Iš pirmų lūpų:

Kur kreiptis?

J. eil. Aidas Žiliukas,
Didžiosios kovos 8-osios rinktinės,
Nekinetinių operacijų kuopa,
ryšių su visuomene specialistas,
žurnalistas
Kodėl esu Savanorių pajėgose? „Karyba visada mane domino ir
buvo šalia. Prasidėjus įvykiams Ukrainoje supratau, kad grėsmė
mūsų šalies saugumui yra visai reali ir geriausia vieta pasiruošti
priešintis – Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Be to, man tai
nepaprastai įdomu ir smagu.“

Gr. Povilas Rubinas,
Didžiosios kovos 8-osios rinktinės,
Nekinetinių operacijų kuopa,
miškininkystės paslaugas
teikiančios įmonės direktorius
Kodėl esu Savanorių pajėgose? „Tarnyba pati mane pasirinko.
Prosenelis buvo Lietuvos savanoris 1918-1920 metais. Močiutės
brolis – Lietuvos partizanas. Senelis ir dvi močiutės išgyveno Sibiro
tremtį. Tėtis prisidėjo saugant Valstybės sieną, atkūrus Nepriklausomybę. Tėvynės gynyba – užprogramuota mūsų šeimos genuose.
Savo pavyzdžiu noriu įrodyti, kad tarnyba Savanorių pajėgose ne
tik netrukdo civiliniam darbui, bet ir viena kitą papildo.“

Norėdami tarnauti Krašto apsaugos savanorių
pajėgose, kreipkitės:
Alytuje: Naujoji g. 2-320, tel. 8 315 74 139,
el. paštas RKPKSalytus@mil.lt
Marijampolėje: Vilkaviškio g. 2 / Kauno g. 3, tel.: 8 343 54 628,
8 343 53 581, el. paštas RKPKPmarijampole@mil.lt
Varėnoje: J. Basanavičiaus g. 40, tel. +370 617 45 840,
el. paštas RKPKPvarena@mil.lt
Kaune: Jonavos g. 64 / P. Kalpoko g. 93, tel.: 8 706 74301,
8 706 74303, 8 706 74305, 8 706 74308, el. paštas RKPKSkaunas@mil.lt
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Kėdainiuose: Radvilų g. 20, Kėdainiai, tel. +370 618 10358,
el. paštas RKPKPkedainiai@mil.lt
Jurbarke: Vytauto Didžiojo g. 7-1, Jurbarkas, tel. 8 447 53471,
el. paštas RKPKPjurbarkas@mil.lt
Klaipėdoje: Vytauto g. 5, tel.: 8 46 412 514, 8 46 412 611,
el. paštas RKPKSklaipeda@mil.lt
Tauragėje: Vinco Kudirkos g. 9, tel. 8 446 61 697,
el. paštas RKPKPtaurage@mil.lt
Panevėžyje: Dembavos g. 30, Dembava, Panevėžio r.,
tel.: 8 45 594 556, 8 45 594 532, el. paštas RKPKSpanevezys@mil.lt
Utenoje: Maironio g. 9, tel. 8 389 59 475,
el. paštas RKPKPutena@mil.lt
Biržuose: Kęstučio g. 10, tel. 8 657 80 825,
el. paštas RKPKPbirzai@mil.lt
Šiauliuose: Dvaro g. 77, tel. 8 41 524 682,
el. paštas RKPKSsiauliai@mil.lt

Gr. Ramūnas Tolvaiša,
Didžiosios kovos 8-oji rinktinė,
kelininkas, Techninio ir projektų
rengimo skyriaus projektų
vadovas
Kodėl esu Savanorių pajėgose? „Mano seneliai globojo ir gydė
paskutinįjį Aukštaitijos partizaną Antaną Kraujelį. Giliai įstrigo jų
pasakojimai apie partizanų kovas, žygdarbius, kovas dėl laisvės.
Džiaugiuosi, kad esu Savanorių pajėgų dalis ir galiu mokytis
ginti ir mylėti savo Tėvynę – dėl savo krašto ir mylimų žmonių.
Visiems, kurie abejoja lietuvišku ryžtu, galiu pasakyti – mes niekada
nepasiduosime.“

Telšiuose: Karaliaus Mindaugo g. 1, tel. 8 444 74 886,
el. paštas RKPKPtelsiai@mil.lt
Vilniuje: Mindaugo g. 26, tel.: 8 5 2103 702, 8 5 2103 720,
8 5 2103 773, el. paštas RKPKSvilnius@mil.lt
Molėtuose: Amatų g. 4, tel.: 8 383 52 963; 8 612 96 193,
el. paštas RKPKPmoletai@mil.lt
Trakuose: Gedimino g. 24, tel.: 8 706 76 706, 8 706 76 705,
el. paštas RKPKPtrakai@mil.lt
Ignalinoje: Ateities g. 7, tel.: 8 706 80 241, 8 706 80 258,
el. paštas RKPKPignalina@mil.lt
Šalčininkuose: Pramonės g. 13, tel. 8 706 76 602,
el. paštas RKPKPsalcininkai@mil.lt

Maketavo KAMBRD Vaizdinės informacijos skyrius, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius.
Spausdino LK KKC, Muitinės g. 4, Domeikava, LT-54359 Kauno r.; www.kam.lt

KASP – SUDERINK CIVILINĮ
DARBĄ SU TARNYBA!

Tapk savo krašto kariu!
Krašto apsaugos savanorių pajėgos – pirmasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalinys, įkurtas dar 1991 m. sausį, liepsnojant
laisvės laužams Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prieigose. Nuo
pat pirmųjų dienų savanorius vienijo drąsa, ryžtas ir siekis išvyti
okupantus iš mūsų krašto.
Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos – neatskiriama moderniai organizuojamos Lietuvos kariuomenės dalis. Jos
užduotis – pasiruošti teritorinei krašto gynybai. Kariai savanoriai
per pratybas mokosi kovoti mažais koviniais vienetais jiems gerai
pažįstamoje aplinkoje, rengti pasalas, greitus apšaudymus, sabotuoti ir pan. Jei savo šalyje sulauktume priešiškai nusiteikusių
pajėgų, kariai savanoriai būtų tie, kurie pasirūpintų, kad priešui
mūsų žemelėje būtų ypatingai nemiela: kad mūsų upės būtų
sraunesnės, mūsų pelkės – gilesnės, mūsų naktys šaltesnės, mūsų
miškai – dukart gūdesni...
Tarnyba dažniausiai atliekama savaitgaliais, per kuriuos kariai savanoriai palaipsniui mokosi visų su krašto gynyba susijusių
dalykų. Per vienus metus karys savanoris vidutiniškai tarnyboje
praleidžia nuo 20 iki 50 dienų.
Už tarnyboje, pratybose ar mokymuose praleistą laiką kario
pasirinkimu mokamas atlyginimas, atitinkantis kario savanorio
civilinį atlyginimą, arba atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį
(pradedant nuo 28 € už tarnybos dieną ir didėja priklausomai nuo
karinio laipsnio). Be to, tarnybos metu suteikiamos visos kariams
taikomos socialinės garantijos, apmokamos visos su tarnyba susijusios išlaidos.
Pasiekę aukščiausią parengties lygį kariai savanoriai gali
pretenduoti į profesinę karo tarnybą ar dalyvauti tarptautinėse
operacijose.
Karys savanoris – tai paprastą civilinį gyvenimą gyvenantis
žmogus, nuolatos pasirengęs stoti savo krašto gynybon. Jei nesi
abejingas savo artimųjų saugumui – nedvejok, junkis prie mūsų
ir tapk kariu savo krašto!

Priėmimo ir tarnybos eiga

Kas gali pretenduoti į KASP?
Lietuvos Respublikos piliečiai nuo
18 iki 55 metų

Jei turi pradinį karinį
parengtumą

Tarnyba KASP vieną savaitgalį
per mėnesį

Regioniniame Karo prievolės
ir komplektavimo skyriuje /
poskyryje

Sveikatos patikra

Sutartis su KASP

Jei neturi pradinio karinio
parengtumo

Atlyginimas pagal ištarnautas
dienas kaip PKT pradžioje
už dieną arba pagal civilinį
atlyginimą

Trijų savaičių Bazinis kario
savanorio įgūdžių kursas

KASP tarnybos vietos
Skuodas

Mažeikiai
Joniškis
Pasvalys

Kretinga

Kaip vyksta kario savanorio tarnyba:
Per metus karys savanoris vidutiniškai tarnyboje praleidžia nuo 20 iki
50 dienų, dažniausiai savaitgaliais;
Už tarnyboje, pratybose ar mokymuose, praleistą laiką kario
pasirinkimu mokamas atlyginimas, atitinkantis kario savanorio civilinį
atlyginimą, arba atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį (pradedant
nuo 28 € už tarnybos dieną, didėja priklausomai nuo karinio laipsnio);
Tarnybos metu suteikiamos visos kariams taikomos socialinės
garantijos, apmokamos visos su tarnyba susijusios išlaidos.
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