
logies, and apply the newest teaching methods.

Bachelor‘s and Master‘s studies are carried out at 
the Academy today. It is planned to introduce Doctoral  
studies in the nearest future. The studies are conducted 
in accordance with the study programmes approved 
by the Ministry of Education and Science and additio-
nally accredited by international audit commissions. 
The Academy provides three Bachelor’s Degree Study 
Programmes (Personnel Management, International 
Relations and Transport Engineering Management) 
and two Master’s Degree Study Programmes (Milita-
ry Diplomacy and Personnel Management). The latter 
are held in the mode of extra-mural studies.

Academic teaching is implemented by depar-
tments. There are Departments of Political Science,  
Management, Humanities, Applied Sciences, Enginee-
ring Management and the Institute of Foreign Langua-
ges at the MAL.  The latter comprises of the Department 
of Foreign Languages and Kaunas and Vilnius English 
Language Training Divisions.

The Vice-Rector for academic studies and rese-
arch who is assisted by the Academy Senate (an advi-
sory commandant‘s body, elected by academic com-
munity) heads the work of studies and research. To 
ensure quality of academic studies close relationships 
with Lithuanian and foreign higher education institu-
tions are maintained. The MAL participates in Eras-
mus Programme funded by the EU that encourages 
student and staff exchange. 

Recently Academic Studies and Research Group 
has been reconsidering its mission, drafting its vision 
and strategy and looking for new forms of coopera-
tion with Military Training system as well as seeking 
to improve the image and results of the Academy as a 
higher education institution.  

It’s difficult but interesting to study
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Akademinių dalykų mokytis nelengva, bet įdomu
Academic subjects are difficult but interesting to study

Personalo vadybos bakalauro baigiamųjų darbų viešas gynimas
The public defence of Bachelor’s papers in Personnel Management
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Ką gal ima studi juoti 
Lietuvos karo akademijoje?

Bakalauro programa „Tarptautiniai santykiai“.
 Ši programa parengta pagal valstybinius to-

kioms akademinio lygio programoms keliamus 
formalius ir dalykinius reikalavimus. Joje pagal 
nuosekliųjų studijų programų nuostatus išplėto-
ti ir subalansuoti politikos mokslų ir tarptautinių 
santykių pagrindinių bei specialiųjų dalykų, taip 
pat bendrojo akademinio lavinimo dalykų blokai 
(humanitariniai ir socialiniai mokslai). Tarptautinių 
santykių bakalauro programos studijų trukmė yra 
7 semestrai, per kuriuos kariūnai surenka 140 kre-
ditų. Kariūnai, kurie sėkmingai baigia tarptautinių 
santykių bakalauro programą, be karininko laipsnio 
ir karinės kvalifikacijos, gauna ir politikos mokslų 
bakalauro kvalifikaciją. 

Bakalauro programa „Personalo vadyba“. 
Programa parengta pagal valstybinius reikalavi-

mus, keliamus viešojo administravimo krypties stu-
dijų programoms. Programa pagal nuosekliųjų studi-
jų programų nuostatus apima ne tik socialinius, bet 
ir bendrojo akademinio lavinimo dalykus (humani-
tarinius, tiksliuosius ir politikos mokslus). Personalo 
vadybos bakalauro programos studijų trukmė yra 7 
semestrai, per kuriuos studentai surenka 140 kredi-
tų. Kariūnams, sėkmingai baigusiems šią studijų pro-
gramą, be karininko laipsnio ir karinės kvalifikacijos, 
suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – viešojo adminis-
travimo bakalauras.

Bakalauro programa (kartu su Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto Antano Gustaičio avi-
acijos institutu). 

Tai pagrindinės ir vientisosios studijos, į ku-
rias priimama studijuoti remiantis LKA ir VGTU  
2007 m. sausio 3 d. pasirašyta sutartimi. Šia su-
tartimi Akademija ir VGTU Antano Gustaičio avi-
acijos institutas įsipareigojo kartu rengti aviacijos 
specialistus Lietuvos kariuomenei. VGTU suteikia 
kariūnams akademinį išsilavinimą pagal šias spe-
cialiąsias studijų programas: Orlaivių pilotavimas, 
Skrydžių valdymas, Aviacinė mechanika, Elektroni-
kos inžinerija (specializacija – aviacinė elektroni-
ka), Automatika ir valdymas (specializacija – avia-
ciniai elektros įrenginiai). 

Bachelor‘s Study Programme “International 
Relations” . The Programme is drafted in accordance 
with the national requirements set for the due higher 
education (university-level) study programmes, the 
standardization concerning both the formal aspects 
and the curriculum. Developed and balanced as pro-
vided by the Consecutive Studies Programmes Regu-
lations, the Programme combines main-stream and 
special professional subjects of Political Science and 
International Relations Studies, on the one hand, and 
those of Humanities and Social Sciences, represen-
ting the standard university-level educational block, 
on the other. The Programme carries the workload 
of 140 credits and continues for 7 semesters. Having 
successfully completed the Programme,  the cadets 
are granted Bachelor’s Degree in Political Science, 
alongside with a military rank and appropriate mi-
litary qualification.

Bachelor‘s Study Programme “Personnel Ma-
nagement”. The Programme is drafted in accordance 
with the national requirements set for the due higher 
education (university-level) study programme of Pu-
blic Administration. The Programme is drafted accor-
ding to the Consecutive Studies Programmes Regula-
tions combines Social Sciences and general academic 
education subjects (those of Humanities, Social Sci-
ences, and Political studies). The duration of studies 
is 7 semesters, during which the students collect 140 
credits. Upon successful completion of this Study 
Programme the cadets are granted Bachelor’s Degree 
in Public Administration, alongside with a military 
rank and appropriate military qualification.

Bachelor‘s Study Programme (together with 
VGTU Antanas Gustaitis‘ Aviation Institute). These are  
undergraduate and integrated studies which students 
are admitted to following the agreement done  on  3 
Jan 2007 between the MAL and VGTU. In this agree-
ment both institutions obliged themselves to prepare 
aviation specialists for the LAF. VGTU provides acade-
mic education on Aircraft Piloting, Air Traffic Control, 
Aviation Mechanics, Electronics Engineering (speciali-
zation- aviation electronics), Automation and Control 
(specialization- aviation electrics).

What can be studied at the 
Military Academy of Lithuania?
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Aviacijos specialybių kariūnai praktikoje
Cadets - Aviation specialists during practical exercises

Politikos mokslų katedros dėstytojai su kariūnais aptaria baigiamuosius kursinius darbus
Teachers of the Department of Political Science together with cadets are discussing term papers
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Magistro studi jos

Politikos mokslų magistro programą „Karinė 
diplomatija“ Akademija pradėjo vykdyti nuo 2006–
2007 mokslo metų. Šiose antrosios pakopos studijo-
se gali mokytis tik profesinės tarnybos kariai, gavę 
LR krašto apsaugos ministro leidimą. Karinės diplo-
matijos magistro programos branduolį sudaro du 
lygiaverčiai studijų objektai – diplomatija ir karyba – 
sujungti vientisą kompleksą. Tai išskiria šią magistro 
studijų programą iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
tarptautinių santykių ir diplomatijos programų. 

Be to, programa apima būtiną dėstomų dalykų 
minimumą, reikalingą ne tik karinės diplomatijos, 
bet ir bet kurioms kitoms tarptautinių santykių 
programoms. Ištęstinių studijų trukmė – 2 metai, 
per kuriuos studentai surenka 60 kreditų. Įgyven-
dindama programą katedra glaudžiai bendradar-
biauja su Baltijos gynybos koledžu ir taip užtikrina, 
kad pagal poreikį magistrantai galėtų neakivaizdi-
nes studijas magistrantūroje derinti su dalyvavimu 
koledžo karininkų kursuose. Pirmoji Karo akade-
mijos absolventų – politikos mokslų magistrų – lai-
da išleista 2008 metais. 

Vadybos ir verslo administravimo magistro 
programą „Personalo vadyba“ Akademija vykdo 
nuo 2002–2003 mokslo metų. Ši programa skirta 
vadovavimo patirties turintiems viešojo administra-
vimo bakalaurams ir ją studijuoti gali tik profesinės 
tarnybos kariai, gavę LR krašto apsaugos ministro 
leidimą. Programa praplečia vadybos ir viešojo 
administravimo krypties personalo vadybos baka-
lauro studijose įgytas žinias naujausiais vadybos 
mokslo laimėjimais. Pagrindinis programos tikslas 
– parengti krašto apsaugos struktūroms plataus 
profilio ir kompetentingus vadus, kurie gebėtų for-
muoti ir įgyvendinti organizacijos plėtros strategiją, 
įvertinti savo organizacijos potencialą ir perspekty-
vą, priimti pagrįstus vadybos sprendimus. Ištęstinių 
studijų trukmė – 2 metai, per kuriuos studentai su-
renka 60 kreditų. Pirmoji Karo akademijos absol-
ventų – vadybos ir verslo administravimo magistrų 
– laida išleista 2004 metais.

Master‘s Study Programme in Political Science 
“Military Diplomacy” has been implemented at the 
Academy since 2006-2007. Only soldiers of profes-
sional service with permission of the Minister of the 
National Defence can study in these university second 
cycle studies. The nucleus of Master‘s Programme in 
Military Diplomacy consists of  two equal study su-
bjects:  Diplomacy and Warfare that are joined into 
integral complex. This distinguishes this Master’s De-
gree Study Programme from other programmes of this 
type within Lithuanian higher education institutions.  

Moreover, the Programme includes compulsory 
minimum of subjects necessary not only for Military 
Diplomacy but also for other programmes of interna-
tional relations. The duration of extra-mural studies 
is 2 years, during which the studets collect 60 credits. 
The Department cooperates with the Baltic Defence 
College and ensures the students’ participation in Of-
ficers’ Courses held at the College. The first flow of 
the graduates holding Master’s Degree (diploma) in 
Political Science was to see the world in 2008.

 Master’s Study Programme in Management 
and Business Administration “Personnel Mana-
gement” has been implemented since 2002-2003. 
This programme is designed for students who have 
completed Bachelor’s studies in Public Adminis-
tration and have managerial experience and it can 
be studied by soldiers of professional service with 
permission of the Minister of the ND. It broadens 
the capacities and knowledge attained during the 
Bachelor’s studies in Personnel Management and 
Public Administration. The main objective of the 
Programme is to train competitive leaders for NDS 
so that they could draft and implement the develo-
pment strategy of the organisation, assess its poten-
tial and perspective, adopt legitimate managerial 
solutions. The duration of extra-mural studies is 2 
years, during which the students collect 60 credits. 
The first flow of the graduates holding Master’s De-
gree in Management and Business Administration 
was to see the world in 2004.

Master ’s  Degree Studies
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Vadybos ir verslo administravimo magistrai džiaugiasi jiems įteiktais diplomais
Master’s in Management and Business Administration enjoy their diplomas

Įsimintina diplomų įteikimo politikos mokslų magistrams akimirka
An unforgettable moment from Master’s Degree diplomas in Political Science award 
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Anglų kalbos kursai

Užsienio kalba, ypač anglų – priemonė, užtikri-
nanti globalų veiksmingą skirtingų tautų žmonių 
bendravimą, bendrą veiklą ir problemų sprendi-
mą. Užsienio kalbų institutas kaip tik ir padeda šį 
uždavinį įgyvendinti. Akademijoje rengiamiems 
karininkams ir kvalifikacinių kursų klausytojams 
anglų kalba svarbi tiek pat, kiek ir specialios ka-
rinės žinios. 

Užsienio kalbų institutas buvo įkurtas 2006 m. 
rugsėjo mėnesį ir apima Užsienio kalbų katedrą, Vil-
niaus anglų kalbos mokymo skyrių ir Kauno anglų 
kalbos mokymo skyrių.

Kursų tikslas – organizuoti užsienio kalbų moky-
mą krašto apsaugos sistemos kariams, valstybės tar-
nautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 
sutartis, kitų Lietuvos Respublikos institucijų parei-
gūnams, užsienio šalių karininkams.

Intensyvūs anglų kalbos kursai, rengiami Vilniaus 
ir Kauno anglų kalbos mokymo skyriuose ir Užsienio 
kalbų katedroje, yra šie:

• bazinio lygio (480 akademinių auditorinių va-
landų – 4 mėn.)

• antro lygio (540 akademinių auditorinių valan-
dų – 4,5 mėn.)

• trečio lygio (720 akademinių auditorinių valan-
dų – 3 mėn. + 3 mėn.)

• bazinio, antro ir trečio lygio kartojimo (120 
akademinių auditorinių valandų – 1 mėn.)

• IMET (iki 480 akademinių auditorinių valandų 
– 4 mėn.)

• tarptautiniai anglų kalbos kursai (480 akademi-
nių auditorinių valandų – 4 mėn.)

• specialūs kursai KOP (kursų formatas ir progra-
ma kuriami, pradžia 2010 m. vasaris)

Pagrindiniuose (ir lygio kartojimo) anglų kalbos 
kursuose mokoma pagal norminiame dokumente 
ND 6001 nustatytus kalbos mokėjimo reikalavimus, 
IMET kursuose – pagal JAV sukurtą anglų kalbos mo-
kymo programą. Pagrindinė kursų mokymo forma 
yra 6 val. trukmės kasdieninės pratybos, po kurių 
vyksta konsultacijos ir savarankiškas darbas garso 
laboratorijoje. Kursų trukmė – nuo 4 iki 24 savaičių.

A foreign language (especially English) is a me-
ans that ensures effective global communication 
among different nations, common activity and pro-
blem solving.  The Institute of Foreign Languages 
is the institution that helps to implement this task. 
English language for the officers trained at the MAL,  
participants of qualification courses is as important 
as special military knowledge.

The Institute of Foreign Languages was establis-
hed in September 2006 and includes the Department 
of Foreign Languages as well as Vilnius and Kaunas 
English Language Training Divisions. 

 The objective of the Courses is to teach officers of 
National Defence System, civil workers and employe-
es working under labour contracts, officials of other 
LR Institutions, foreign cadets and officers foreign 
languages.

Intensive English Language Courses held at Vil-
nius and Kaunas English Language Training Divisions 
are the following ones:

• Basic Level – 16 weeks (480 academic classro-
om hours - 4 months)

• Second Level (540 academic classroom hours 
- 4,5 months)

• Third Level (720 academic classroom hours - 3 
months +3 months)

• Basic, Second and Third Level Refresher Cour-
ses (120 academic classroom hours - 1 month)

• IMET (up to 480 academic classroom hours - 4 
months)

• International English Language Courses (480 
academic classroom hours - 4 months)

• Specials Courses for Military AF (the format and 
programme are being drafted, beginning in February 
2010)

Main and Refresher Courses are taught in accor-
dance with the requirements of  STANAG 6001, whi-
le IMET Courses are held following the USA English 
teaching programme. The mode of the Courses is 6 
hours’ everyday exercises with consultations after 
them and self-study in audio laboratory. The durati-
on of the Courses is 4-24 weeks.

Engl ish Language Courses
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Užsienio kalbų instituto dėstytojai moko anglų kalbos KAS karius ir darbuotojus 
Lectures of the Institute of Foreign Languages teach English language to NDS officers and staff

Užsienio šalių karininkai tarptautiniuose anglų kalbos kursuose
Foreign officers during the International English Language Course
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Universitet iniai  ryšiai

Akademija savo mokslo ir studijų sistemą plė-
toja ir tobulina kartu su tarptautine ir Lietuvos aka-
demine bendruomene. Šiuo metu bendradarbiauja-
ma su visomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. 
Ypač artimi ryšiai Akademiją sieja su Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto Antano Gustaičio ins-
titutu (kartu rengiami Lietuvos karinių oro pajėgų 
specialistai), su Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institutu (vykdomi 
bendri moksliniai projektai, atliekami moksliniai 
tyrimai ir keičiamasi studentais), su Vytauto Di-
džiojo universitetu   (bendri moksliniai projektai 
Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimuose, mokslo 
populiarinimo ir kita veikla, susijusi su studijų pro-
gramų tobulinimu).

Akademijos bendradarbiavimas su ES ir kitų šalių 
universitetais yra labai įvairiapusis tiek geografiniu, 
tiek dalykiniu aspektu: vykdomi bendri tarptautiniai 
moksliniai tyrimai, keičiamasi dėstytojais ir kariū-
nais/studentais, rengiamos mokslinės-metodinės 
konferencijos, leidžiami bendri moksliniai leidiniai 
ir kt.  Akademijos dėstytojai ir karininkai aktyviai 
dalyvauja tarptautinių mokslo draugijų ir asociacijų 
(karo istorikų, karo pedagogų ir kt.) veikloje.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 
negali likti nuošalyje nuo Bolonijos proceso – aukš-
tojo mokslo ir studijų bendros erdvės kūrimo Euro-
poje. Kartu su kitomis ES ir Lietuvos aukštojo moks-
lo institucijomis Akademija nuo 2005 m. dalyvauja 
vieningoje Europos Sąjungos švietimo programoje: 
2005–2007 m. – Socrates/Erasmus, o nuo 2007 m. 
– „Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programoje“. 
Erasmus programa yra skirta aukštojo mokslo koky-
bei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo 
mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimui plėtoti.

Programoje gali dalyvauti tik institucijos, tu-
rinčios Erasmus universiteto chartiją: šiuo metu 
Europoje yra apie 2500 chartijos turėtojų, viena iš 
jų  – LKA. Įgyvendindama Erasmus studijų mainų 
programą, Akademija bendradarbiauja su Lenkijos 
nacionaliniu gynybos universitetu, Varšuvos univer-
siteto Istorijos institutu, Liepojos (Latvija) pedago-
giniu universitetu ir Turkijos policijos akademija.

The Academy develops its scientific and study sys-
tem together with national and international academic 
community. Today the Academy cooperates with all 
Lithuanian higher education institutions. Especially 
close relations are maintained with Vilnius Gediminas 
Technical University Antanas Gustaitis‘Aviation Institu-
te (aviation specialists for the Lithuanian Military Air 
Forces are trained), the Institute of International Rela-
tions and Political Science of Vilnius University (com-
mon scientific projects, researches, student exchanges 
are conducted),  Vytautas Magnus University (common 
scientific projects in the research of history of the Li-
thuanian Armed Forces, academic etc, connected with 
development of study programmes are conducted).

 Cooperation of the Academy with other countries’ 
universities is versatile in both geographic and objecti-
ve aspects: common international researches, student/
cadet and teacher exchange and scientific-methodical 
conferences are conducted, scientific publications are 
issued etc. The Academy teachers and officers are ac-
tively involved in the activity of international scientific 
societies and associations.

The General Jonas Žemaitis Military Academy of 
Lithuania participates in Bologna Process - creati-
on of Higher Education Area based on international 
academic cooperation within Europe. Since 2005 to-
gether with other Lithuanian and the EU higher edu-
cation institutions the Academy has participated in 
the united European Education Programme: in 2005-
2007 Socrates/Erasmus and since 2007 “Lifelong 
Learning/Erasmus Programme”. The Programme is 
designed to ensure quality of higher education, sti-
mulate student and teaching staff mobility, and deve-
lop multilateral cooperation between higher educati-
on institutions in Europe.  

Only institutions that have Erasmus university 
charter can participate in the Programme. There are 
2500 institutions in Europe (including the MAL) that 
have the charter.  When implementing the objectives 
of the Erasmus Study Exchange Programme the MAL 
cooperates with Polish National Defence University, 
History Institute of Warsaw University, Liepoja (La-
tvia) Pedagogical University and Turkish National 
Police Academy.

University  cooperation
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 LKA prorektoriaus doc. dr. V. Rakučio susitikimas su Varšuvos universiteto prorektoriumi prof. hab. dr. W. Lengaueriu
Vice-Rector of the MAL Assoc. Prof. Dr. V. Rakutis and Vice-Rector of Warsaw University Prof. Dr. Habil. W. Lengauer

Lietuvos universitetų rektorių konferencija Akademijoje
The Lithuanian Universities’ Rectors’ Conference at the Academy
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Mokslinių tyrimų kryptys 
ir  le idyba

Akademijoje vyksta intensyvus mokslo tiriama-
sis darbas, kuriame aktyviai dalyvauja visi moks-
lo darbuotojai, karininkai ir dėstytojai. Šiuo metu 
moksliniai tyrimai vykdomai trimis pagrindinėmis 
kryptimis:

1. Strateginių tyrimų kryptis. Atliekami Lietu-
vos euroatlantinės integracijos politinių ir gynybi-
nių aspektų modeliavimas ir tyrimai, nagrinėjamos 
Lietuvos Rytų kaimynų karinės, politinės ir eko-
nominės raidos tendencijos, tiriama visuomenės 
nuomonė apie aktualias krašto apsaugos sistemos 
plėtros problemas. 

2. Karo istorijos tyrimų kryptis. Atliekami Lie-
tuvos karybos istorijos tyrimai ir analizė. Šį darbą 
vykdo ir koordinuoja Lyderio ugdymo grupės Karo 
istorijos centras.

3. Moderniųjų technologijų kryptis. Nagrinėjama 
Lietuvos transporto ekonominių, energetinių, ekolo-
ginių ir eismo procesų sąveika, kuriamos motorizuo-
tųjų šaulių karininko kompiuterinės darbo vietos.  

Be šių krypčių, Akademijos dėstytojai ir karinin-
kai atlieka mokslo tiriamąjį darbą, susijusį su lyde-
rystės ir pilietinio ugdymo, neformaliosios komuni-
kacijos, vadybos, karybos ir kitais svarbiais Lietuvos 
kariuomenei bei visuomenei klausimais.

1992–2009 metais Akademijos mokslininkai 
bei pedagogai parengė ir išleido daugiau kaip 300 
pavadinimų monografijų, žodynų, vadovėlių, ži-
nynų, mokomųjų ir metodinių priemonių bei kitų 
leidinių, skirtų universitetinėms ir karinėms studi-
joms, iš jų per 30 mokslinių monografijų, 40 moks-
linių straipsnių rinkinių, o dėstytojų bei karininkų 
parašytų straipsnių skaičius perkopė kelis šimtus. 
Be to, Akademija leidžia du kasmetinius periodi-
nius mokslinius leidinius – tai „Karo archyvas“ (nuo 
1992 m.) ir „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ 
(nuo 2002 m.), kuriuose publikuojami Lietuvos ir 
užsienio mokslininkų mokslo darbai karo istorijos 
ir nacionalinio bei tarptautinio saugumo klausi-
mais. Akademijoje per metus įvyksta arti dvide-
šimties mokslinių konferencijų ir seminarų, dalis iš 
jų – tarptautiniai. Taip pat kas trys mėnesiai išeina 
Akademijos leidinys „Kariūnas“.

Concentrated research work that involves scien-
tific workers, officers and teachers is implemented at 
the Academy. Today the scientific research includes 
three main fields:

1. Strategic Research Field. Modelling and 
surveys of political and defence aspects of Euro-
Atlantic Integration of Lithuania are performed, 
tendencies of military, political, and economic 
development of the Eastern neighbours of Lithu-
ania are analysed, and public survey regarding 
problems relevant to National Defence System of 
Lithuania is conducted.

2.  Field of Research into Military History. Sur-
vey and analysis on Lithuanian Warfare History are 
conducted. This function is implemented by Military 
History Centre of Leadership Training Group.

3. Field of Modern Technologies. Survey of in-
terrelation among economic, ecological, and traffic 
processes of the Lithuanian transport are conducted, 
computerised working stations for motorised rifle-
men officers are created.

Besides the fields mentioned, teachers and officers 
of the Academy conduct research work in leadership 
and civic education, informal communication, mana-
gement, warfare and other issues that are relevant to 
the Lithuanian Armed Forces and Society.

In 1992–2009 the Academy‘s researchers and 
teachers have produced over 300 monographs, dic-
tionaries, manuals, teaching, methodological, and 
conference materials, etc. for university studies 
and military training, 30 of them being scientific 
monographs, 40 selections of scientific articles  and 
teachers and officers’ articles exceeding more than 
several hundreds.  Moreover, the Academy produces 
two annual periodic publications: “The War Archi-
ve” (since 1992) and “Lithuanian Annual Strategic 
Review” (since 2002) where scientific articles of Li-
thuanian and foreign scientists on the issues of mili-
tary history and national and international security 
are published. About twenty scientific national and 
international conferences and seminars are held 
annually. The Academy’s publication “Kariūnas” is 
issued every three months. 

F ields  of  Research and 
Publicat ions
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Atnaujinta lazerinio šaulių treniruoklio įranga pritaikyta šaudyti automatiniu šautuvu G-36 ir pistoletu GLOCK
Updated Laser Riflemen‘s Trainer equipment is adjusted to use an automatic rifle G-36 and pistol GLOCK

Akademijos periodiniai leidiniai
Periodical publications
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Bibl ioteka

Šiandien Karo akademijoe biblioteka pristatoma 
visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros ir 
bendravimo vieta, bet ir kaip centras, kuriame teikia-
mos informacinės paslaugos, diegiamos naujausios 
technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių in-
ternete ir duomenų bazėse. 

Akademijos biblioteka – pati jauniausia biblioteka 
iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų ir pati di-
džiausia savo dokumentų fondais Lietuvos krašto ap-
saugos sistemoje. Biblioteka yra Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų bibliotekų asociacijos narė, mokslinių bibliotekų 
asociacijos narė ir visų Lietuvos kariuomenės karinių 
vienetų bibliotekų mokslinis-metodinis centras. 

Pagrindinis Akademijos bibliotekos uždavinys – 
gerai sukomplektuoti dokumentų fondus, diegti nau-
jas informacines technologijas, svarbiausias tikslas – 
siekti, kad mūsų Akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų, 
krašto apsaugos sistemos darbuotojai, mokslininkai, 
dėstytojai, lektoriai, kariūnai, kursų klausytojai, ma-
gistrantai, doktorantai galėtų greitai rasti informaciją 
ir ją panaudoti mokslinių tyrimų, mokymo ir moky-
mosi procese. 

Šiuo metu bibliotekos fonduose daugiau kaip  
200 000 egz. leidinių. Informaciją apie bibliotekoje 
turimus leidinius skaitytojas suranda kompiuterinia-
me kataloge, kuriame yra per 14 010 bibliografinių 
įrašų. Karo akademijos biblioteka naudojasi 1520 
skaitytojų. Veikia du abonementai ir dvi skaityklos. 
Skaitytojams yra skirtos 5 kompiuterizuotos darbo 
vietos. Laisvalaikiui kariūnams siūloma nemaža gro-
žinės literatūros knygų. Naujausia informacija yra 
mokslo žurnalų straipsnių duomenų bazėse, kurių 
bibliotekoje prenumeruojama 3 (EBSCO Publishing, 
Oxford Journals, Oxford Reference Online). 

Viena iš bibliotekos teikiamų populiarių infor-
macinių paslaugų yra tarpbibliotekinis abonementas 
(TBA). Šia paslauga naudojasi vis daugiau mūsų biblio-
tekos lankytojų. Informaciją apie biblioteką, teikiamas 
paslaugas skaitytojai gali rasti LKA svetainės bibliote-
kos tinklalapyje. Akademijos bibliotekos darbuotojai 
stengiasi sukurti jaukią, palankią, draugišką aplinką, 
įsiklausyti į pageidavimus, atskleisti skaitytojams tur-
tingą ir įvairų pažinimo pasaulį. Maloniai kviečiame 
apsilankyti Generolo Jono Žemaičio  Lietuvos karo aka-
demijos bibliotekoje. Esate visada laukiami.

Today the Library of the MAL is presented to the 
society not only as a traditional place of reading, cul-
ture and communication but also as the place where 
information services are provided, new technologies 
are implanted, and access to the Interned and data-
bases is guaranteed.

The Library is the youngest among those of Lithu-
anian higher education institutions and the biggest 
by its document funds in Lithuanian National Defen-
ce System. It is a member of the Lithuanian Academic 
Library Association and that of Lithuanian Scientific 
Library Association as well as Scientific - Methodo-
logical Centre of all Military Units of the Lithuanian 
Armed Forces. 

The main goal of the Academy Library is to com-
pile document funds, implement new information 
technologies. The most important aim is to seek that 
the staff of our Academy, other higher education ins-
titutions and National Defence System, scientists, 
teachers, lecturers, cadets, course participants, post-
graduates, could find information quickly and use it 
in learning, teaching and scientific processes.

At present the MAL Library funds include more 
than 200,000 copies of publications. A reader finds 
the information about stored publications in the 
electronic catalogue which includes about 14 010 
bibliographic records. The Library renders services 
for 1520 readers.  There are two delivery desks, two 
reading rooms and five computer - assisted working 
places. The library offers fiction for cadets’ free time. 
The newest information can be found in the data 
bases of articles of science journals, 3 of which are 
subscribed by the Library (EBSCO Publishing, Oxford 
Journals, and Oxford Reference Online). 

One of the most popular information services 
available is reservation via the InterLibrary Delive-
ry Desk. More and more readers of our Library are 
accessing this service. The readers can find the infor-
mation about the library and its services at the web-
site of the MAL. The Library staff makes every effort 
to create a cosy, favourable, friendly environment, 
listen to everyone’s needs and reveal a rich and va-
riable world of knowledge. You are welcome to the 
Library of the General Jonas Žemaitis Military Acade-
my of Lithuania.

L ibrary
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Akademijos bibliotekoje vyksta teminės parodos, susitikimai su žymiais žmonėmis, naujų knygų aptarimai
Topical exhibitions, meetings with famous people, new books’ reviews are held at the Library of the Academy

Moksleiviai domisi karine literatūra
School students are interested in military literature
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Estetinis  lavinimas

Lietuvos karininkas turi ne tik išmanyti kari-
nius dalykus ir būti visapusiškai išsilavinęs, tačiau 
ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje bei kultūrinėje 
veikloje. Puoselėdama šią nuostatą, Akademija su-
teikia kariūnams visas galimybes saviraiškai ir savo 
gabumų lavinimui. 

Kariūnams sudarytos sąlygos turiningai leisti lais-
valaikį. Kariūnų choras labai mėgstamas visuomenės, 
todėl nuolat kviečiamas į kariuomenės dalinius, mo-
kyklas, miestų ar rajonų šventes, dalyvauja televizijos 
laidose, dainų šventėse ir chorų konkursuose. Koncer-
tuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, su koncertine 
programa aplankė JAV, Austriją, Latviją, Estiją. 

Kariūnų teatro studija dalyvauja įvairiuose pa-
sirodymuose, Kariuomenės ir visuomenės dienos 
renginiuose, teatralizuotuose Saulės, Algirdo mūšių 
paminėjimuose. Užsiėmimų metu kariūnai moko-
si vaidybos meno, taisyklingos kalbos, oratorinio 
meno paslapčių. Teatro repeticijos atitraukia nuo 
kasdienės rutinos, ugdo pasitikėjimą savimi, lavina 
vaizduotę. 

Sportinių šokių kolektyvas žavi savo pasirody-
mais Vienos pokylyje, vykstančiame Vilniaus rotu-
šėje, šokių vakaruose Kauno karininkų ramovėje, 
Palangoje vykstančiuose festivaliuose „Pajūrio vėjai“  
ir „Ant bangos“ . Kolektyvo šokėjai kariūnai šokdino 
„Mis Lietuvos“ rinkimų dalyves, dalyvavo TV laidoje 
„Šok su žvaigžde“.

Jau antrame kurse kariūnai du kartus per savai-
tę lanko sportinių šokių fakultatyvą, kuriam vado-
vauja profesionalus choreografas. Šokių partnerių 
problemos nėra, nes Vilniaus universitetų merginos 
tiesiog veržiasi šokti su kariūnais. Taip gimė ne tik 
puikios šokėjų poros, bet ir šeimos.

Ne vienus metus draugaujame su Muzikų rė-
mimo fondu, kuris parūpina mums abonementus 
lankytis Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje 
rengiamame Alma mater musicalis 7 koncertų cikle. 
Taip kariūnai plečia savo muzikinį akiratį ir susipa-
žįsta su klasikos kūriniais ir įdomiais atlikėjais. O 
„Sugrįžimų“ festivalis pakviečia ne tik kariūnus, bet 
ir darbuotojus į Lietuvos muzikų, studijuojančių ar 
dirbančių užsienyje, koncertus. 

A Lithuanian officer must not only understand 
military issues and be comprehensively educated 
but also actively participate in public and cultural 
activity. While upholding this attitude the Academy 
provides the cadets with all possibilities for develo-
pment of one’s self-expression and aptitude. 

The cadets have sufficient conditions to spend 
their time purposefully. The cadets‘ choir is a favou-
rite one and is constantly invited to military units, 
schools, town and district festivals. It participates 
in TV broadcasts, song festivals and choir competi-
tions. The choir performs not only in Lithuania but 
also abroad. The choristers have already visited the 
USA, Austria, Latvia, and Estonia.

The cadets’ theatre participates in various per-
formances, military and public events, and thea-
trical commemorations of Saulės (Sun), Algirdas 
Battles. The cadets are taught acting, correct langu-
age, secrets of oratorical art. The rehearsals distract 
from strict daily routine, develop one’s self-confi-
dence and train imagination.

The dance group admires by its performances at 
Vienna Feast in Vilnius Town Hall,   dancing feasts in 
Kaunas Military Club and festivals “Seaside Winds”, 
“On the Wave” held in Palanga. Cadets were dancing 
with the participants of the project “Miss Lithuania”, 
participated in the TV show “Dance with a Star”.

In the II nd year of studies the cadets twice a 
week attend a dance club that is headed by a profes-
sional choreographer. There are no problems about 
dancing partners because ladies from Vilnius univer-
sities strive to dance with the cadets. Some perfect 
dancing couples have even become dancing families. 

Friendly  relationships are maintained with the 
Lithuanian Musician Support Fund which provides 
the cadets with the possibility to attend  concerts 
from the seven-concert series “Alma Mater Musicalis” 
in St. Jones Church in Vilnius, organised by Vilnius 
University. The cadets expand their musical horizon 
and get acquinted with classical music and promi-
nent artists. “Return” festival invites not only cadets 
but also the staff of the Academy to the concerts of 
Lithuanian musicians who study or work abroad.

Aesthetic  Education
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Kariūnų sportinių šokių būrelio nariai dažnai svečiuojasi TV laidose
The cadets’ dance club is a frequent guest at TV shows

Vyrų choras „Kariūnas“ nuolat kviečiamas į visuomeninius renginius
Men’s Choir “Kariūnas” (Cadet) is constantly invited to public events
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Sportas

Kariūnai mėgsta aktyvų laisvalaikį. Būsimasis 
karininkas turi nuolat sportuoti, kad net ir sun-
kiausių situacijų metu išliktų ramus, tvirtas ir būtų 
sektinas pavyzdys savo kariams.  Kariūnų fizinis la-
vinimas yra viena svarbiausių asmenybės ugdymo 
priemonių, leidžiančių jiems fiziškai ir dvasiškai 
stiprėti, grūdintis.

Akademijoje populiariausios sporto šakos – ka-
rinė penkiakovė, krepšinis, jėgos trikovė, futbolas, 
boksas, kovinė savigyna, lengvoji atletika ir orien-
tavimosi sportas. Džiugina, kad mūsų sportininkai 
yra pasiekę puikių rezultatų ne tik krašto apsaugos 
žaidynėse, bet ir įvairiausiose Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų pirmenybėse, Baltijos šalių studentų žaidynėse 
ir turnyruose.

Patyrę Lyderio ugdymo grupės Fizinio parengi-
mo ir sporto sekcijos treneriai išugdė ne vieną Lie-
tuvos jaunimo bei suaugusiųjų bokso, jėgos trikovės 
čempioną ir prizininką. Kariūnai, Lietuvos dziudo 
čempionatų prizininkai, atstovavo Lietuvai pasaulio 
karių dziudo čempionate. Akademijos bėgikų koman-
da – viena pajėgiausių krašto apsaugos sistemoje. Ka-
riūnų dienotvarkėje po akademinių studijų ir karinio 
rengimo pratybų yra numatyta po 1,5 val. skirti rink-
tinių treniruotėms ir savarankiškoms pratyboms.

Akademijos sportininkai – Lietuvos jaunimo jė-
gos trikovės 2000–2004 m. čempionatų nugalėtojai. 
2000–2005 m. penki trikovininkai pasiekė sporto 
meistro lygio, o du iš jų (R. Vainius ir E. Ringys) – elito 
klasės rezultatų. 2006 m. Akademijos komanda laimė-
jo Lietuvos jėgos trikovės čempionatą.

2000–2007 m. Lietuvos štangos spaudimo čem-
pionais tapo: E. Ringys (3 kartus – 3 Lietuvos rekor-
dai), N. Juozapavičius (3 kartus – 5 Lietuvos rekordai) 
R. Vainius (2 kartus – 2 Lietuvos jaunimo rekordai), 
G. Hofmanas. Akademijos komanda – daugkartinė 
Lietuvos kariuomenės ir studentų svarsčių kilnojimo 
čempionatų nugalėtoja ir prizininkė, 2006 ir 2008 m. 
– Lietuvos čempionatų vicečempionė. 

Jau 10 metų buvęs Akademijos auklėtinis Jaros-
lavas Jakšto yra svarbiausias Lietuvos bokso rink-
tinės narys, Atėnų bei Pekino olimpinių žaidynių 5 
vietos laimėtojas. 

Galima drąsiai pasakyti, kad Akademijoje ugdomi 
ne tik lyderiai, bet ir įvairių sporto šakų čempionai.

Cadets prefer active leisure. A future officer must 
constantly go in for sports in order to stay calm and 
firm even in the most complicated situations and re-
main the example for his soldiers. Cadets’ physical 
training is one of the most important means of per-
sonality development enabling them to develop both 
physically and spiritually.

The most popular sports at the Academy are mi-
litary pentathlon, basketball, force triathlon, football, 
boxing, combat self-defence, track-and-field athletics 
and orienteering. Our sportsmen have achieved si-
gnificant results not only in the championships held 
within NDS but also in the ones within the institutions 
of higher education in Lithuania, students’ champi-
onships and competitions in the Baltic States.

Experienced coaches from Physical Training and 
Sports Section of Leadership Training Group have 
educated a group of champions and prizemen in Lithu-
anian youth and adult boxing, force triathlon. Cadets, 
prizemen of Lithuania Judo Championship, represen-
ted Lithuania at the World Military Judo Champions-
hip. The trackmen’s team is one of the most potential 
teams in NDS. In the cadets’ schedule, 1,5 h. per day is 
allotted to team training and independent exercising.

The sportsmen of the Academy were the winners 
of Lithuanian Youth Force Triathlon Championships 
held in 2000–2004. In 2000–2005 five triathlon 
sportsmen achieved the results of master of sports, 
two of them (R. Vainius and E. Ringys) – elite class 
results. In 2006 the MAL team won Lithuanian Force 
Triathlon Championship.

In 2000-2007 E. Ringys (3 times – 3 Lithu-
anian records), N. Juozapavičius (3 times – 5 Lithu-
anian records) R. Vainius (2 times – 2 Lithuanian 
youth records), G. Hofmanas became champions of 
barbell bench press. Academy‘s team has been the 
champion of the Lithuanian Armed Forces and Stu-
dents Weightlifting Championship, in 2006 and 2008 
- vice-champion of Lithuanian Championships.

The former student of the Academy Jaroslav Jakš-
to has been the most important figure in Lithuanian 
boxing for ten years as well as the winner of the 5 th 
prize of the Athens and Pekin Olimpic Games. 

It can be said that the Academy educates not only 
leaders but also champions.

Sports
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Viena iš populiariausių sporto šakų – boksas
Boxing is one of the most popular sports 

Kiekvienas kariūnas studijų pradžioje privalo įveikti kliūčių ruožą
Every cadet at the begining of studies has to pass obstacle course



46

C A D E T S ’  
L I F E

K A R I Ū N Ų 
G Y V E N I M A S

Ryšiai  su visuomene

Akademijoje gausu įvairių renginių, susitikimų 
su žymiais žmonėmis. Reguliarios kariūnų išvykos į 
žymias Lietuvos istorines vietas, kultūros ir pramo-
nės objektus. Mums svarbu ne tik suformuoti teigia-
mą įvaizdį visuomenėje, bet ir paskatinti jaunuolius 
rinktis kario profesiją, todėl daug ir kryptingai dirba-
ma su bendrojo lavinimo mokyklomis bei gimnazijo-
mis. Kiekvienais metais organizuojamos atvirų durų 
dienos bei moksleivių ekskursijos. Kariūnai vyksta 
į mokyklas supažindinti moksleivius su Akademija, 
tarnybos ir studijų ypatumais. 

Kariūnų taryba – kariūnams atstovaujanti institu-
cija, kartu teikianti pasiūlymus vadovybei drausmės, 
kultūros, socialiniais, sporto, visuomeniniais ir kitais 
klausimais. Kariūnų taryba gina visų kariūnų interesus 
ir glaudžiai bendradarbiauja su kitų aukštųjų mokyklų 
studentų organizacijomis. Pagrindiniai tarybos rūpes-
čiai nėra vien buitiniai – daugiausia dėmesio skiriama 
kariūnų tradicijoms puoselėti, laisvalaikio renginiams 
organizuoti. Vieni jų reiškiasi Lietuvos studentų atsto-
vybių sąjungos veikloje, palaiko glaudžius ryšius su 
Lietuvos šaulių sąjunga, padeda organizuoti ir rengti 
jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių kursus, kiti kuria 
programas moksleivių vasaros stovykloms, savano-
riauja skautų ir ateitininkų organizuojamuose susibū-
rimuose, dalyvauja teminių savaitgalių programose.  

Kariūnai – aktyvūs programos „Big Brothers Big 
Sisters“ dalyviai. Tai veiksminga, visame pasaulyje ge-
rai žinoma programa, skirta padėti vaikams, kuriems 
reikia juos išklausančio, suprantančio, palaikančio 
ir patariančio, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose si-
tuacijose, žmogaus. Šioje programoje tokiu žmogumi 
tampa  „Big Brothers Big Sisters“ savanoriai – Didieji 
Draugai – kariūnai ir kariūnės. Dalyvaudami šioje pro-
gramoje kariūnai ne tik padeda silpnesniems už save, 
bet ir patys daug ko išmoksta, visų pirma kantrybės, 
atsakomybės ir bendravimo su jaunesniaisiais. Kie-
kvienais metais kariūnai masiškai dalyvauja tradici-
niame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, rengiamame 
1991 m. sausio 13 d. aukoms atminti. Puikia tradicija 
tapo dalyvavimas akcijoje „Darom“. Visa Karo akade-
mijos bendruomenė kiekvieną pavasarį prisijungia 
prie akcijos ir tvarko piliakalnius, upių pakrantes. 

Lietuvos karo akademija – mokymo ir auklė-
jimo įstaiga, kurioje laisvalaikis leidžiamas pras-
mingai ir turiningai, siekiant naudos ne tik sau, 
bet ir kitiems, o svarbiausia – Tėvynei!

Many events, meetings with prominent people are 
held at the Academy, regular cadets‘ trips to significant 
historical places of Lithuania, cultural and industrial 
objects are organised. It is important for us not only to 
model a positive image in public but also to encourage 
young people to choose an officer‘s profession, thus we 
work with schools and gymnasiums. Every year excur-
sions for schoolchildren round the Academy are organi-
sed. Cadets go to schools to introduce the Academy, the 
peculiarities of service and studies.

The Cadets’ Council is the institution that repre-
sents them and provides recommendations to the lea-
dership of the Academy on the issues of discipline, cul-
ture, social, sport etc. The Council protects all cadets‘ 
interests and closely cooperates with students’  organi-
sations of higher education institutions.

 The Council pays much attention to fostering ca-
dets’ traditions, organising leisure events.  Some ca-
dets participate in the activity of the National Union 
of Student Representations of Lithuania, maintain 
close relationships with Lithuanian Riflemen’s Union, 
others draft programmes for pupils’ summer camps,  
volunteer at scout camps, participate in the thematic 
weekends’ programmes.

Cadets are active participants of the Programme 
“Big Brothers Big Sisters”.  It is an effective world-wi-
de programme which is drafted to help children, who 
need a person who could listen to them, understand, 
support and teach them to behave in different situ-
ations in life. In BBBS volunteer cadets become Big 
Brothers and Sisters, they help the weaker, learn pa-
tience, responsibility and to deal with younger. Every 
year the cadets participate in the traditional marat-
hon race „Along the Road of Life and Death“ which 
is organised in commemoration of  the victims of 13 
January 1991.

 It has become a nice tradition to participate in 
the action “Let‘s Do”. Every spring all community of 
the Military Academy of Lithuania join the Action 
and tidy mounds, riverbanks. 

The Military Academy of Lithuania is an edu-
cation institution where leisure is spent meaning-
fully and purposefully aiming at benefit not only 
for oneself but also for others and, of course, the 
Homeland!

Public  Relat ions
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Kariūnų teatro studija dalyvauja Kariuomenės ir visuomenės dienos renginiuose, teatralizuotuose mūšių minėjimuose
, teatralizuo

Cadets‘ theatre participates at  the Military and Public Day’s events and theatrical commemorations of battles

Atvirų durų dienos Akademijoje
Doors Open Days at the Academy
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Sielovada

Karys, nuolat besinešiojantis Šv. Raštą, jį skaitantis 
ir jo mintimis grindžiantis savąjį gyvenimą? Kodėl gi 
ne....Dažnai teigiama, kad ne modernūs ginklai, nau-
jausios technologijos ar kariuomenės dydis lemia 
pergalę, o dvasinė karių branda. Būtent tuo Lietuvos 
kariuomenėje rūpinasi karo kapelionai.

2001 m. Karo akademijoje buvo atidaryta Šv. An-
zelmo koplyčia, kurioje tikinčioji bendruomenė šven-
čia Eucharistiją (šv. Mišias) bei sakramentus. Suvienyti 
vieno tikėjimo, malda apkabiname Akademijoje studi-
juojančius, tarnaujančius, dirbančius žmones bei jų 
šeimos narius. Beje, globėjas šv. Anzelmas pasirinktas 
neatsitiktinai – šis XI–XII amžiuje gyvenęs vyskupas 
buvo vienas iš didžiųjų teologijos mokslo žmonių, vė-
liau paskelbtas Bažnyčios mokytoju. 

Šalia akademinių studijų, kariūnams yra dėstomas 
sielovados kursas. Tai 4 metų paskaitų ciklas, kuriame 
išsamiau supažindinama su krikščioniškojo tikėjimo 
doktrina, apžvelgiamos kitos krikščioniškosios de-
nominacijos bei pagrindiniai pasaulio tikėjimai. Kam 
visa tai? Labai svarbu pažinti savąją krikščioniškąją 
tradiciją, kuri turėjo reikšmingą įtaką Vakarų Europos 
kultūros bei mentaliteto formavimuisi. 

Kariūnai bei darbuotojai entuziastingai dalyvau-
ja piligrimystėje. Kasmet keliaujame į Šiluvą bei ki-
tas garsias Lietuvos vietas, į Lurdą (Prancūzija), kur 
atvyksta kariai iš viso pasaulio su padėka Dievui bei 
malda už taiką. Tradiciškai kiekvieną rudenį įsilie-
jame į piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Ben-
dradarbiaujame su kunigų seminarijomis, Vilniaus 
arkivyskupijos jaunimo centru, su keletu Lietuvoje 
veikiančių vienuolijų.

Akademijos darbuotojai ir kariūnai turi galimybę 
pasirengti Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtini-
mo bei Santuokos sakramentams ir priimti juos.

Jau tapo gražia tradicija kasmet pavasarį susiburti 
į tarptautinę krikščioniškąją kariūnų ir jaunųjų kari-
ninkų konferenciją (susirenka atstovai iš 10 valstybių). 
Tai puiki galimybė pagilinti savąjį tikėjimą bei atvirai 
pasidalyti patirtimi, vis iš naujo įsipareigojant būti 
Gerosios naujienos skleidėjais savo tarnybos vietose. 
Akademijos darbuotojai ir kariūnai aktyviai įsitraukia 
ir į karių pasauliečių judėjimą Lietuvos kariuomenėje. 
Pasigėrėjimo verta kariūnų, patarnaujančių šv. Mišio-
se, asista. Daugumoje iškilmingų šv. Mišių, švenčiant 
didžiąsias religines, valstybės ir kariuomenės šventes, 
patarnauja būtent jie, ir tai daroma itin profesionaliai.

A soldier, carrying the Holy Scripture with him-
self, studying it and grounding his personal life on its 
statements? Why not...

It is said that these are not modern arms, newest 
technologies and size of the army that determine 
victory, but officers‘ spiritual maturity. The military 
chaplains in the Lithuanian Armed Forces are the pe-
ople who care for it.

In 2001 St. Anselm Chapel was opened in the Mi-
litary Academy. United by common faith, we embrace 
with prayer the ones who study, serve and work at the 
Academy and their family members. Actually, St. An-
selm wasn‘t chosen by coincidence: this bishop, who 
lived in XI–XII c., was one of the greatest theologians, 
who was later announced the teacher of the Church. 

Besides the academic studies, the course of Chris-
tianity is delivered. It is a four-year cycle of lectures 
where the Christian Doctrine is introduced, other Chris-
tian denominations and the World‘s main religions are 
overviewed.  What for? It is important to know one‘s 
Christian tradition which had a significant influence in 
formation of culture and mentality of Western Europe. 

The Cadets and Academy staff enthusiastically 
participate in pilgrimage. Every year we travel to Šilu-
va and other sanctuaries in Lithuania, Lourdes (Fran-
ce), where soldiers come from all over the World to 
thank God and pray for peace. Traditionally we par-
ticipate in the pilgrim route from the Hill of Crosses 
to Šiluva. We cooperate with seminaries, the Vilnius 
Archdiocesan Youth Centre, and several Lithuanian 
monasteries.

The Academy staff and cadets can prepare for 
the Sacraments of Baptism, Holy Communion, Con-
firmation, Marriage and celebrate them. 

It has become a nice tradition to attend the In-
ternational Conference of Young Officers and Cadets 
in spring (representatives from 10 countries partici-
pate). It is a perfect possibility to deepen one‘s faith 
and openly share one‘s experience, newly obligating 
oneself to be the whiteness of Gospel in the places 
of service. The staff of the MAL and cadets actively 
involve into Military Laypeople Movement at the Li-
thuanian Armed Forces. 

Cadets‘ assistance at Mass is worth admiring. 
When celebrating most of Mass, most of religious, 
public and military festivals, these are them who as-
sist and it is done with special professionalism. 

Pastoral  Care
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Lietuvos kariuomenės ordinaras Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su kariūnais piligriminiame žygyje 
Ordinary of the Lithuanian Armed Forces Šiauliai Bishop Eugenijus Bartulis with cadets in the pilgrim route

Šv. Mišios Akademijos Šv. Anzelmo koplyčioje
 Mass is celebrated in St. Anselm Chapel of the Academy



50

C A D E T S ’  
L I F E

K A R I Ū N Ų 
G Y V E N I M A S

Muziejus

Lietuvos karo akademijos muziejus įregistruotas 
Kultūros įstaigų registre 1999 m. Muziejus įsikūręs 
Karo akademijos ramovėje, antrajame aukšte. Jame 
sukaupti eksponatai atspindi karininkų rengimo 
raidą Lietuvoje: XVIII a. įkurtame Varšuvos kade-
tų korpuse, Karo mokykloje Kaune 1919–1940 m., 
Aukštuosiuose karininkų kursuose, kurie vėliau 
tapo Vytauto Didžiojo aukštąja karo mokykla, 1929 
– 1940 m., ir pagaliau šių dienų Lietuvos karo aka-
demijoje. Muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje išskir-
tinis dėmesys skiriamas ir partizanų generolui Jonui 
Žemaičiui-Vytautui. 

Nors ir nedidelis, muziejus turi ambicijų surasti 
savo vietą modernioje visuomenėje ir tapti aktyviu 
visuomeninio gyvenimo ir edukacijos centru. Ben-
dradarbiaudami su  Akademijos istorijos, politolo-
gijos dėstytojais, karininkais ir darbuotojais siekia-
me neformalioje aplinkoje, pasitelkdami sukauptą 
medžiagą, dalyvauti vyresniųjų klasių moksleivių 
pilietiniame, patriotiniame ugdyme. Muziejaus 
edukacinėse programose taikomi neformalaus 
ugdymo metodai padeda patraukliai supažindinti 
jaunimą su kariniu rengimu, karyba, istorinėmis 
asmenybėmis, skatina moksleivius įsijausti į pri-
statomą laikotarpį, analizuoti ir patiems susidaryti 
nuomonę.

Siekiama, kad Karo akademijos muziejus būtų 
tikrasis karinių tradicijų puoselėtojas ir ugdytojas, 
kad kariūnai, moksleiviai ir visi, kam įdomi karo 
mokyklų istorija Lietuvoje, rastų čia reikalingos me-
džiagos, galėtų ja pasinaudoti. Muziejuje sukauptas 
didelis kiekis vaizdajuosčių apie rezistencijos kovas, 
kariūnų pratybas poligone, Karo akademijos kultūri-
nį gyvenimą, Akademijos šventes. Techninės galimy-
bės leidžia pasinaudoti vaizdo ir garso archyvuose 
saugojama medžiaga.  

Kultūrinė  auklėjamoji muziejaus veikla be galo 
svarbi. Sudomindami moksleivius savo programo-
mis, mes formuosime jų teigiamą nuomonę apie 
Lietuvos karo akademiją, apie Lietuvos karininkus 
ir kariūnus. Lietuvos integracijos į NATO procese 
gyvybiškai svarbūs yra ir ryšiai su kitomis panašaus 
profilio institucijomis užsienyje, ypač NATO šalyse.

The Museum of the MAL was included in the re-
gistry of cultural institutions in 1999. The Museum is 
located on the second floor of the Military Academy 
Club. The exhibits at the museum reflect the develo-
pment of officer training in Lithuania: the Cadet Corps 
established in Warsaw in the XVIII c., the Military 
School in Kaunas in 1919–1940, the Higher Officer 
Course that later was transformed into Vytautas Ma-
gnus Higher Military School and finally, in 1929-1940 
the Military Academy of Lithuania. In the permanent 
exposition at the Museum a special attention is paid to 
the General of Partisans Jonas Žemaitis-Vytautas. 

Although relatively small, the Museum has am-
bitions to find its place in a modern society and be-
come an active centre of public life and education. 
Cooperating with teachers of history, political sci-
ences, officers and staff of the Academy, we seek to 
participate in senior-class school students’ civic and 
patriotic education in informal surrounding, using 
the materials compiled. Informal education methods 
which help to introduce military training, warfare, 
historical personalities attractively to young people, 
encourages them to get to feel the period presented, 
analyze and shape their  own opinion are applied at 
the Museums’ education programmes.

The Academy seeks that the Museum continues 
and fosters military traditions, that its collections 
are available for visitors, be it cadets or school stu-
dents, the Academy staff or anyone who is interes-
ted in the history of military schools in Lithuania. In 
addition to this, the Museum can offer a collection 
of videos on fights for freedom, cadets’ exercises on  
the grounds, the Academy’s cultural life and cele-
brations. Technical possibilities enable to use video 
and audio material stored at the archives.

Cultural-educational activity of the Museum is 
very important. When engaging schoolchildren in 
our programmes we will model their positive at-
titude towards the Military Academy of Lithuania, 
Lithuanian officers and cadets.  In the process of 
integration into NATO, relationships with other ins-
titutions of similar profile abroad, especially NATO,  
are vitally important.

Museum
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Doc. dr.  Romas Batūra su kariūnais pažintinėje mokomojoje išvykoje
Assoc. Prof. Dr. Romas Batūra with cadets during a cognitive-educational trip
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