
ŠAUKIAMŲJŲ Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ JAUNUOLIŲ IR ŠIĄ 

TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ KARIŲ SVEIKATA: ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI IR 

SVEIKATĄ GERINANČIOS PRIEMONĖS    

 

Problemos strateginė svarba valstybei ir visuomenei bei neatidėliotino jos sprendimo poreikio 

pagrindimas     

 

Dėl dabartinės geopolitinės situacijos krašto apsaugos reikalai, tarp jų ir Lietuvos kariuomenės 

pajėgumų stiprinimas, parengtojo rezervo didinimas, jaunimo pritraukimas į karo tarnybą yra 

išskirtinės strateginės reikšmės.  

1. Šaukiant jaunuolius į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau - NPPKT), atliekamas jų 

sveikatos patikrinimas dėl tinkamumo tarnybai. Vidutiniškai tik 58,6 proc. jaunuolių pripažįstami 

tinkamais tarnybai, kiti dėl prastos sveikatos negali atlikti karo prievolės.  Pagal ligų grupes pirmoje 

vietoje  yra psichikos ligos ir psichologinės problemos (33-37 proc. nuo visų pripažintų  

netinkamais tarnybai), antroje - terapinės ligos, tarp kurių vyrauja  širdies kraujagyslių ir kvėpavimo 

sistemos ligos (29-33 proc.), trečioje - chirurginės ligos, tarp kurių vyrauja jungiamojo audinio ir 

raumenų bei skeleto ligos, traumų padariniai (13 proc.). Santykinai didelė netinkamų tarnybai 

jaunuolių dalis kelia karinio personalo komplektavimo ir rengimo problemas  ir apsunkina karinio 

rezervo tinkamą  komplektavimą.  

2. Pradėjus NPPK tarnybą, daliai karių pagilėja esamos sveikatos problemos, dėl ko kariai nebaigia 

tarnybos (tai sudaro 10-12 proc. visų atleistų nuo tarnybos dėl sveikatos). Tarnybos metu padidėja 

NPPKT  karių sergamumas, ypač kvėpavimo takų, kaulų raumenų, nervų sistemos patologija. 

Susirgimų metu NPPKT kariai nedalyvauja karinio parengimo procese, todėl prastėja kario 

pasirengimo karo tarnybai kokybė. Kai kuriais atvejais kariai dėl sveikatos sutrikimų nebaigia 

tarnybos ir investuoti ištekliai į kario parengimą neduoda lauktų rezultatų - karo prievolininkas 

neparengiamas  valstybės gynybai. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, būtina atlikti nuodugnų 

šaukiamų į karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikatai įtaką darančių veiksnių 

tyrimą ir parengti programą (priemonių planą) jų sveikatos būklės gerinimui. 

 

Spręstini uždaviniai  

 

1. Nustatyti veiksnius, turinčius įtakos šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklei.  

2. Nustatyti veiksnius, turinčius įtakos karių sveikatos sutrikimams NPPK tarnybos metu.  

3. Nustatyti priemones, kurios padėtų šalinti veiksnius, turinčius neigiamą įtaką šaukiamojo 

amžiaus jaunuolių ir NPPKT karių sveikatai.  

4. Nustatyti priemones, gerinančias šaukiamojo amžiaus jaunuolių ir  NPPKT karių atsparumą 

susirgimams. 

     

Laukiami rezultatai  

 

1. Pašalinta arba sumažinta žalingų sveikatai veiksnių įtaka šaukiamojo amžiaus jaunuolių ir 

NPPKT karių susirgimams. 

2. Nustatytos priemonės, gerinančios šaukiamojo amžiaus jaunuolių ir NPPKT karių sveikatos 

būklę. 

3. Pagerinta šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikata ir išsaugota NPPKT karių sveikata. 

4. Užtikrintas aukštesnis NPPKT karių karinio parengimo lygis. 

5. Užtikrinamas efektyvesnis karinio personalo komplektavimas ir parengimas  valstybės gynybai. 

 

Tyrimų trukmė – iki 1,5 metų. 


