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KARO
AKADEMIJA:

ar visiems
atviros durys?
Tradicija: kiekviena aukštoji šalies mokykla organizuoja atvirų durų
dienas. Tikslai ir interesai aiškūs: iš anksto pažvelgti į tuos, kurie susirinks į auditorijas naujaisiais mokslo metais.
Vasario 10 d. tokia tradicinė diena išaušo ir mūsų profesionalių karininkų kalvėje –Lietuvos karo akademijoje. Apie 300 jaunuolių iš visos Lietuvos tądien buvo svetingai sutikti šios mūsų aukštosios mokyklos auditorijose.

Karininkų kalvė
Vasario 25 d. penkioliktąsias įkūrimo metines minėjusi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) – vienintelė šalies
aukštoji mokykla, rengianti kvalifikuotus karininkus Lietuvos krašto apsaugos sistemai.
Akademija stengiasi suteikti studijuojantiems
universitetinį išsilavinimą, išmokyti juos anglų kalbos, būtinos Lietuvos kariuomenei
dalyvaujant NATO šalių karinėse struktūrose, tarptautiniuose mokymuose, taikos pa-
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laikymo ir kitose operacijose. Akademijoje
kelia kvalifikaciją krašto apsaugos karininkai, vykdomi moksliniai tyrimai, siekiama,
kad mokykla taptų moderniu tarptautinių
mokymų centru, perduodančiu Europos Sąjungos ir NATO šalių patirtį šalims, ketinančioms integruotis į euroatlantines struktūras.
Akademijoje yra 9 katedros, jose dirba 12
profesorių, 28 docentai, 36 lektoriai, 37 instruktoriai. Tai universitetinės Inžinerinės vadybos, Užsienio kalbų, Taikomųjų mokslų,

Humanitarinių mokslų, Politikos mokslų katedros ir karinės Taktikos, kurioje yra Taktikos, Ginkluotės ir šaudybos, Valdymo ir ryšių bei Informacinių sistemų sekcijos, Kovinio aprūpinimo, turinti Logistikos ir Karo inžinerijos sekcijas, ir Fizinio rengimo katedros.
Per ketverius studijų metus kariūnai išeina
pasirinktąją universitetinių studijų programą
ir karinio rengimo programą (būrio vado rengimas). Absolventams įteikiamas bakalauro
diplomas, motorizuotųjų šaulių būrio vado
kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas ir suteikiamas leitenanto laipsnis.
Karo akademija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aukštosiomis
mokyklomis, istorijos ir karo muziejais, visuomeninėmis organizaciojomis. Darbas su
jaunimu – viena iš pagrindinių Akademijos
ryšių su visuomene krypčių. Dažni LKA svečiai
– moksleiviai, studentai, šauliai, skautai. Kariūnai ir karininkai dalyvauja įvairiose mokymo
įstaigų organizuojamose
šventėse, turistiniuose žygiuose, padeda organizuoti stovyklas ir ekskursijas.
Į Akademiją dažnai atvyksta aukšto rango NATO
ir kitų šalių pareigūnai: ministrai, kariuomenių ir kariuomenės padalinių vadai,
politikai. Jie susitinka su
Akademijos vadovybe,
skaito paskaitas kariūnams
ir LKA darbuotojams. Jau
ne vienerius metus palaikomi draugiški ryšiai su
JAV, Didžiosios Britanijos,
Vokietijos, Prancūzijos,
Austrijos, Skandinavijos
šalių, Čekijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos karo mokyklomis.

Gausiai susirinkusiems pretendentams į Karo akademiją kpt. L. Baliūnas
papasakojo apie
kariūnų studijas.

Atranka ir
priėmimas
Atviros durys – gerai, bet
kaip iš tiesų patekti į Akademiją ir tapti kariūnu?
Apie tai kalbėjomės su
Karo akademijos Atrankos
centro viršininku mjr. Ramūnu Švažu.
– Kaip vyksta atranka
ir priėmimas į Lietuvos
karo akademiją?
– Atranka vyksta trimis Ginklų klasėje yra
etapais. Pirmasis etapas – kur akis paganyti...
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profesinio tinkamumo testas, antrasis – sveikatos patikrinimas ir trečiasis etapas – stojančiojo pokalbis su priėmimo komisija.
– Ką pirmiausiai turi padaryti stojantysis,
kad galėtų dalyvauti atrankoje?
– Pirmiausia turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos priežiūros įstaigoje pagal gyvenamąją vietą ir gauti pažymą apie sveikatos būklę (forma
F 027-1/a).
– Ir viskas?
– O tada būtina registruotis. Registracija
vyksta nuo spalio 2 d. iki birželio 22 d. Reikia
skambinti šiais telefonais (8-5) 212 70 92; (85) 210 35 92; (8-5) 210 35 93. Paskirtu laiku
stojantieji turi atvykti į Lietuvos karo akademiją
atlikti profesinio tinkamumo testą. Atranka
vyksta nuo lapkričio 2 d. iki liepos 13 d.
– Žinoma, paskirtą dieną reikia atvykti į
Atrankos centrą ne tuščiomis rankomis?
– Taip, būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę, sveikatos pažymą (forma F 027
Kariūnai pratybose
– kaip mūšio lauke.
K. Dijoko nuotr.
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– 1/a), mokymo įstaigos išduotą charakteristiką; pažymą apie praėjusių metų (arba semestro) metinius pažymius (besimokantiems mokymo įstaigose), o baigusiems – brandos
atestato su priedais kopiją; sportinę aprangą;
tušinuką, pieštuką ir trintuką; asmens higienos priemones ir 25 litus (už maistą).
– Įdomu, kaip atrodo pati atrankos dienotvarkė?
– Pirma diena: 8.30 atvykimas. Administravimas. Įvadas. Supažindinimas su programa. Diskusija. Užduotys neskiriant vado.
Tada – pietūs. Po pietų – planavimo užduotis
ir fizinės parengties patikrinimas. Antra diena: kognityvių (pažinimo) gebėjimų užduotis. Individualūs pokalbiai. Vadovavimo užduotys. Rezultatų susumavimas.
– Stojantiems visuomet smalsu sužinoti,
kokie yra fizinės parengties normatyvai?
– Na, pavyzdžiui, vaikinai turi padaryti 77
atsispaudimus (per 2 min.) ir už tai gauna 100

Gražuolių šypsenos. Renata Gudaitė ir Indrė Vaitiekūnaitė – Akademijos
antrakursės. Specialybė – personalo
vadyba, viešasis
administravimas.

balų; merginos per tokį pat laiką – 48 atsispaudimus (taip pat 100 balų).
– O pageidaujami bėgimo rezultatai?
– 3 km bėgimas (vaikinams) – 12 min. 30
sek. – 100 balų; merginų laikas šimtui balų –
16 min. 14 sek.
– Ar daug stojančiųjų tokius normatyvus
įvykdo?
– Dauguma.
– Žinome, kad mūsų kariūnai mokosi užsienio šalių karinėse mokymo įstaigose. Ar
galite paminėti, kur?
– Vien Jungtinėse Valstijose yra šešios
aukštosios mokyklos: Merilendo universitetas,
Džordžtauno universitetas, Sausumos kariuomenės akademija, Karinių oro pajėgų akademija, Karinių jūrų pajėgų akademija, Pakrančių apsaugos akademija.
– O Europos šalyse?
– Čia turėčiau paminėti Karo laivyno karininkų rengimo mokyklą (Vokietijoje), Jūrų
karo akademiją (Norvegijoje), Jūrų karo akademiją (Švedijoje), Karinių jūrų pajėgų akademiją (Danijoje).
– Kokios šiemet bus mūsų Karo akademijos bakalaurų studijų programos?
– Transporto inžinerijos vadyba, personalo
vadyba, tarptautiniai santykiai.
– Naujų specialybių nebus?
– Bus. Pradedame naujas studijų programas: orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo,
aviacinės mechanikos, elektronikos inžinerijos, automatikos ir valdymo.

– Išduokite dar vieną paslaptį: kokia konkursinių balų skaičiavimo tvarka?
– 11–12 klasių moksleiviams tarptautinių,
matematikos, fizikos, informatikos ir anglų kalbos debatų 1–3 vietų laimėtojams pridedame
po 3 balus; šių klasių mokiniams – Baltijos šalių informatikos ir vokiečių kalbos olimpiadų
1–3 vietų laimėtojams – po 2 balus; respublikinių matematikos, fizikos, informatikos, istorijos, lietuvių kalbos, prancūzų ir vokiečių kalbų
olimpiadų ir anglų kalbos debatų 1–3 vietų laimėtojams – po 1 balą.
Aukštesniųjų studijų programų absolventams skiriame 0,4 balo; ne universitetinių studijų programų absolventams – 0,6 balo; atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą – 4
balus, atliekantiems tarnybą – 3 balus, kariams savanoriams – 2 balus, jauniesiems
šauliams, baigusiems jaunųjų šaulių vadų ir
instruktorių kursus, – 1 balą, jauniesiems šauliams – 0,5 balo.
Kalbėjosi Juozas Pocius
Autoriaus ir K. Dijoko nuotraukos
Pageidaujate sužinoti daugiau?
Informacija apie priėmimą į Karo akademiją
teikiama:
internetu – www.lka arba www.kam.lt
telefonu – (8-5) 212 70 92; (8-5) 210 35 92;
el. paštu – atrankos-centras@lka.lt
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