TARNYBOS KATILE

Galimybių tapti
profesinės tarnybos
kariu vis daugiau
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Lietuvos kariuomenė profesionalėja – gerai
tarnavę jaunuoliai turi galimybę tapti profesionaliais kariais. Tai įrodo kariuomenėje vykstantys pokyčiai – nuolat skelbiama informacija
apie laisvas tarnybos vietas, rinktis tinkamiausią kandidatą tenka iš gausaus privalomąją
pradinę karo tarnybą (PPKT) baigiančių ir atsargos karių būrio.
Palaipsniui keičiasi kariuomenės šauktinių
ir profesinės karo tarnybos karių santykis. Pirmųjų mažėja ir vis daugiau atlikusiųjų PPKT
vyrų turi galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais ir siekti karjeros.
Ypač tai aktualu tiems privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, kurie dar neapsisprendę dėl savo profesinės ateities.

draugauti su ginklu ar išbandyti save tikroje
karinėje misijoje „karštajame“ taške.
Pernai per pusantro šimto karių buvo priimta į Motorizuotosios pėstininkų brigados Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo batalioną, šį
pavasarį ir vasarą dar daugiau karių įsilies į keliolika kitų karinių dalinių.
„Pastebimos naujos Lietuvos kariuomenės
formavimo tendencijos, malonu, kad į kariuomenę gali sugrįžti tie, kurie ją pamatė ir pažino
tikrą, ne iš nuogirdų“, – mano Karo prievolės
administravimo tarnybos prie KAM (KPAT) viršininkas Jonas Andriškevičius.
Svarbiausios naujienos ir paskatino plačiau
papasakoti apie PPKT karių galimybes tapti
profesinės tarnybos kariais.

Šalies politikų ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybės sutarimu kasmet Lietuvos kariuomenėje palaipsniui mažinamas šauktinių
skaičius, 2008 metais jų tarnaus tik 2 tūkstančiai.
Naujos Lietuvos kariuomenės užduotys ir
šauktinių mažinimas lemia, jog atsiranda vis
daugiau profesinės tarnybos karių etatų. Tad
visiems atlikusiems pareigą atsiranda galimybė ilgesniam laikui užsivilkti uniformą, susi-

Tvarka
Kiekvienas PPKT karys, likus trims mėnesiams iki tarnybos pabaigos, turi teisę dalinio
Personalo skyriui parašyti prašymą tapti profesinės tarnybos kariu ir tęsti tarnybą. Tarnybos metu karys sužinos ir atsakymą – taip arba
ne. Išgirdus pastarąjį atsakymą nereikia daryti
skubotų išvadų – gal tiesiog tuo metu dalinyje
nėra laisvų etatų, jo kvalifikaciją atitinkančių

pareigų ir panašiai.
Po tarnybos, tapus atsargos kariu, kiekvienas sugrįžta ten, iš kur ir buvo pašauktas tarnybon, – į KPAT teritorinį skyrių (TS). Čia patariama neslėpti savo ketinimų ar vilčių sugrįžti į
kariuomenę. Kitaip tariant, TS turės apie jus
informaciją ir atsiradus laisvų vietų, jas siūlys
tiems, kurie pareiškė tokį norą.
„Atranka į laisvas vietas kariuomenėje vyksta nuolat, karinių specialybių ir laipsnių spektras labai platus – nuo eilinių iki karininkų. Tai
pastebimai didina įvairias civilines specialybes
turinčių, pramokusių užsienio kalbą kandidatų
galimybes“, – sako KPAT Karo prievolės skyriaus vedėjas kpt. Gintaras Valentukevičius.
Pasak karininko, TS nuolat visi atsargos kariai
gali domėtis informacija apie laisvas profesinės karo tarnybos vietas, sąlygas ar išsakyti
savo pageidavimus. Taip pat karininkas pataria visiems kandidatams TS palikti tikslias kontaktų koordinates.
„Pasitaikė atvejų, jog atsargos karys palikdavo savo mobiliojo ryšio telefoną, o jam nėra
galimybių prisiskambinti – pasikeičia numeris.
Tokiu atveju TS darbuotojai labai ir nesistengia
iš po žemių surasti tą kandidatą“, – komentuoja kpt. G. Valentukevičius.
Skelbiant laisvas vietas kariuomenėje nurodomas karinis laipsnis ir reikalavimai specialybei. Tai neturėtų išgąsdinti. Visi atsargos kariai
gali pretenduoti į aukštesnio laipsnio pozicijas,
reikalingą laipsnį galės įgyti jau tarnybos
metu.
Visiems kandidatams KPAT teritorinių skyrių
darbuotojai suteiks preliminarią informaciją
apie profesinės tarnybos karių darbo užmokestį, socialines garantijas ir apmokėjimą tarptautinėse misijose.
Suformuotos atsargos karių kandidatų bylos keliaus į Gynybos štabą. Vėliau kariuomenės vado priėmimo į profesinę tarnybą patariamoji komisija peržiūrės pateiktas atsargos karių bylas ir atrinks geriausius kandidatus, kurie
po medicinos patikrinimo galės tapti profesinės tarnybos kariais. Jiems bus pasiūlyta darbo sutartis iki 5 metų.
Atrenkant būsimus profesionalios tarnybos
karius daugiau galimybių turės tie kandidatai,
kurie bus jau tarnavę konkrečiame kariniame
dalinyje, paskelbusiame apie laisvas vietas,
turės vienos iš dviejų oficialių NATO kalbų
pradmenis ir galbūt bus dalyvavę tarptautinėje
misijoje.
„Atrinkus kandidatus apie mėnesį užtrunka
tarnybiniai formalumai, todėl kandidatai ne iš
karto išgirsta atsakymą“, – „Kariui“ sakė kpt.
G. Valentukevičius.
Beje, kandidatuoti į laisvas vietas galima ir
ne vieną kartą.

Kitas kelias
Kiekvienas atsargos karys gali tapti Krašto
apsaugos savanorių pajėgų (KASP) savanoriu. Tokiu būdu atsiranda daugiau galimybių
patobulinti karinius įgūdžius, papildomai įgyti
kokią nors karinę specialybę ar net dalyvauti
tarptautinėje taikos palaikymo misijoje. Visi
trys paminėti faktai pastebimai paįvairins aktyviojo rezervo kario biografiją, leis pasiekti
aukštesnį karinį laipsnį ir padidins galimybes
tapti profesinės tarnybos kariu.
Informaciją apie laisvas vietas kariniuose
daliniuose turi visos KASP rinktinės, savanoriams patartina kreiptis į tiesioginius vadus. Su
šia informacija visi savanoriai galės susipažinti
ir KPAT padaliniuose.
Laimis Bratikas
Autoriaus nuotraukos
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