LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS

generolas leitenantas

JONAS VYTAUTAS ŽUKAS
GIMIMO DATA , VIETA
1962 m. birželio 1 d., Kaunas
IŠSILAVINIMAS
1985-1991 m. - Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas
1992-1994 m. - Vokietijos Bundesvero vadovavimo
akademija
2006-2007 m. - NATO gynybos koledžas (Roma, Italija)
KARINIAI LAIPSNIAI
1991
1994
1997
2007
2010
2015

m.
m.
m.
m.
m.
m.

-

majoras
pulkininkas leitenantas
pulkininkas
brigados generolas
generolas majoras
generolas leitenantas

KARINĖ KARJERA
1990 m. - Krašto apsaugos departamento (KAD) II skyriaus inspektorius
1990 m. - KAD Kadrų skyriaus viršininkas
1991 m. sausio 8 d. LR Seime davė priesaiką Lietuvos Respublikai, gynė ją sovietų
agresijos 1991 m. sausį ir rugpjūtį metu
1991 m. - KAD Mokomojo junginio vado pavaduotojas
1992 m. - Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Lauko kariuomenės brigados Kauno
motodesantinio bataliono vadas
1992 m. - KAM Lauko kariuomenės brigados vado pavaduotojas
1994 m. - Motodesantinės pėstininkų brigados (MDB) „Geležinis Vilkas“ štabo
viršininkas-vado pavaduotojas
1995 m. - MDB (nuo 1996 m. – Motorizuotosios pėstininkų brigados, MPB) „Geležinis
Vilkas“ vadas
2001 m. - Lietuvos Respublikos (LR) gynybos atašė Vokietijos Federacinei Respublikai,
Austrijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui
2004 m. - Lietuvos kariuomenės (LK) Mokymo ir doktrinų valdybos vadas
2007 m. – laikinai einantis LK Lauko (sausumos) pajėgų vado pareigas
2008 m. - LK Sausumos pajėgų vadas
2012 m. - LR karinis atstovas prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) ir ES
Nuo 2014 m. liepos 24 d. - Lietuvos kariuomenės vadas
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APDOVANOJIMAI
1992 m. - Sausio 13-osios atminimo medalis
1993 m. - LK Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ garbės ženklas
„Geležinis Vilkas“
1995 m. - LK kūrėjo savanorio medalis
1998 m. - LR Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius
2000 m. - Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Karininko
kryžius
2000 m. - Lietuvos nepriklausomybės medalis
2001 m. - LK medalis „Už nuopelnus“
2004 m. - LR krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis
2012 m. - LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už nuopelnus“
2012 m. - Estijos kariuomenės Sausumos pajėgų Karininko auksinis kryžius
2012 m. - Latvijos kariuomenės Sausumos pajėgų I-ojo laipsnio medalis „Už
nuopelnus“
2014 m. - LR krašto apsaugos sistemos medalis „Už pasižymėjimą“
2015 m. - Švedijos Karališkojo Šiaurinės žvaigždės ordino Komandoro didysis kryžius
2015 m. - Tarptautinės kariškių sporto tarybos (CISM) ordino „Už nuopelnus“ Riterio
kryžius
2016 m. - Ukrainos Aukščiausiosios Rados Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos
I-ojo laipsnio garbės ženklas
2016 m. - Latvijos Respublikos Viesturo ordino Komandoro didysis kryžius
2016 m. - LR Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2-ojo
laipsnio kryžius „Artimojo pagalbon“
2017 m. - Italijos Respublikos Generalinio gynybos štabo medalis
2017 m. - Tarptautinės kariškių sporto tarybos (CISM) ordino „Už nuopelnus“
Karininko kryžius
2018 m. - Moldovos Respublikos kariuomenės medalis „Už karinės brolystės
stiprinimą“
2018 m. - LR Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius
2018 m. - JAV kariuomenės legiono „Už nuopelnus“ komandoro laipsnio medalis
ŠEIMINĖ PADĖTIS
Vedęs (žmona Vilma Žukienė, sūnus Jonas Žukas)
UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMAS
Anglų, vokiečių, rusų
POMĖGIAI
Istorija, skaitymas, vaikščiojimas gamtoje
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