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Metai,
užbaigę
šauktinių
epochą

2008-ieji įeis į istoriją kaip lūžio taškas, pradėjęs naują Lietuvos kariuomenės etapą. Į areną įžengė profesionalai, su jais atėjo kokybė,
racionalus požiūris ir kažkur kirbantys klausimai: ar iš tiesų, išlydėję
šauktinius, tik atrandame, o gal kai ką ir prarandame?
Į mūsų anketos klausimus atsakė daugelis
Lietuvos kariuomenės padalinių. Ačiū. Linkime visiems gerų Naujųjų metų!
1. Kokie buvo svarbiausi 2008-ųjų įvykiai
Jūsų dalinyje? 2. Kaip perėjimas nuo šauktinių prie profesionalų kariuomenės šiemet
paveikė Jūsų dalinio gyvenimą? 3. Kokiems
savo dalinio žmonėms galėtumėte suteikti
Metų kario titulą ir už kokius nuopelnus? 4.
Koks įvykis Jūsų dalinyje šiemet nusipelno
Metų nuotykio titulo? 5. Su kokiomis viltimis
pasitinkate 2009-uoisus – Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų?

Šaudymas „Stingeriais“
2008-ieji Motorizuotajai pėstininkų brigadai
„Geležinis Vilkas“ buvo labai intensyvūs. Brigada dalyvavo ir organizavo įvairaus lygmens pratybas ir mokymus, iš jų reikėtų išskirti mokymosi
periodus Danijoje sausio ir kovo mėnesiais, vertinamuosius Danijos divizijos mokymus „Geltonasis riteris“ (ang. „Yellow Knight“) Danijoje birželį,
brigados vertinamąsias pratybas „Tvirtas Liūtas“
(angl. „Cool Lion“) Kovinio rengimo centre Nemenčinėje rugpjūtį, bataliono lygmens pratybas
„Voras kupranugaris“ (angl. „Camel Spyder“)
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Nemenčinėje, didžiausias Lietuvoje šiais metais
lauko pratybas „Tvirtas skydas“ (angl. „Strong
Shield“), vykusias Rukloje ir Pabradėje spalio
mėnesį, ir NATO šalių jungtinio greitojo reagavimo korpuso pratybas „Arrcade Fussion“ Vokietijoje lapkritį. Birželio mėnesį pirmą kartą Lietuvos
kariuomenės istorijoje MPB „Geležinis Vilkas“
Oro gynybos baterijos kariai Danijoje vykdė kovinį šaudymą iš modernių raketinių sistemų „Stinger“ – tai didžiausias metų įvykis. Brigados kariai
pasirodė labai sėkmingai – sunaikino 100 proc.
taikinių. Amerikietiška raketinė sistema – vienas
naujausių ir moderniausių Lietuvos kariuomenės įsigytų ginklų. MPB „Geležinis Vilkas“ Oro
gynybos baterija šiomis sistemomis apginkluota
2007 m.
Brigada ir jos padaliniai ištisus metus dalyvavo
kovinio rengimo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
Šiais metais permainos ryškiai palietė MPB
„Geležinis Vilkas“ vadovybę – pasikeitė pačios
brigados, Mindaugo, Kęstučio, Birutės, Artilerijos batalionų vadai.
Šiemet dviejuose brigadai priklausančiuose
batalionuose išleistos paskutinės pradinės privalomosios tarnybos karių, arba kitaip – šauktinių, laidos. Balandį paskutiniai šauktiniai kariai
baigė tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio

MPB „Geležinis Vilkas“
Oro gynybos baterijos kariai
Danijoje
vykdė kovinį
šaudymą iš
modernių
raketinių
sistemų
„Stinger“.

Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione
ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione. Palaipsniui šiuos
karius pakeitė profesinės karo tarnybos kariai.
2009 m. MPB „Geležinis Vilkas“ laukia pratybų ir mokymų maratonas. Ateinantys metai žada
būti labai svarbių pasirengimų ir treniruočių
metai. Jau 2010 m. sausį Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kariai pradės
budėjimą NATO Greitojo reagavimo pajėgose
(angl. NATO Responce Force – NRF), kur Lietuva, Latvija ir Estija sudarys bendrą batalioną.
Tuo pačiu metu brigados kariai pradės budėjimą Europos Sąjungos kovinių grupių sudėtyje.
Tai dideli iššūkiai brigadai ir jos padaliniams, o
2009–ieji yra baigiamasis pasirengimo šiems iššūkiams laikotarpis.

Didžiausių
metų pratybų „Tvirtas
skydas“
akimirkos.

Vyr. ltn. Skomantas Povilionis
MPB atstovas spaudai

Apogėjus – „Tvirtas
skydas“
2008 m., kaip ir kasmet, LDK Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione buvo gausu
įvykių. Vasarį šventėme Bataliono kovinės vėlia-
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vos įteikimo 12-ąsias metines, pavasarį išleidome paskutiniuosius privalomosios karo tarnybos
karius. Pirmieji Baltijos bataliono štabo mokymai
Tartu, Estijoje, vyko taip pat pavasarį. Kaip visuomet, nepamiršome, kad esame „Geležinio Vilko“
brigados dalis – šventėme Geležinio Vilko dieną.
Nepamiršome ir artimųjų – birželį susirinkome į
šeimos šventę. Liepos mėnesį batalione duris
atvėrė Šaulių sąjungos stovykla, o rugpjūtį Karo
muziejaus aikštėje Kaune sutikome sugrįžusius
LITCON-10 karius. Apsilankėme pas kolegas Danijoje – ten rudenį II kuopa dalyvavo pratybose.
Veiklos apogėjus – „Tvirto skydo 2008“ pratybos
rudenį. Paminėjome Kariuomenės ir visuomenės
dieną, šventėme 17-ąjį gimtadienį. Tikimės, kad
batalionas sėkmingai pasirengs NRF budėjimui.
LDK Algirdo bataliono S5 skyrius

Aiški vizija ir šaunus
kolektyvas
Vadų pasikeitimas LDK
Kęstučio
batalione.

Štai ir prabėgo dar vieneri metai, prasmingi
mūsų batalionui ne vien kasdieniniu darbu, įvairiomis pratybomis ir mokymais, bet ir tuo, kad
šiemet šventėme Lietuvos kariuomenės 90-metį.
Galime pasidžiaugti, kad batalionas sėkmingai

pasirodė pratybose „Tvirtas skydas 2008“, grupė bataliono karių pradėjo pasirengimą misijai
Afganistane, į kurią išvyks ateinančiais metais.
Batalione pasikeitė vadai. Šiltai atsisveikinome
su plk. ltn. Daliumi Polekausku, o batalionui vadovauti pradėjo plk. ltn. Gintaras Smaliukas.
Peržvelgus nuveiktus darbus, galima teigti,
kad batalionas tvarkėsi gerai, didelių bėdų nebuvo. Turint aiškią viziją ir gerą kolektyvą, kasdieniniai rūpesčiai įveikiami lengvai.
Perėjimas nuo privalomosios prie profesionaliosios kariuomenės jaučiamas ir mūsų batalione.
Nors batalione dar tarnauja ir šauktinių, jau suformuotas pėstininkų būrys tik iš profesionalų, profesinės karo tarnybos kariai taip pat sparčiai keičia
šauktinius, tarnaujančius Sunkiosios ginkluotės
kuopoje. Nuo kitų metų liepos mėnesio batalione
šauktinių karių turėtų nebelikti.
Žinoma, turime batalione karių, kurie galėtų
pretenduoti ir į Metų kario titulą. Pagrindiniu pretendentu, manome, galėtų tapti vyr. ltn. Kęstutis
Danaitis, jis padėjo policijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams iš autoįvykyje sulamdyto automobilio išlaisvinti sunkai sužalotus
žmones. Kęstutis yra pristatytas valstybiniam apdovanojimui.
Naujieji metai – tai naujų svajonių, naujų darbų ir
idėjų metai. Tikimės, jie mums atneš tik gera. Žinoma, norime visus pasveikinti praėjusių šv. Kalėdų
ir Naujųjų metų proga, palinkėti stiprios sveikatos,
šeimyninės laimės, nenuilstamos energijos būsimuose darbuose.
Kpt. Liutauras Mickevičius
S5 skyriaus viršininkas

Ąžuolo vainikai –
garsinantiems
Lietuvą ir kariuomenę
Į Pagudonės poligoną Telšiuose dalyvauti tarptautinėse taikos palaikymo pratybose „Baltijos
dvasia 2008“ atvyko daugiau kaip 700 karių iš
penkių valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai buvo didžiausios šiais metais KASP pratybos Lietuvoje. Visą
savaitę kelių valstybių savanoriai mokėsi greitai
reaguoti į susidariusias situacijas, bendrauti su
priešiškai nusiteikusiais „vietos gyventojais“ ir t.
t. Tarptautinėse pratybose „Baltijos dvasia 2008“
lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus. Kartu su mūsų Prezidentu į Telšius atvykęs Danijos princas Joachimas domėjosi, kaip
sekasi jo šalies savanoriams pratybose Lietuvoje.
Svečius į mūsų pratybas lydėjo Sausumos pajėgų
vadas brg. gen. Vytautas Žukas, taip pat Danijos
savanorių vadas gen. mjr. Janas Norgardas.
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Šiemet į misiją Afganistane išvyko 8-oji Goro
provincijos atkūrimo grupė, suformuota daugiausiai iš Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės karių.
Tai jau antroji PAG grupė iš Savanorių pajėgų.
Kariuomenės profesionalizacija mus palietė
kiek kita puse. Daugiau nei 80 karių savanorių perėjo į profesinę karo tarnybą. Tai iš tiesų geras
pavyzdys: žmogus, tarnaudamas KASP, suprato,
kad tarnyba profesinėje kariuomenėje atitinka jo
lūkesčius, mes jį paskatiname ir padedame tapti
profesinės karo tarnybos kariu. Atiduoti patyrusius karius nelengva, tačiau į jų vietą ateina nauji.
Rugpjūtį Vilniaus oro uoste sutikome iš Pekino
olimpinių žaidynių su iškovotu bronzos medaliu
sugrįžusį karį savanorį Mindaugą Mizgaitį. Jam
šiemet norėčiau skirti Metų kario titulą. Krašto
apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno
apygardos 2-ojoje rinktinėje tarnaujantis M. Mizgaitis olimpinių varžybų paguodos finale nugalėjo
savo bendraamžį iš Prancūzijos Janicką Szczepianiaką ir laimėjo olimpinę bronzą.
Grįžtantį iš olimpiados M. Mizgaitį, taip pat sidabrą laimėjusius KASP Aviacijos rinktinės lakūnus,
grįžtančius iš Pasaulinio akrobatinio skraidymo
čempionato Novosibirske, nutarėme deramai
pasitikti – su ąžuolų vainikais. Tačiau kur jų rasti
Vilniuje? Patyrę ir seni kariai iš Pajėgų štabo aptarnavimo tarnybos nenuleido rankų ir per pusdienį
ne tik surado ąžuolo šakelių, bet ir savo rankomis
nupynė vainikus.
Gr. Vilius Dževečka
KASP atstovas spaudai

Rinktinė – be ryšio
KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė pirmą
kartą istorijoje vienu metu gavo 9 naujus lengvuosius automobilius FIAT DOBLO. Tradiciškai
šiemet surengėme XVIII KASP sporto žaidynes ir trečią kartą iš eilės tapome nugalėtojais.
Metų nuotykis – rugpjūčio 20 d. trenkęs žaibas
sugadino KATT aparatūrą. Po šio įvykio iki dabar rinktinė neturi jokio ryšio. Metų kario titulą
skyrėme 4 kariams: kpt. Arūnui Apčinikovui, kpt.
Karoliui Morkūnui, vrš. Kęstučiui Valikoniui ir srž.
Dariui Šiaučiuliui. Grįždami po tarnybos į namus,
kelio ruože Raguvėlė–Rokiškis, Anykščių rajone, jie pastebėjo apvirtusį automobilį. Sustoję jį
apžiūrėjo ir pamatė viduje prispaustus keleivius.
Atvertę automobilį kariai išlaisvino moterį ir jos
3 mėnesių vaiką, iškvietė kelių policiją ir padėjo
ištraukti automobilį ant kelio.
Naujuosius 2009 metus rinktinė sutinka su
nauju rinktinės vadu.
KASP 5-osios rinktinės S5 skyrius

Aktoriai ekstremalai

Daugiau nei
80 savanorių
Svarbiausi 2008 m. įvykiai KASP Didžiosios perėjo į profesinę karo
Kovos apygardos 8-ojoje rinktinėje buvo rinktitarnybą.
nės 17-ųjų įkūrimo metinių minėjimas Vytauto
Didžiojo karo muziejuje ir Lietuvos karininkų ramovėje Kaune, KFOR-18 būrio karių palydėtuvės
ir sutiktuvės. Rinktinės kariai ir kariai savanoriai
išvyko į taikos palaikymo operaciją Kosovo provincijoje Juodkalnijoje, o grįžo iš nepriklausomos
Kosovo Respublikos.
Per Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Vilniuje Vingio parke
rinktinės kariai savanoriai gavo užduotį išradingai pristatyti tarnybą Krašto apsaugos savanorių
pajėgose, ir tai jiems pavyko. Pabaisko mūšio
vietoje (Ukmergės rajonas) XV šimtmetyje žuvusių karių atminimui įamžinti mūsiškiai pasodino
raudonlapių bukų alėją.
Rinktinės karių sporto žaidynės Aukštaitijos
nacionaliniame parke Ignalinos rajone – tai lyg
savotiškas rinktinės karių iš Utenos ir Vilniaus
apskričių susitikimas. Draugiškai išmėginome
jėgas granatų svaidymo, virvės traukimo, orientavimosi, karinio kliūčių ruožo rungtyse, konkurse „Savanorių galiūnų komanda“.
Dalyvavome bendruose mokymuose su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Juose mokėmės saugoti Lietuvos valstybinę sieną ir gaudyti
sienos pažeidėjus.
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-mečio minėjimo renginiuose dviems rinktinės karių būriams teko garbė dalyvauti Lietuvos kariuomenės parade Vilniuje.
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Savanorių
žaidynėse kariai šturmuoja
kliūčių ruožą.
Šiais metais pradėta aktyviai bendradarbiauti su Karo prievolės administravimo tarnybos
atstovais Vilniaus ir Utenos apskrityse. Sukurta
bendra programa, kurioje pristatoma Lietuvos
kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų
ginkluotė ir tarnyba. Aktyviai dalyvavome neatlygintinos kraujo donorystės akcijoje.
Šiemet apie 100 karių savanorių iš visų Krašto
apsaugos savanorių pajėgų pasirinko profesinę
karo tarnybą. Laisvas vietas Krašto apsaugos
savanorių pajėgose iškart užpildė nauji kariai
savanoriai.
Metų žmogumi išrinkome 8-osios rinktinės
Medicinos kuopos karę savanorę gr. Liudmilą
Milevskają už narsą tarnybos metu Afganistane
– ji PAG-7 stovyklos apšaudymo metu gelbėjo
tarnybos draugus.
Ekstremaliai nusifilmavome seriale „Garbės
kuopa II“. Rinktinės kariai savanoriai per Kariuomenės ir visuomenės šventę jau baigė savo užduotį ir
rengėsi vykti į namus, o čia staiga prie mūsų palapinės prišoko kūrybinė serialo grupė, ir per vieną
minutę kariai savanoriai tapo „aktoriais“.
Tikimės, kad Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimo renginiai vyks sklandžiai, bus įdomūs ir
patrauklūs ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir užsienio svečiams.
KASP 8-osios rinktinės S5 skyrius
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Išdavikas – skyriaus
vertintojas
Svarbiausias 2008 m. įvykis 3-iojoje rinktinėje
– PAG-8 palydėtuvės. Metų kario titulą galėtume suteikti plk. ltn. Vytautui Reklaičiui už indėlį
į pasiruošimą šiai misijai. 2009-uosius sutiksime su viltimi, kad visi PAG-8 kariai grįš sveiki
ir gyvi.
Mūsų rinktinė per šiuos metus patyrė skaudų
įvykį – pratybų metu nuskendo rinktinės ŠAK
žvalgų būrio ats. eil. Dovydas Teresius.
Rugsėjį į Kosovą išlydėjome KFOR-19 būrį.
Metų šaunuolio titulą norėtume suteikti ats.
eil. Antanui Damarackui, kuris daugiau kaip 10
metų yra savanoris, du jo sūnūs tarnavo rinktinėje. 2009 m. jam sukaks 55 metai. Antanas jau
daugiau kaip dešimtmetį yra kraujo donoras, yra
gavęs Kauno mero apdovanojimą „Gerumo plyta“. Didžiuojamės ir ats. ltn. Simu Baltrušaičiu,
dirbančiu Kauno policijos mokykloje šaudymo
instruktoriumi ir visas įgytas žinias bei įgūdžius
perteikiančiu savo kuopos kariams.
Linksmiausias, bet labiausiai nuotaiką sugadinęs įvykis nutiko 201 kuopos skyrių vertinamųjų pratybų metu. 15 val. 1-ojo būrio 2-asis
skyrius gavo užduotį surengti planuotą pasalą.
Visi kariai, vadovaujami skyriaus vado, ėmė

kruopščiai ruoštis būsimai užduočiai. Viena
grupė atliko nurodytos pasalos vietos rajono
žvalgybą, kita ėmėsi gaminti užduoties rajono
maketus. Kariai visų pratybų metu buvo vertinami, todėl nuoširdžiai stengėsi parodyti, ko yra
išmokę.
Grįžus žvalgybos grupei, skyriaus vadas,
įvertinęs situaciją, paskelbė kovinį įsakymą.
Kariai užsimaskavo ir nusiteikę puikiai įvykdyti
užduotį pasiekė pasalos rajoną, kur pagal visas
taisykles užėmė pozicijas. Pasala įrengta, kariai
laukia priešo.
Ore tvyro įtampa – visi susikaupę gaudo kiekvieną garsą ir šnaresį. Įtampa vis augo, nes
priešas jau čia pat. Ir štai, kai tolumoje pasigirdo pirmieji tylūs garsai, skyriaus kariai pradėjo
įtarti, jog artėja priešas. Atkirtimo grupė davė
sutartą signalą, kad priešas pasirodė. Naikinimo grupė jau beveik matė priešą savo taikikliuose ir pasiruošė atidengti ugnį. Bet staiga
netoliese, iš pasalos užnugario, pasigirsta garsus čiaudulys, kurį palydi ne ką tylesni už čiaudulį keiksmai. Jie išdavė pasalos vietą – priešas
atidengė ugnį. Visi skyriaus kariai, suprasdami,
kad pasala pastebėta, ir neslėpdami nusivylimo, kad užduotis neįvykdyta, o netikėtumo
efektas prarastas, narsiai stojo į kovą. Nuskambėjo greitas skyriaus vado įsakymas atsitraukti.
Kariai, vykdydami manevrą „ugnis ir judėjimas“,
skubiai traukėsi iš pasalos. O paskui 2-ojo skyriaus karius pasalos rajoną skubiai paliko ir
garsaus čiaudulio kaltininkas ir mūsų pozicijų
„išdavikas“ – tas, kuris vertino mūsų pratybas.
Kpt. Arvydas Savickas
KASP 2-osios rinktinės
S5 skyriaus viršininkas

Liūdesys išlydėjus
paskutinius mohikanus
Gedimino štabo batalionas paminėjo 15-ąsias
savo veiklos metines Ukmergės mieste. Ukmergiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę pamatyti Garbės sargybos kuopos ir Lietuvos kariuomenės orkestro parodomąsias programas.
Kariai susirinkusiesiems demonstravo atkurtas
XIV a. Lietuvos valdovų asmens sargybos karių
uniformas, svečius vaišino Ukmergės miesto
savivaldybės dovanota kareiviška koše.
Lietuvos kariuomenės 90-metį batalionas paminėjo atsisveikindamas su paskutiniais šauktiniais. Per iškilmingą rikiuotę, kurioje dalyvavo
tarnybą batalione baigiantys 86 privalomosios
pradinės karo tarnybos kariai, LDK Gedimino
štabo bataliono vadas pulkininkas leitenantas
Raimundas Vaikšnoras padėkojo kariams už

gerai atliktą pareigą Lietuvai ir įteikė atminimo
dovanas bei raštus.
Po minėjimo kalbinti atlikę tarnybą kariai
džiaugėsi Lietuvos kariuomenėje praleistu laiku, dauguma ruošiasi grįžti, jei leis galimybės.
„Norėčiau pasilikti tarnauti profesionalioje karinėje tarnyboje, nes man patinka ši profesija, čia
daug ko išmokau“, – sakė atsargos eilinis Justinas Sukackas. Tarnybą LDK Gedimino štabo
batalione baigę kariai tarnavo Garbės sargybos

ir Štabo aprūpinimo kuopose. Gedimino štabo
batalione nuo šiol tarnaus tik profesionalios
karo tarnybos kariai.
Išėjus šauktiniams bataliono gyvenimas tapo
liūdnesnis. Nebeliko tų jaunųjų karių, kuriais
mes rūpinomės. Viena iš pagrindinių LDK Gedimino štabo bataliono užduočių – reprezentuoti
Lietuvos kariuomenę. Neretai dalyvauti įvairiuose renginiuose, padėti įgyvendinti užduotis
būdavo pasitelkiami ir šauktiniai kariai. Perėjus
prie profesionalios kariuomenės ir sumažėjus
personalui, bataliono galimybės padėti visuomeninėms organizacijoms įvairių renginių metu
sumažėjo.
Metų kariu išrinkome vrš. Janą Kačianovskį.
Jis – vaikų vasaros stovyklos LDK Gedimino
štabo batalione organizatorius. Vaikai gyveno
palapinėse bataliono teritorijoje pagal karišką
dienotvarkę, vykdė įvairias užduotis ir valgė
kareivišką košę. Visos vasaros stovyklos metu
vrš. J. Kačianovskis ir jo komanda aktyviai dirbo su vaikais, su jais gyveno ir sugebėjo taip
užkariauti vaikų širdis, kad dar iki šiol vaikų tėvai skambina į batalioną ir klausia, kada vėl bus
tokia stovykla. Vrš. Janas Kačianovskis sumanumu, iniciatyva ir atsidavimu kariuomenei sugebėjo stovyklautojams puikiai pristatyti Lietuvos
kariuomenę – vaikai liko sužavėti ir netgi panoro
joje tarnauti.

LDK Gedimino štabo
bataliono Metų
žmogus – vrš.
J. Kačianovskis.
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Šiemet kaip niekad linksmai ir entuziastingai
bataliono kariai ir darbuotojai šventė Užgavėnes. Teatrališkai nusiteikę ir kaukėti bataliono
darbuotojai kolegas vaišino blynais ir varė šaltą žiemą iš kiemo.

smėlėtą ir sudegusių medžių šaknimis apraizgytą dirvožemį sodino pušų sodinukus – pasodino
daugiau kaip 10 000 pušų augliukų, apželdino
daugiau kaip trijų hektarų plotą.
Pavasarį Rusnėje, prie Skirvytės upės, vyko
Lietuvos kariuomenės sportinės žūklės čempionatas, jame rungėsi 33 komandos iš visų
kariuomenės padalinių. Komandinėje rungtyje
bataliono komanda iškovojo I vietą, o individualioje rungtyje bataliono vardą garsino psk.
Evaldas Umporas, jis užėmė III vietą.
Gegužės 17 d. per Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Klaipėdos įgula klaipėdiečius ir miesto svečius pakvietė į Kruizinių ir karo laivų terminalo krantinę.
Žemaičių 3-iosios rinktinės savanoriai miestiečius vaišino kareiviška koše ir arbata, o LDK
Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kariai
visuomenei pristatė karo techniką ir ginkluotę,
pasakojo apie tarnybos specifiką. Daugeliui,
o ypač vaikams, labai patiko pasivažinėjimas

Daugiau kaip 200 hektarų išdegusio miško,
penki milijonai litų nuostolių – tokie 2006 m.
gegužę Neringą nusiaubusio gaisro nuostoliai,
tačiau tikrieji didžiausio kada nors Kuršių neriją
nuniokojusio gaisro padariniai skaičiais neįvertinami. Kuršių nerijos nacionalinis parkas pradėjo išdegusio miško atsodinimą. Į pagalbą atėjo
ir Lietuvos kariuomenė. Tris dienas nuo ryto iki
vakaro KASP Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono kariai į

vikšriniu šarvuočiu.
Liepą KASP LDK Butigeidžio dragūnų mokomasis batalionas minėjo 16-ąsias įkūrimo
metines. O rudenį dragūnų mokomajame batalione paskelbta Priesaikos diena. Iškilmingos rikiuotės metu bazinio kario savanorio įgūdžių kurso kariai savanoriai prisiekė ištikimai
tarnauti Lietuvos Respublikai ir būti dorais ir
garbingais Lietuvos kariais. Taip baigėsi 7-asis
bazinis kario savanorio įgūdžių kursas.

Tikimės, kad naujas tūkstantmetis Lietuvai neleis pamiršti savo tradicijų, papročių ir meilės Tėvynei. Viliamės, kad Lietuvos žmonės neužmirš
savo tautos šaknų, neužmirš, dėl ko mūsų protėviai kovojo ir kaip saugojo savo žemę. Linkime
Lietuvai ir jos žmonėms pasitikti ir trečią tūkstantmetį su lietuviška kalba, ant lietuviškos žemės ir
su lietuviškais papročiais.
Kpt. Tomas Balkus
S5 skyriaus viršininkas

Dragūnai pasodino
10 tūkstančių pušaičių

Šventinis dragūnų paradas.
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Visus metus kas mėnesį kviečiami kursantai
ir dvi savaites Kairių poligone yra mokomi atlikti individualias taktikos užduotis, valdyti priskirtą ginklą, įsirengti šaulio ugnies poziciją,
orientuotis vietovėje naudojantis žemėlapiu ir
kompasu, suteikti pirmąją medicinos pagalbą
nukentėjusiam. Bataliono instruktoriai ruošdami karius siekia pagrindinio kario savanorio
bazinio įgūdžių kurso rengimo tikslo – parengti
karį vykdyti savo funkcijas taikos ir karo metu
Savanorių pajėgų daliniuose.
Atvėsus orams ir artinantis ilgiems vakarams
vis mažiau lieka galimybių susiburti visiems
kartu ir linksmai praleisti laiką. Paskutinę spalio savaitę visi bataliono kariai ir darbuotojai
susirinko Kairių poligone. Tuo metu, kai visi
kariai rungtyniavo įvairiose rungtyse, psk. Vladimiras Davidovas ir kpt. Žydrūnas Palubinskas kūrė ugnį, valė česnakus ir ant laužo virė
plovą. Jiems į pagalbą suskubo visų komandų
atstovai. Nors lijo, gerai nusiteikusiai kompanijai blogas oras netrukdė, sušalę šildėsi prie
didelio laužo, išalkę vaišinosi gardžiu plovu.
Baigėsi keturių dienų Lietuvos kariuomenės
atkūrimo 90-mečio šventinis maratonas.
Lapkričio 21 d. bataliono ramovės salėje
vykusiame šventiniame minėjime pasveikinti
Dragūnų mokomajam batalionui ir Lietuvos kariuomenei nusipelnę kariai ir darbuotojai. Jiems
įteikti apdovanojimai, medaliai ir padėkos raštai. Vėliau bataliono kariams, darbuotojams ir
jų antrosioms pusėms buvo surengtas teminis
vakaras „1918-ieji metai“. Lapkričio 22 d. bataliono kariai dalyvavo šventiniame Klaipėdos
įgulos parade ir rikiuotėje Klaipėdos atgimimo
aikštėje, o jau lapkričio 23 d. bataliono būrys
ir vėliavos grupė atvyko į Vilnių, į Lietuvos kariuomenės paradą Katedros aikštėje.
Inga Šmitienė
Civilių ir karių bendradarbiavimo
vyr. specialistė

Mindaugėnų viltys
ir lūkesčiai
Svarbiausi įvykiai – Taikos rėmimo operacijos
Afganistane, Provincijos atkūrimo grupės šeštosios pamainos (PAG-6), kuri buvo suformuota Mindaugo MPB pagrindu (2007 m. lapkričio
– 2008 m. gegužės mėn.), sugrįžimas. Pasikeitė
bataliono vadas – juo tapo mjr. Nerijus Stankevičius, o štabo viršininko pareigas užėmė mjr.
Liudas Gumbinas.
Profesionalėjant kariuomenei, keičiasi karių
požiūris į tarnybą, didėja jų motyvacija.
Kyla problemų dėl infrastruktūros, kuri nėra pri-

taikyta profesinės karo tarnybos kariams (automobilių stovėjimo aikštelės, rekreacinės zonos),
nelanksčios maitinimo sistemos. Atėję tarnauti
į profesinę karo tarnybą naujokai privertė pasitempti senbuvius. Kai kurie padaliniai sumažėjo,
nes dauguma jų etatų buvo skirti privalomosios
pradinės karo tarnybos kariams.
Metų kario vardą suteikėme III mechanizuotosios pėstininkų kuopos kuopininkui j. psk.
Kęstučiui Janeliūnui už asmeninį pavyzdį bataliono kariams, iniciatyvą, rūpestingumą, kovinio
rengimo lygio kėlimą batalione, batalioną reprezentuojančią veiklą. Karys batalione tarnauja jau
penkiolika metų, sėkmingai dalyvavo jau trijose
tarptautinėse misijose, turi itin daug tiek kovinio rengimo, tiek ir personalo valdymo patirties.
Esame dėkingi štabo S1 skyriaus viršininkei kpt.
Tatjanai Ramonienei už ekskursijos į Suomiją
organizavimą bataliono kariams, darbuotojams
bei jų artimiesiems ir už aktyvią veiklą Karininkų
klube. Džiaugiamės, kad tokį vardą galime suteikti bataliono vadui mjr. Nerijui Stankevičiui už
teigiamus pokyčius ir kuriamą gerą mikroklimatą
batalione, už teisingus ir laiku priimamus sprendimus, svarų indėlį į Karininkų klubo veiklą.
Spaudžiame ranką I mechanizuotosios pėstininkų kuopos kuopininkui psk. Remigijui Katinui
– jis pripažintas geriausiu 2008 metų Lietuvos
kariuomenės puskarininkiu. O Panevėžio įgulos
karo kapelionui mjr. Sauliui Kasmauskui reiškiame padėką už aktyvų draugiškų santykių puoselėjimą su krikščionišku jaunimu.
Giriame II mechanizuotosios pėstininkų kuopos kuopininką vrš. Sigitą Paurį už itin įdomaus
ir naudingo individualaus rengimo kurso organizavimą naujai atėjusiems tarnauti į batalioną
profesinės karo tarnybos kariams.
Metų įvykio kategorijoje turime dvi nominacijas
– tai Štabo kuopos Ryšių būrio II radijo ryšių skyriaus ryšininko vrš. Mindaugo Sivicko sėkmingas
sustojimas griovyje vairuojant sunkvežimį „Kamaz“ ir bataliono karių, darbuotojų ir jų artimųjų
ekskursija keltu į Stokholmą.
2009-uosius pasitinkame su viltimi, kad artėjanti ekonominė krizė aplenks kariuomenę, kad
ilgus metus kariuomenės labui dirbę žmonės
pagal darbo sutartis bataliono Aptarnavimo tarnyboje, kurią planuojama naikinti, vis dėlto neatsidurs už vartų, kad numatomas KASP savanorių
kovinis rengimas bataliono III mechanizuotosios
pėstininkų kuopos pajėgomis bus sėkmingas ir
įdomus, kad kariuomenės finansavimas nemažės, o kariai pateisins jiems rodomą pasitikėjimą,
kad, kaip žadama, bus atnaujinta bataliono ginkluotė ir technika. Į ateitį žvelgsime su viltimi, kai
sugebėsime suprasti vieni kitus net be žodžių,
kai prireikus paremsime vieni kitus ir suprasime, kad pirmiausia esame žmonės, kurie kartais
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padaro ir klaidų. Lietuvos vardo tūkstantmetį
pasitinkame su viltimi, kad ateinantys metai bus
įspūdingi renginiais ir pratybomis, kad netrūks
nei parako, nei šovinių.
Kpt. Mindaugas Neimontas
Mindaugo MPB atstovas spaudai
		

Kariuomenę papuošė
merginos
2008-ieji tapo ryškiais Lietuvos kariuomenės
profesionalėjimo metais – sustabdytas šaukimas
į privalomąją pradinę karo tarnybą, suformuoti
pirmieji profesinės karo tarnybos naujokų būriai,
praktiškai išbandytos jų rengimo programos.
Karo prievolės administravimo tarnyba dau-

Profesionali
kariuomenė
pradėjo vilioti
ir merginas.
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giausia dėmesio ir pastangų skyrė dviem užduotims: kandidatų į profesinę karo tarnybą
(toliau – PKT) paieškai ir atrankai bei valstybės
karo prievolės organizavimo ir administravimo
politikai Lietuvos Respublikoje įgyvendinti. KPAT
kartu su viršininku Tomu Pilviniu ir viršininko pavaduotoju plk. Arūnu Dudavičiumi nuo pat metų
pradžios darbuotojams iškėlė aiškų uždavinį
– persiorientuoti dirbant su jaunimu ir stiprinti
darbą su potencialiais kandidatais, kurie rimtai
svarsto galimybę pasirinkti kario kelią.
KPAT kariai aplankė beveik 300 šalies mokyklų, dalyvavo 40 įvairių visuomeninių renginių,
organizavo daugiau kaip 10 pažintinių švenčių.

Pavyzdžiui, projekte „Pažintis su kariuomene“
dalyvavo 600 moksleivių, iš kurių 120 atliko pirmą šuolį su parašiutu. Taip pat aktyviai pradėta
dirbti su Šaulių sąjunga – surengtas pirmasis
moksleivių karinės rikiuotės konkursas ir kartu dalyvauta keliuose renginiuose. Šiais metais
pradėjo veikti informacinė interneto svetainė
www.karys.lt, visi kandidatai gali kario profesija
domėtis nemokama telefono linija 8 800 12340.
Taip pat Marijampolėje duris atvėrė pirmasis
šiuolaikinis verbavimo į kariuomenę skyrius.
Pirmą kartą kariuomenės reklamai ir verbavimui buvo skirta daugiau dėmesio, todėl pavyko
visapusiškai pristatyti kariuomenę ir populiarinti
Daugelis būsimųjų „profų“
nepabūgo
iššokti su
parašiutu.

kario profesiją. Pasirinkto kelio teisingumą liudija
statistika: 1 200 jaunuolių pašaukti atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, o 1 000 tapo
PKT kariais. Metų pabaigoje į vieną laisvą PKT
vietą pretendavo 5–6 kandidatai ir atsirado puiki
galimybė pasirinkti geriausius, labiausiai motyvuotus kandidatus.
2008 m. buvo įsimintini tuo, kad KPAT vykdomą kariuomenės populiarinimo politiką aktyviai
rėmė ir kariniai daliniai: nuo reguliarios kariuomenės vienetų iki Krašto apsaugos savanorių
pajėgų rinktinių. Bendros pastangos buvo pastebimos ir vertinamos. Pavyzdžiui, kariuomenės pristatymas Lazdijuose vykusios technikos

šventės metu buvo pripažintas geriausiu šventėje. Dar vienas gražus pavyzdys – Pakruojo
miesto šventėje Garbės sargybos kuopos karių
pasirodymas tapo dienos puošmena ir žiūrovų
sulaukė kur kas daugiau nei koncertavę popmuzikos atlikėjai.
Metų įvykis – šaukimo į PPKT sustabdymas.
Metų pradžioje mažai kas tikėjo, kad į PKT pakviesime 1 000 karių. Tačiau įpusėjus metams
šis planas jau nebuvo vadinamas utopiniu. Taip
pat maloniai nustebino, kad kario profesija domisi gausus dailiosios lyties atstovių būrys. Merginos nevengia ir labai jau vyriškų specialybių.
Pavyzdžiui, bus merginų prie artilerijos pabūklų,
bus ir karinį sunkvežimį vairuojančių.
Tikimės, kad Lietuvos vardo tūkstantmečio
metais kario profesija bus dar populiaresnė ir
sulauks ne mažesnės pagarbos nei ankstesniais
metais.
Laimis Bratikas
KPAT atstovas spaudai

Karo inžinieriai valė
Lietuvos kaimus
Juozo Vitkaus inžinerijos batalione suremontuotas štabas. Batalionas yra įsikūręs istorinės
Kauno tvirtovės komplekso dalyje. Ši tvirtovė
pradėta statyti 19 a. pabaigoje carinės Rusijos ir

yra įrašyta į Kultūros vertybių apsaugos departamento registrą. Mūsų teritorijoje esančiose istorinėse kareivinėse pasikeitė šešios kariuomenės:
carinės Rusijos, I pasaulinio karo metais – Vokietijos kariuomenė, tarpukariu – Lietuvos kariuomenė, II pasaulinio karo metais – vokiečių, vėliau
– SSRS kariuomenė ir pagaliau, duok, Dieve, visam laikui – atkurtos Lietuvos kariuomenė, šiuos
pastatus perėmusi 1992 metais. Štabo pastatas
buvo paskutinis dar neremontuotas, bet šiemet
atėjo ir jo eilė. Labai svarbu tai, kad suformuotas
ABC (apsauga nuo atominio, radiologinio, biologinio, cheminio ir nuodingų toksinių pramoninių
medžiagų) būrys. Inžinerijos batalione organizuoti ABC užterštumo švarinimo specialistų kursai. Didžiausias dėmesys kreiptas į praktinius
užsiėmimus ir pratybas, kurias vedė Inžinerijos
bataliono ir Karo inžinerijos mokyklos instruktoriai. Kariai mokėsi ABC švarinimo pagrindų ir
dirbti 2007 m. įsigytu lengvuoju švarinimo konteineriu Kaercher CDS-1000GDS. Lapkričio 25–
27 d. Kazlų Rūdos poligone ABC būrys dalyvavo lauko pratybose, kurių metu rėmė Inžinerijos
kuopos padalinius ABC pajėgumais, užtikrinant
pajėgų apsaugą.
Patvirtinta Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programa. Bataliono Išminavimo kuopoje iš profesinės karo tarnybos
karių suformuotas Ištisinio išminavimo būrys,
jo kariai Karo inžinerijos mokykloje baigė SSN
specialisto kursą ir nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m.
Mūsų šalyje
glūdintys
„lobiai“.
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lapkričio 27 d. vykdė ištisinio išminavimo darbus
Lietuvoje. Visi šiais metais planuoti išminavimo
darbai įvykdyti. Iš viso išminuota 18 ha žemės
ploto, neutralizuota 1 447 vnt. įvairaus kalibro ir
tipo standartinių sprogstamųjų užtaisų. Ištisinis
išminavimas buvo vykdomas Liucinavos kaime,
Marijampolės rajone, Patunkiškių, Klampučių,
Karpiejų kaimuose (Vilkaviškio savivaldybė) ir
Gentviliškių kaime, Akmenės rajone. Ypatingas
dėmesys atkreiptas į Karpiejų kaime (Vilkaviškio savivaldybė) išminuotą plotą (apie 1,8 ha),
čia buvo aptikta ir neutralizuota 6 prieštankinės
minos T-42 (Vokietija) , 68 vnt. 81 mm ir 82 mm
minosvaidžio minų, 23 įvairaus kalibro artilerijos
sviediniai. Paskutiniame išminuoto lauko plote
Vilkaviškio r. Patunkiškių kaime neutralizuota 32
vnt. įvairaus kalibro standartinių sprogmenų.
Baigus ištisinio išminavimo darbus, planuojamas Ištisinio išminavimo būrio kovinis rengimas.
Aprūpinus Ištisinio išminavimo būrį nauja įranga
ir technika, 2009 m. planuojami ištisinio išminavimo darbai paspartės, bus užtikrintas didesnis
karių saugumas, vykdant standartinių sprogmenų aptikimą ir neutralizavimą.
Šių metų lapkričio 14 d. į atsargą buvo išlydėti
paskutiniai mūsų dalinio šauktiniai kariai. Baigėsi visa epocha. Mes tapome antru batalionu Sausumos pajėgų sudėtyje, po Algirdo bataliono,
kuriame nėra šauktinių karių, o tarnauja tik algininkai (kontraktininkai). Po paskutinės paleidimo
į atsargą ceremonijos batalione tvyro dvejopas
jausmas: sumažėjo juoko, nerūpestingumo, prasižengimų ir bendravimo su karių artimaisiais, tačiau padaugėjo atsakomybės, profesionalumo,
tarp šauktinių gretas užėmusių karių atsirado ir
merginų. Norinčių tarnauti mūsų batalione netrūksta, sugrįžta ir buvę šauktiniai kariai. Inžinerijos batalionui šis perėjimas nėra skausmingas,
nes jau kurį laiką šauktiniai sudarė tik penktadalį
bendro karių skaičiaus. Nemaža dalis karių ateina iš KASP.
Karo inžinieriai Metų kario titulą suteikė kpt. Arūnui Janušoniui. Šis karininkas 2005 m. jau buvo
išleistas į atsargą. Tačiau pasikeitus įstatymams,
kaip labai geras išminavimo darbų specialistas
šiemet jis vėl pašauktas į tarnybą ir paskirtas naujai formuojamo Išminavimo kuopos Ištisinio išminavimo būrio vadu. Jo vadovaujamas būrys šiais
metais pasižymėjo atliekant naują užduotį Lietuvos kariuomenės istorijoje – per ištisinį vietovių
išminavimą surandant ir sunaikinant likusius nuo
karų sprogmenis.
Ateinančius metus pasitinkame kaip kariai profesionalai – su atsakomybe ir tikėjimu savo misijos reikalingumu. Tai bus pirmi metai be šauktinių karių. Laisvalaikiu tikimės dalyvauti Lietuvos
vardo tūkstantmečio jubiliejaus minėjimo renginiuose visoje Lietuvoje. Daug jaunų karių kuria
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šeimas ir augina vaikus, mes nebijome jokių
krizių. Be to, ateinančiais metais rinksime šalies
Prezidentą – Vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą.
Pirmyn, INŽINIERIAI!
Kpt. Donatas Mazurkevičius
Bataliono S5 skyriaus viršininkas

Pasiruošimas
Afganistanui
Lapkričio 4 d. Artilerijos batalionas pradėjo pasirengimą PAG-9 taikos rėmimo operacijai Afganistane. Daug darbų planuojant kovinį rengimą
teko atlikti dėl to, kad perėjome nuo šauktinių prie
profesionalų kariuomenės. Kol kas sunku pasakyti, kokį poveikį turės personalo kaita. Metų kario vardo šiemet iš tiesų nusipelnė psk. Gintautas
Bieliauskas – už ištvermę, kantrybę, stropumą
vykdant paskirtas užduotis.
Kpt. Vaidas Žibutis
S5 skyriaus viršininkas

KOP Aviacijos bazėje
– karžygiai ir naujokai
2008-aisiais KOP Aviacijos bazėje svarbių įvykių nestigo. Rugpjūtį Aviacijos bazės kolektyvas
prisidėjo prie humanitarinės pagalbos gabenimo
karo paliestos Gruzijos žmonėms. Ypač pavojingu metu, vykstant karo veiksmams Gruzijos teritorijoje, buvo atlikti penki skrydžiai. Už ryžtą ir
drąsą įgulų nariai buvo apdovanoti Ministro Pirmininko daiktinėmis atminimo dovanomis, Krašto apsaugos sistemos apdovanojimais.
Liepos 1 d. KOP kariai pradėjo budėjimą NATO
greitojo reagavimo pajėgose (NRF-11; angl. NRF
– NATO Response Force). Šešis mėnesius KOP
kariai budėjo Prancūzijos karinių oro pajėgų perdislokuojamos aviacijos bazės vienetų pagrindu
formuojamo jungtinio padalinio sudėtyje. Kariai
yra pasirengę vykdyti terminalo operacijas, oro
bazės apsaugą ir teikti medicininę paramą dislokuojamoje oro bazėje operacijų rajone. Lietuvių vieneto užduotys: vykdyti judėjimo kontrolę
leidimo punktuose, krovinių formavimą, padėklų
pakavimą, krovinių svėrimą ir transportavimą,
transporto priemonių parengimą transportuoti
oro transportu, krovinių dokumentacijos parengimą ir įforminimą, transportinių orlaivių pakrovimo darbus, medicininės pagalbos priemones.
NRF-11 priskirti vienetai budi savo nuolatinėse
dislokacijos vietose. Budėjimo metu kariai dirba,
vykdo savo tiesiogines pareigas.
KOP Aviacijos bazė atsinaujino: mokslus baigė
ir Aviacijos bazėje tarnybą tęsia 11 jaunų 2007-ųjų

Karo akademijos laidos lakūnų, gruodį į bazę atskraidintas ir pradėtas eksploatuoti antrasis lėktuvas C-27J „Spartan“.
Perėjimas nuo šauktinių prie profesionalų kariuomenės šiemet jau paveikė KOP Aviacijos
bazės gyvenimą – neliko KOP Oro gynybos bataliono šauktinių karių, kurie saugojo bazės teritoriją.
Rinkdami Metų karį galime pasidžiaugti, kad
Lietuvos kariuomenės vado „Lietuvos karžygio“
statulėlei gauti buvo nominuotas bazės karys.
Nominacija „Valia“ buvo įvertintas KOP Aviacijos bazės Oro operacijų grupės Sraigtasparnių
eskadrilės vyriausiojo navigatoriaus kpt. J. Devindorio tarnybos kelias. Nuo 1992 m. Lietuvos

kariuomenėje tarnaujantis, daugiau kaip 3
300 valandų skraidęs
J. Devindoris ne kartą skubėjo į pagalbą
nukentėjusiems žmonėms: skraidino sunkiai sužalotus ligonius,
audrų metu gelbėjo
skęstančius žvejus, gabeno donorų organus,
gesino gaisrus. 2006
m. sraigtasparnio įgula, vadovaujama kpt. J.
Devindorio, gesino amžiaus gaisrą Smiltynės
miške, Kuršių nerijoje.
Tai buvo pirmoji tokio
masto Karinių oro pajėgų operacija, neleidusi
liepsnoms pasiglemžti miško iki pat Nidos.
Aviatoriaus
tarnybos
kelias – kaip ir visų tarnaujančių Karinėse oro
pajėgose – ypatingo
pasiaukojimo, atsakomybės ir meilės savo
krašto žmonėms pavyzdys. Kpt. J. Devindoris
ir būtų Aviacijos bazės
Metų žmogus.
Metų nuotykis susijęs
su muzika. Kovo 28 d.
KOP Aviacijos bazėje
Šiauliuose lankėsi Lietuvos muzikos legenda
Andrius Mamontovas.
Andrių lydėjo muzikantai Arnoldas Lukošius,
Eimantas
Belickas,
Meinardas
Brazaitis,
Tomas
Andrijauskas.
Muzikos pasaulio garsenybių vizitas prasidėjo
trumpu susitikimu su Aviacijos bazės kolektyvu.
Kariai svečiams papasakojo apie Aviacijos bazę,
atsakė į klausimus, įteikė atminimo dovanėlių su
bazės atributika, o atsisveikindami paprašė sukurti dainą apie aviaciją ir lakūnų profesiją. Svečių knygoje Andrius Mamontovas įrašė: „Ačiū
lakūnams!!! Laukiam skrydžio į kosmosą. Su
pagarba, Andrius Mamontovas“. Vėliau Andrius
su grupės draugais apžiūrėjo tuo metu NATO
oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvavusių
lenkų karių naikintuvus „Mig-29“, taip pat Lietuvos karinių oro pajėgų orlaivius, aerodromą. Tos
pačios dienos vakarą Šiauliuose surengto koncerto metu Andrius prisiminė viešnagę bazėje:

„Spartan“
gabeno
humanitarinę
paramą į
Gruziją

„Ten, aviacijoje, yra
neblogų
vyrukų, tik
gaila, kad
naikintuvai
vienviečiai
ir nėra kur
pasisodinti
merginų“, –
pareiškė A.
Mamontovas
per viešnagę
bazėje.
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„ka r io“ an k e ta
„Ten, aviacijoje, yra neblogų vyrukų, tik gaila,
kad naikintuvai vienviečiai ir nėra kur pasodinti
merginų...“
KOP Aviacijos bazės kolektyvas 2009-uosius
pasitinka nuoširdžiai puoselėdamas viltį, kad ir
ateinantį tūkstantmetį Lietuvai ir jos piliečiams
bus kuo didžiuotis. Tikimės ir tolesnio nuoseklaus ir visaverčio integravimosi į tarptautines
karines organizacijas ir bendruomenes. Tikimės,
kad lietuvių tauta išsaugos savo autentiškumą,
tradicijas, kultūros paveldą. Tikimės, kad bus
neužmirštos ir toliau puoselėjamos kariškos tradicijos, kurioms pamatai padėti nuo „Saulės“ ir
„Žalgirio“ mūšių laikų... Kitais metais minėsime
net tik Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų, bet
ir Lietuvos karo aviacijos 90-metį. Šis jubiliejus
apibendrina vieną karo aviacijos ir šalies istorijos
etapą ir atverčia naują Lietuvos istorijos puslapį, kuriame mes visi kartu ir kiekvienas atskirai
paliksime žymę. Stenkimės, kad ateities kartos
didžiuotųsi šiandien mūsų nuveiktais darbais.
Vyr. ltn. Agnė Balčiauskytė
KOP Aviacijos bazės vado padėjėja
Psk. Alvydo Tamošiūno nuotr.

KOP Oro gynybos
batalionas atsisveikina
su šauktiniais
Batalione 2008-aisiais buvo daug svarbių įvykių. Atlikta transformacija – panaikinta Apsaugos
baterija, įkurta Apžvalgos radarų baterija, vietoj
Oro gynybos
bataliono pratybų akimirka:
šūvis RBS-70
sistema.
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100 privalomosios karo tarnybos karių pradėjo
tarnauti apie 50 profesinės karo tarnybos karių,
likę šauktiniai batalioną paliks 2009-aisiais. Oro
gynybos batalionas 2008 m. galutinai persikėlė
į Radviliškį: prie ten dislokuotų kovinių baterijų
prisijungė štabo ir aprūpinimo baterijos. Perėjimas nuo šauktinių prie profesionalų kariuomenės dalinio gyvenimo kol kas niekaip nepaveikė.
2009-uosius – Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejų, pasitinkame su niūriomis mintimis, nes
sumažėjęs kariuomenės finansavimas atsilieps
ir mūsų tarnybos materialiniam aprūpinimui.
Kpt. Saulius Sendžikas
KOP OGB S-5 skyriaus viršininkas

Karinės jūrų pajėgos
atsinaujina ir plečia
veiklą
Svarbiausias 2008-ųjų įvykis Karinėse jūrų pajėgose buvo vadų pasikeitimas: flotilės admirolą
Kęstutį Macijauską pakeitė jūrų kapitonas Olegas Mariničius.
Ne mažiau svarbus įvykis – pirmo modernaus
patrulinio „Flyvefisken“ klasės laivo įsigijimas.
Laivas šių metų liepos 4 dieną buvo pakrikštytas
P-11 „Žemačio“ vardu.
Iš nuveiktų darbų kaip vieną svarbiausių turiu
paminėti gegužės 5–16 dienomis Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vykusią išminavimo operaciją MCOPLIT 08,
ją organizavo Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Šioje

operacijoje dalyvavo 13 karo laivų ir 2 narų komandos iš 9 valstybių. Operacijos metu karo laivai ištyrė apie 420 kv. km vandenų dugno. Buvo
surasti ir padaryti nekenksmingi 10 sprogmenų.
Rastos ir jūrlapiuose pažymėtos dviejų laivų
skenduolių liekanos.
Akivaizdžių perėjimo nuo šauktinių prie profesionalų kariuomenės požymių kol kas nėra pastebėta, nes tam buvo per mažai laiko. Pokyčiai
ilgainiui išryškės, nes, pavyzdžiui, karinių laivų
įgulų asmeninė sudėtis nebesikeis kas metai,
kaip buvo tarnaujant šauktiniams kariams, o
nauji profesionalai, atėję į šauktinių gretas, tik
tobulės. Nebereikės kasmet mokyti įgulos narių,
kaip kad būdavo su šauktiniais. Profesionalai,
kaip matyti, yra daug labiau motyvuoti tarnauti,
gilintis į specifiką, siekia žinių ir nori tobulėti, taip
siekdami užsitarnauti pagarbą ir karinį laipsnį.
Išskirti vieną konkretų žmogų ir jam skirti Metų kario titulą labai sunku. Ir šiais metais visi stengėsi būti
geri komandos nariai, gerai atliko pavestas užduotis.
Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad tarnyba
Karinėse jūrų pajėgose yra ne tik sunki ir kad
čia tarnauti – ne tik didelė garbė, bet ir nuotykis.

Išplaukti su kariniu laivu į jūrą vykdyti užduočių,
pajusti ir suprasti vandens stichijos jėgą, stebėti
fantastiškus saulėlydžius ir saulėtekius, aplankyti
užsienio uostus – tai iš tiesų galima būtų pavadinti
dideliu nuotykiu.
2009-uosius Karinės jūrų pajėgos pasitinka
optimistiškai. Planuojamas karo laivyno atnaujinimas – laivynas pasipildys dviem patruliniais ir
dviem priešmininės kovos laivais. Nuo 2009 m.
sausio 1 d. KJP iš civilinės institucijos – Lietuvos
saugios laivybos administracijos direkcijos – planuoja perimti paieškos ir gelbėjimo bei taršos Baltijos jūroje likvidavimo koordinavimo, organizavimo ir vadovavimo funkcijas. Taršai jūroje likviduoti
KJP iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
planuoja perimti gelbėjimo ir taršos likvidavimo
laivą „Šakiai“ ir kitą įrangą, reikalingą teršalams
surinkti. Taigi 2009-aisiais atnaujinsime savo karinį laivyną ir praplėsime savo veiklos funkcijas.
Vyr. ltn. Antanas Brencius
KJP karininkas ryšiams su visuomene

Karinėms
jūrų pajėgoms pradėjo vadovauti
jūr. kpt. O.
Mariničius.
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