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jau 28-ąjį kartą sausio mėnesį pasitinkame liepsnojančiais Laisvės laužais,
prisimindami, ką išgyvenome 1991-ųjų žiemą, kai jau agonijos ištikta, bet
vis dar besiblaškanti, raudonoji imperija brutalia jėga bandė išlaikyti savus
pančius Lietuvai. Nepavyko. Ir šis Kremliaus pralaimėjimas Sausio 13-ąją
buvo tiesioginis kelias į galutinį Sovietų Sąjungos žlugimą.
Simboliška ir itin svarbu, kad šiemet, minint Sausio 13-osios metines,
pagaliau Laisvės premija buvo įteikta septyniems Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio karžygiams, su ginklu rankose kovojusiems prieš raudonuosius
okupantus ir iškentusiems tremtį, lagerius.
Vieno jų – Jono Kadžiono-Bėdos – lūpomis Seime per minėtosios premijos įteikimo ceremoniją bylojo karti tiesa apie mūsų šalį, deja, kartais
vis klumpančią: „Sakykite, ar Lietuvai reikalingas Grūto parkas? Ką reiškia
kalbos, kad savi šaudė į savus? Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų stovyla Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų Lietuvos gatvių? Ir galiausiai žmogus,
literatūrinis vandalas, kuris apvėmė partizanų vadus, žuvusius už Lietuvos
laisvę, apdovanojamas literatūrine premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine, nacionaline premija. Sakykite, ką visa tai reiškia Nepriklausomoje Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės savigarbos nepraradusios
Lenkija ar Izraelis su tais žmonėmis, kurie tyčiotųsi iš Katynės ar Holokausto
aukų? Tikriausiai tokiems vieta tik už grotų.“
Nereikia pamiršti ir to, kad 1991-aisiais subyrėjusi blogio imperija šiandien jau yra atgimusi ir puoselėja ne ką mažesnes regioninio ir, ko gero,
pasaulinio dominavimo ambicijas, kartkartėmis paremdama jas vienu ar
kitu karu su kaimyninėmis šalimis.
Lietuvos istorinė atmintis, mūsų Nepriklausomybės kovos, Karas po karo,
disidentai, Sausio 13-oji – visa tai labai nemalonu, svetima ir skausminga
Kremliui, kuris deda dideles pastangas, siekdamas menkinti bei žeminti
teisiuosius. Mūsų sutelktumas ir vienybė yra svarbiausias ginklas prieš tuos,
kurie tesugeba kovoti kaip vandalai.
Pagarbiai
Darius Varanavičius,
vyriausiasis redaktorius
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„KARO ŠUNYS“,

ĮSPŪDINGAI ŽENGĘ
NEPRIKLAUSOMYBĖS
KELIU

Plačios japonų akys

Iš

ką tik mokyklos suolą
palikusių jaunuolių
suformuoto slapto
būrio istorija šiandien, po beveik 30
metų, atgyja Lietuvos kino ekranuose,
atskleisdama mitais ir legendomis apipintą „specukų“ būtį. Režisieriaus Andriaus Lekavičiaus dokumentinis filmas
„Spec. Žvėrynas“ prikelia lig šiol daugumai nežinotą tikrų Lietuvos superherojų praeitį: savo nuotykius pasakoja
anų laikų didvyriai, dabar jau suaugę
vyrai. „Šio būrio istoriją, kiek pamenu, sužinojau 2014-aisiais – straipsnį
KARIO žurnale man parodė draugas.
Tuo metu kaip tik buvo pasibaigę filmo
apie Arvydą Sabonį darbai, prie kurių
ir aš prisidėjau. Taigi reikėjo naujos
temos. Tiesą pasakius, tada jos aktyviai
dar ir neieškojau, bet „specukų“ istorija,
turinti visus ingredientus, kurių reikia
įdomiam ir geram filmui, mane iš karto
įtraukė. Be abejo, supratau – jeigu
vyrai nenorės, kad ši jų praeitis būtų
papasakota, nebus ir filmo. Veikiai susitikau su majoru Pranu Kastecku. Taip
viskas ir prasidėjo. Idėja daugelio buvo
priimta teigiamai, jaučiau, kad šie vyrai
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1990 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA
KOVO 11-OSIOS AKTU PASKELBĖ ATKURIANTI MŪSŲ ŠALIES NEPRIKLAUSOMYBĘ. TAČIAU LAISVĖS ORE VIS DAR
TVYROJO PAVOJŲ – LIETUVOJE BUVO APSTU ĮVAIRAUS
PLAUKO „JEDINSTVENINKŲ“, PUTOJANČIŲ, KAD „FAŠYZM
NEPROIDIOT“, O GRETA TIKRO GYVENIMO IŠTROŠKUSIŲ
ŽMONIŲ IR TOLIAU SUKINĖJOSI MŪSŲ PERGALĖS PRIPAŽINTI NENORĖJĘ SOVIETŲ KARIAI. REAGUODAMA Į AGRESIJĄ, ATKURTOS LIETUVOS KARIUOMENĖS VADOVYBĖ
ĖMĖSI KURTI PIRMĄ NEOFICIALŲ LIETUVIŠKĄ SPECIALŲJĮ
BŪRĮ, KURĮ APLINKINIAI VADINO „FRANCO ŽVĖRYNU“.
ĮKVĖPTI PRAĖJUSIO AMŽIAUS PABAIGOJE POPULIARIŲ
VAKARIETIŠKŲ VEIKSMO FILMŲ, JAUNI VAIKINAI TADA
SVAJOJO ĮKŪNYTI EKRANE MATYTUS DIDVYRIUS. IR ŠTAI
PAGALIAU KOVA UŽ TĖVYNĘ ATVĖRĖ NUTRŪKTGALVIŠKŲ
NUOTYKIŲ LANGĄ.
Kotryna Gurevičiūtė
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nori, jog jų istorija būtų papasakota ir
žmonės apie juos sužinotų. Veikiausiai
yra išlikusi tam tikra nuoskauda, kad
jie buvo suburti į tokią išskirtinę grupę,
treniravosi, atidavė daug jėgų, tačiau
paskui staiga būrys buvo išformuotas ir
jų tiesiog nebeliko. Iš esmės niekas jų
nebežinojo“, – sakė režisierius.
Pasak A. Lekavičiaus, renkant medžiagą sunkiausia buvo rasti konkrečias
nuotraukas ir vaizdo kasetes, kuriose
užfiksuotos vyrų aktyvios veiklos akimirkos. Be to, iš pat pradžių buvo aišku,
kad nėra jokių oficialių duomenų. Kaip
režisieriui pasakojo patys filmo herojai,
tik pagal kokius nors pavedimus už
maitinimą galima atsekti, kad jie buvo
ir kad kariuomenė apie juos žinojo.
„Vyrukai man sakė, kad Aukščiausiojoje
Taryboje buvo filmuojamos jų kovinės
savigynos treniruotės. Per vieną iš jų,
kurią filmavo japonų televizija, Pranas
Kasteckas, rodydamas pratimus, „priešininkams“ sulaužė septynis kaulus. Po
šios treniruotės jam galutinai prilipo
pravardė Kaulų laužytojas. Kiti iš būrio
sakė, kad tuo metu japonų akys iš siaurų pasidarė plačios, kai jie pamatė, kaip
rimtai ten viskas vyksta. Mes bandėme
rasti būtent tą kasetę, rašiau elektroninius laiškus trims pagrindinėms
japonų televizijoms, kurios tuo metu

lyg ir turėjo savo žurnalistų Rytų
Europoje, tačiau paieškos buvo
bevaisės. Taip pat mėginome
ieškoti nuotraukų iš Pociūnuose
vykusios fotosesijos – išlikusios
yra vos kelios fotografijos“, –
apie kūrybinio proceso pradžią
pasakojo A. Lekavičius, pridurdamas, kad nors ir nepavyko
surinkti visų norėtų materialių
įrodymų apie „Spec. Žvėryno“
egzistavimą, filmavimo grupė
nuo pat pradžių turėjo vaizdo
medžiagą iš Pociūnų, ši ir buvo
didžiausias archyvinis turtas.
Be to, beieškant duomenų, netikėtai atsirado neprofesionalių
operatorių, kurie anuomet filmavo įvykius prie Aukščiausiosios Tarybos, tad pavyko gauti
ir daugiau autentiškų kadrų.

Kai nereikia
žodžių
A. Lekavičiaus sąraše buvo
penkiolikos žmonių, susijusių su pasakojama istorija, pavardės, tačiau ne visi
vyrai norėjo ar galėjo kalbėti. Iš viso
buvo pakalbinti septyni „Franco žvėryno“ nariai, taip pat mjr. P. Kastecko
žmona Jolanta, su kuria jis susipažino
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Kuriant filmą mjr. Pranui Kasteckui (kairėje) teko ne kartą bendrauti su režisieriumi Andriumi Lekavičiumi.
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Sausio 13-osios įvykių ir išvažiavimo į
Pociūnus sūkuryje, taip pat Česlovas
Jezerskas, kuris, galima sakyti, yra šio
būrio krikštatėvis, t. y. idėjos sumanytojas, ir tuometinis Lietuvos krašto
apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Režisierius paatviravo, kad jam
susidarė įspūdis, jog ypač pulkininkui
Aleksiejui Gaiževskiui buvo svarbu,
kad ši istorija būtų papasakota, nes šis
nuoširdžiai palaikė filmo kūrimo idėją,
padėjo ieškoti nuotraukų.
Interviu sesijos su kiekvienu sutikusiu kalbėti herojumi trukdavo po 2–3
valandas. Pasak A. Lekavičiaus, nors ir
nebūdavo pradedama iš karto kalbėti
skaudžiomis temomis, pokalbiai vis
tiek nebuvo lengvi. „Vis dėlto didelę
šių vyrų jaunystės nuotykio dalį sudarė
ir linksmi dalykai – kartu su draugais
sportuodavo, traukdavo pas merginas, apskritai, jiems rūpėjo patirti tai,
kuo ir šiandien gyvena daugelis jaunų
žmonių. Be to, kaip jie sakė, tuo metu
pasąmonėje nelabai ir suvokė, kad
yra, tarkim, ruošiami mirčiai ar kad jie
patys pasirengę žūti. Tai buvo viena
iš priežasčių, kodėl kariuomenė juos
pakvietė tiesiai po mokyklos suolo: kol
yra vedami adrenalino, o ne raciona-

laus proto. Vienas iš šio būrio vyrų
teigė, kad aštuoniolikos devyniolikos
metų jaunuolis yra geriausias karys, nes
jis daug negalvoja ir vykdo įsakymus.
Be to, tais laikais niekas nekalbėdavo,
pavyzdžiui, apie depresiją ir pan. Tiesa,
ne paslaptis, kad kai kurie šio būrio
vyrai, ieškodami adrenalino, pasuko
nusikaltėlių keliais. Apskritai, yra trys
sunkios temos, apie kurias buvo svarbu
kalbėti: ar šie vyrai nesijaučia, tarsi
būtų jais pasinaudota, o paskui jau kaip
nebereikalingus sistema juos tiesiog
išmetė, taip pat, žinoma, visiems skaudi
Edgaro Kopciko žūtis bei kai kurių patirtas 1990-ųjų reketas ir kalėjimas“, –
sakė režisierius.
A. Lekavičius taip pat pasakojo, kad
„Franco žvėryno“ kovotojų susitikimai studijoje buvo jautrūs, bet, kaip
ir būdinga daugumai vyrų, didelės
emocijos paprastai užgniaužiamos:
„Nepamenu, kuris iš jų atskleidė tokią
tarsi anekdotinę situaciją, kad jie
susitikę nesidalija ilgomis istorijomis, o
dažniausiai tyli, trumpai aptaria kokius
nors prisiminimus ir tyli toliau. Vadina-

si, susitikus jiems nereikia daug žodžių,
nes bendrystė, ryšys, kurį, manau, dar
labiau sustiprino Edgaro žūtis, tarp jų
tikrai yra išlikęs.“

Įstrigę tarp Rytų ir
Vakarų
Kurdamas „Spec. Žvėryną“ režisierius
ėmėsi netradicinių sprendimų, dokumentikos žanrą sujungdamas su animacija. Paklausus, kas išprovokavo tokią
kino standartus laužančią kūrybinę
idėją, autorius sakė, kad 8 ir 9 dešimtmečių filmai, kompiuteriniai žaidimai
bei muzika yra to laikotarpio kultūrinė
sudedamoji dalis, todėl yra svarbi ir
šiandien, kinu pasakojant apie tuometinį Lietuvos kariuomenės specialųjį
būrį. „Animacijos žanru filme daugiausia vaizduojami tikri įvykiai, tačiau jie
tokie, kad sunku patikėti, jog tai vyko
iš tikrųjų. „Atsigręžiant į 1990-uosius,
galime prisiminti, kad kompiuteriniai
žaidimai buvo kuriami pagal principą
beat them all – pagrindinį personažą
valdantis žaidėjas turėdavo sunaikinti

visus jo kelyje pasitaikančius blogiečius.
Panašiai darė ir „Franco žvėryno“ vyrai,
kuriems augant amerikietiški veiksmo
filmai darė didelę įtaką ir veikiausiai
pastūmėjo ieškoti karo pavojų. Tad
sprendimas į filmą įtraukti animaciją
labai pasiteisino“, – sakė A. Lekavičius.
Filmo autoriaus nuomone, pasaulio
kino ekranus yra nemenkai užvaldę
vakarietiški superherojai, pavyzdžiui,
Captain America, Jasonas Borne’as,
Jackas Reacheris ir kiti, todėl vienas
iš tikslų buvo žmonėms pristatyti ir
Lietuvos didvyrius. Vis dėlto filmo pagrindas yra vakarietiškos popkultūros
idėjos, tačiau, kaip sako režisierius, tai
tėra priemonė, siekiant sukurti unikalų
lietuvišką produktą: „Žvelgiant į visą
populiariąją kultūrą, manau, kad Lietuvoje esame tarsi atsidūrę tarp girnų:
viena girnapusė – amerikietiški herojai,
kita – rusiška propaganda. Man atrodo,
kad šis filmas ir yra daigelis, bandymas
papasakoti ką nors unikalaus propagandinių ir popkorninių produktų terpėje,
semiantis įkvėpimo iš vakarietiškų
idėjų, bet vis tiek išliekant lietuvišku.“
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„Specukai“ maskavosi sportine apranga, kad sovietiniai desantininkai neįtartų, kas Pociūnuose šokinėja su parašiutais.
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Specialiosios paskirties būrio branduolys su viešnia (iš kairės): Andrius Biliūnas (Krabelis), Žilvinas Pupkus (Pupkus), Jolanta Rinkevičiūtė-Kasteckienė
(Žvirbliukas), Aleksiejus Gaiževskis (Voras), Vidmantas Žilakauskas (Banginis), Edgaras Kopcikas (Šaltukas), Žilvinas Žalys (Arklys); tupi (iš kairės): Pranas
Kasteckas (Francas), Erikas Žentelis (Krokodilas).

Kai kuriose A. Lekavičiaus filmo
recenzijose rašoma, kad filmui trūksta
politinio ir istorinio konteksto. Režisieriaus paklausus, ar sąmoningai
buvo nuspręsta apeiti tokias kontekstines detales, jis nedvejodamas sutiko.
Pašnekovo teigimu, tokios minties buvo
laikomasi nuo pat pradžių, todėl kūrybiniame procese stengtasi koncentruotis į specialiojo būrio vyrų anuometines
patirtis, visus politinius įvykius tik minimaliai įterpiant į pagrindinę istoriją.
Kaip sakė režisierius, tai nėra kinas apie
Lietuvos Nepriklausomybę, o politinio
dokumentinio filmo vieta – televizijoje.

Įkvėpimas jaunajai
kartai
Svarstydamas, koks yra šio filmo
žiūrovas, režisierius neneigė, kad
tai daugiausia turėtų būti berniukai.
Tačiau jis išskyrė tris pagrindines
auditorijas, kurioms „Spec. Žvėrynas“
galėtų būti įdomus: žmonės, kurie buvo
aktyviai įsitraukę į 1991 m. įvykius –
gynė Vilniaus televizijos bokštą, girdėjo
artėjančių tankų garsus ir pan., taip
pat paties režisieriaus bendraamžiai,
maždaug 30-mečiai, kurie, kaip ir jis,
dėl staigios Vakarų popkultūros įtakos

Pranas Kasteckas Aukščiausiosios Tarybos gynėjus moko artimosios kovos veiksmų. 1991 m.

1990-uosius prisimena nostalgiškai,
bei dabartiniai 18–20 metų jaunuoliai,
kurie norėtų savo ateitį sieti su Lietuvos
kariuomene – šis filmas galėtų juos
įkvėpti. „Anais laikais niekas nesvarstė:
eiti į kariuomenę ar ne – tada ten visi
ne tik ėjo, bet tiesiog bėgo“, – sakė jis.
Paklaustas, ar nūdienos geopolitinių
grėsmių akivaizdoje šis filmas galėtų
tapti savotišku motyvacijos šaltiniu Lietuvos jaunajai kartai, ypač šauktiniams,
A. Lekavičius pritarė: „Manau, kad
taip. Filme galime ieškoti ir pozityvių
pamokų, pavyzdžiui, kad tie vyrukai,
su kuriais tarnauji, taps tavo draugais
visam gyvenimui. Kai pradėjau kurti
filmą, geopolitinė situacija buvo dar labiau įtempta nei šiandien, kaip tik tada
intensyviai klostėsi įvykiai Ukrainoje,
o šauktinių ir verktinių klausimas buvo
dar aštresnis. Tad tai irgi buvo vienas iš
papildomų motyvų šią temą perkelti į
kino ekraną.“
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A. Lekavičiaus teigimu, „Spec. Žvėrynas“ žiūrovui labiausiai įdomus turėtų
būti dėl kartu su pasakojama istorija
perteikiamų universalių vertybių. Nors
kuriant filmą daugiausia dėmesio buvo
skiriama kuo įdomesniam pasakojimui,
po šiuo paviršiniu sluoksniu slypi ir tam
tikras filosofinis užtaisas. Supažindindamas auditoriją su bebaimiais atkur-

Nusileidimai buvo itin ekstremalūs, nes „specukai“ neturėjo pinigų alpinistų
virvėms – pirko pigesnes paprastas, leisdavosi be jokios apsaugos.

Istorija Voro akimis
Vieno iš tuometinių „specukų“ būrio
narių – dabartinio Lietuvos kariuomenės plk. Aleksiejaus Gaiževskio paklausėme kodėl režisierius A. Lekavičius
savo filmui pasirinko būtent „specukų“
istoriją?
Andrius Lekavičius – jaunas, progresyvus ir naujoviškas režisierius, neribojantis savęs, kaip kūrėjo. Manau, kad jo
niekada nedomino, kaip jis pats mėgsta
sakyti, „protingai ir filosofiškai apie
istorinius įvykius kalbančios galvos“. Jo
akiratyje – žmonės, kurie atėjo tarsi iš
niekur, darė ir padarė tai, apie ką buvo
kalbama tik puse lūpų ir tik tam tikroje
žmonių draugijoje, žmonės, kurie buvo
apipinti mitais ir legendomis net pačioje Lietuvos kariuomenėje. Manyčiau,
režisierių pagavo paslaptis, kas mes
tokie, iš kur kilę, kodėl apie mus buvo
kuriamos istorijos, galbūt, net mitai, ką
mes veikėme, galiausiai kur mes esame
dabar. Smalsumas, noras tą atskleisti ir
paviešinti, patvirtinti arba sugriauti mitus, mano galva, ir buvo tai, kas jį, kaip
sakoma, užkabino ir paskatino imtis šio
dokumentinio filmo projekto. Galų gale
A. Lekavičiui, kaip dokumentinio kino
kūrėjui, buvo svarbus laiko faktorius:
reikėjo paskubėti, kol dar yra su kuo
kalbėtis, nes laikas negailestingas net
patiems stipriausiems.

Kaip reagavote, kai Jums buvo išsakyta idėja kurti šį filmą?
Neigiamai. Iš pradžių tikrai nelabai
pritariau šiai idėjai. Pirma mintis – apie
ką jis kurs? Juk realiai mes jam nieko
negalime pasakoti, viskas yra slapta, o
mes dar gyvi. Mūsų būrio kariai labai
skirtingų likimo vėtrų išblaškyti po
visą pasaulį. Vieni patraukė į užsienio legioną, kiti, neslėpsiu, įsitraukė
į nusikalstamas grupuotes, kai kurie
liko tarnauti Lietuvos kariuomenėje, o
dar kiti pasirinko policiją. Be to, mūsų
būrys net nebuvo oficialiai įformintas.
Taip, mes buvome padalinys, turėjome
vadą ir užtikrintą minimalų aprūpinimą, rengimuisi skirtas priemones, kartu
treniravomės, vykdėme operacijas, žvalgybines užduotis, ruošėmės įvairiems
diversiniams veiksmams. Veikėme kaip
greitojo reagavimo vienetas visoje Lietuvos teritorijoje, kai reikėdavo skubiai

lokalizuoti konfliktus, perimti svarbius
valstybinius objektus net ir ten, kur jų
perdavimo statusas dar nebūdavo visiškai aiškus. Taigi, galvoje sukosi klausimai: ką reikės papasakoti režisieriui, ką
sakyti, ką nutylėti, kaip žmonės išgirs ir
įvertins mūsų veiksmus? Atsakymų nežinojau: kankino labai didelės abejonės,
o viduje tiesiog virte virė, nes troškau,
kad visuomenė suprastų, jog visada
buvo, yra ir bus žmonių, pasirengusių
už Tėvynę paaukoti savo gyvybę, rizikuojančių, kad būtų išsaugota tai, kas
buvo taip sunkiai iškovota. Kalbu apie
mūsų valstybės Laisvę ir Nepriklausomybę. Man šie žodžiai niekada nebuvo
populistiniai ir tušti. Ir nei vienam iš
mūsų. Vienas mano buvusių vadų yra
pasakęs: „Aleksai, išmok gyvenimą vertinti ne tik savo, tačiau ir kitų žmonių
akimis.“ Taigi, sužinojęs filmo idėją,
pagalvojau, kad mano būrio kariai,
jų artimieji, ypač mūsų žuvusio kario
Edgaro Kopciko mama ir brolis, turėtų
žinoti mūsų istoriją bei ja didžiuotis.
Taip pat mūsų pačių artimieji, ir ne tik
jie, turi suprasti, kad nutylėtos „Franco
žvėryno“ istorijos kažkokiu būdu galiausiai turi būti pagarsintos.

Kaip vertinate režisieriaus sprendimą
1991 metų „specukų“ istoriją papasakoti pasitelkiant animacijos žanrą?
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tos Lietuvos kovotojais, režisierius siekia ne tik papasakoti autentišką istoriją,
iliustruotą tikrais kadrais, bet kartu kelia tam tikrus klausimus, skatinančius
kvestionuoti kai kuriuos įsitikinimus ir
standartus. Visų pirma A. Lekavičius
kviečia žiūrovą persvarstyti sąvoką
„herojus“: „Jei buvai pasiryžęs šauti į
priešą, tačiau priešas nepasirodė, ar
vis dar esi herojus? – retoriškai klausia
režisierius, čia pat prabildamas apie
karą. – Komercinių filmų suformuotas
karo vaizdas neatspindi tikrosios kovos,
tad žiūrėdami „Spec. Žvėryną“ žiūrovai
turėtų samprotauti, ar „specukų“ būrio
vyrai iš tiesų kariavo.“ Anot režisieriaus,
šie ir panašūs klausimai žiūrovams,
tikėtina, kils pasibaigus filmui arba
žiūrint paskutinę jo dalį, kadangi daugiausia dėmesio skiriama 1991-iesiems,
ir tik per paskutines 10 minučių iš pačių
„Franco žvėryno“ vyrų lūpų veriasi ano
meto retrospektyva.
A. Lekavičius pasakojo, kad, kuriant
filmą, tekdavo susidurti ir su skirtingomis kūrybinės filmo grupės
nuomonėmis. Pavyzdžiui, montažo
kambaryje režisierius kartais nesutardavo su montuoju dėl filmo logikos:
jei vyksta kovinė treniruotė, apšilimas
turėtų būti rodomas prieš, o ne vėliau.
Iš tiesų buvo siekiama išlaikyti logikos
ir autentikos linijas. „Sunkiausia buvo
medžiagą sudėlioti taip, kad papasakotume įdomią istoriją, nes pirminis filmo
montažas buvo 2 val. 40 min. trukmės.
Jame buvo ir tam tikrų politinių paaiškinimų bei kitos papildomos informacijos. Taigi susidūrėme su dideliu iššūkiu
siekdami atsirinkti esmę, aplink kurią
reikėtų lipdyti detales. Sunkumų kėlė ir
pati filmo forma, nes reikėjo dirbti su
animatoriais bei tarptautine grupe. Bet,
kaip jau minėjau, man, kaip režisieriui,
sunkiausia buvo atrasti šios istorijos
įdomaus papasakojimo formulę“, –
sakė režisierius A. Lekavičius.
Po išankstinės „Spec. Žvėryno“ premjeros rudens sezono kino renginyje
„Scanorama“ vyko interaktyvi klausimų
sesija, kurios metu žiūrovai režisieriui reiškė ne tik susidomėjimą, bet ir
dėkingumą: „Tarp tų žmonių buvo ir
keli filmo herojai – Pranas, Krabas,
Rytis Nepas, Marius Šmitas. Dėkodami
jie man spaudė ranką. Šios reakcijos į
filmą man yra pačios svarbiausios.“
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Tiesą sakant, nesu didelis animacijos
gerbėjas, tačiau man labai įdomus šis
sumanaus režisieriaus sprendimas šitaip iliustruoti istorijos pasakojimą. Juk
logiška, kad vaizdo įrašų ir nuotraukų
iš to laikmečio tikrai itin mažai – nei
mes fotografavomės, nei filmavomės.
Tie keli Tado Dambrausko dėka likę
mūsų padalinio kadrai šiandien tikrai
yra aukso vertės. Tad sprendimas
istoriją pasakoti ne rodant „kalbančias galvas“, o iliustruojant judančiais
paveiksliukais, manyčiau, yra savotiškai
labai genialius ir kartu itin paprastas,
bet naujoviškas būdas. Šitaip susipina
legenda su tikrove, pasaka su būtimi:
juk mes tikrai buvome ir veikėme, o
įrodymų tarsi ir nėra. Legendas galima
perteikti iliustracijomis, tad kodėl ne
animacija?

Ar jau matėte filmą arba jo ištraukas?
Jei taip, kaip vertinate galutinį kūrinio
rezultatą?
Labai gaila, bet viso filmo nemačiau.
Šiuo metu kaip nacionalinis Lietuvos
atstovas tarnauju viename iš NATO
štabų Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Išankstinės premjeros pristatymą stebėjau tiesiogiai internete ir nekantriai

laukiau mano kolegų atsiliepimų. Be to,
kai buvo kuriamas filmas, apie tai, ką
režisieriui per interviu sakė kiekvienas
asmeniškai, mes nieko nežinojome.
Daugybę metų mes beveik nesimatėme, todėl A. Lekavičiaus geniali mintis
mus sukviesti bendram pokalbiui buvo
tikras stebuklas! Buvo kolegų, kurie
duoti interviu atvyko net iš kitų valstybių, tad kai kuriuos savo bendražygius
aš susitikau tik studijoje, mes nesitarėme, kas ir ką kalbėsime. Žiūrėti „Spec.
Žvėryną“ man bus nepaprastai įdomu:
išgirsti, ką kiekvienas pasakė, pamatyti,
kaip režisierius viską sudėliojo ir kokia
istorija išėjo. Tiesa, man nuoširdžiai
būdavo gaila A. Lekavičiaus, kai jis
atkakliai bandydavo iš manęs išgauti
informaciją apie operacijas, mūsų, kaip
kovinės grupės, veiklą, o aš su šypsena
tik galėdavau atsakyti: „Nepyk, mes
dar gyvi, negaliu to pasakoti.“ Beje,
žiūrėdamas trumpas filmo ištraukas
tiesiogiai internete, vis pagalvodavau,
kad galėjau geriau paaiškinti, tiksliau
išsakyti... Klausiate, ar filmas tikrai
atspindi mūsų istoriją? Siūlau pažiūrėti
kitu kampu ir šį kūrinį priimti kaip
pasakojimą apie to laikmečio žmones,
jaunuolius, nutrūktgalvius, beprotiškų
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nuotykių, kovinio veiksmo ir iššūkių ištroškusius pirmosios atkurtos Lietuvos
kariuomenės karius, kuriems likimas
staiga visa tai davė. Viską. Ir net su kaupu. Priimkite tai kaip vadovavimo meną
ir neeilinius lyderio gebėjimus: juk
mūsų „specukų“ vadas Pranas Kasteckas mus, tikrai pašėlusius ir, daugelio
nuomone, visiškai nekontroliuojamus,
nevaldomus, sugebėjo paversti tiksliomis ir puikiai paruoštomis kovinėmis
mašinomis tikrąja šių žodžių prasme.
Mūsų motyvacija ir vidinė stiprybė
buvo itin tvirta, pavyzdžiui, keli mūsų
būrio kariai, susilaužę kojas, sugebėjo
juokauti, nors jautė begalinį skausmą,
Erikas Žentelis nuo visų slėpė kulno
lūžį ir net nešlubuodamas kartu su
mumis bėgiojo, šokinėjo su parašiutais,
žodžiu, darė viską, kad dėl traumos
nebūtų pašalintas iš būrio. Mes buvome
„karo šunys“: ištikimi vadui, nors šiek
tiek pasiutę, tačiau dėl draugystės pasiruošę pasiaukoti ir paaukoti. Troškome
nuotykių, iššūkių ir patirties, kurios
mums gyvenimas atseikėjo tiek, kad
adrenalino užteks dar labai ilgam.

Kas anuomet paskatino apsispręsti
prisijungti prie Lietuvos kariuomenės?
Tada man buvo septyniolika. Kartu
su draugu Žanu Sipovičiumi 1991 m.
sausio pirmosiomis dienomis atvykome
ginti Vilniaus televizijos bokšto, parlamento ir Lietuvos Nepriklausomybės.
Būdamas penkiolikmetis, kaip nepriklausomos Lietuvos simbolį ant odinės
striukės rankovės nešiojau lipduką su
Vyčio atvaizdu. Mėgėjiškai šiek tiek
brazdindavau gitara ir paauglystėje,
būdamas keturiolikos metų, traukdavau
dainą: „Geltona, žalia ir raudona – /
Tai mūsų vėliavos spalva. / Sugrįš iš
užsienio Smetona / Ir vėl bus laisva
Lietuva!“ Tačiau kai prie parlamento
išvydau 50 000 žmonių minią, alsuojančią vienu laisvės oru ir vieningai
dainuojančią laisvės dainas, patyriau
jausmą, kurio neįmanoma atkartoti.
Būtent ten ir tuo metu aš supratau: jei
likimas lems man likti ant šio grindinio
ginant parlamentą, mano vieta visada
bus čia. Nesvarbu, kad jaunas. Juk gyvenimas nebus beprasmis... Iš tiesų taip
mąsčiau, nors, neslėpsiu, viduje visada
kirbėjo baimė – daugiau ne dėl gyvybės
ar sutrikdytos sveikatos, o dėl to, kad

pavojaus akimirką nepalūžčiau ir tas
išgąsčio jausmas manęs neužvaldytų.
Dėkui Dievui, kad nuo pat pirmųjų
parlamento gynimo dienų pažinojau ir mokiausi iš tokių žmonių kaip
Rimantas Baltušis, Česlovas Jezerskas,
Pranas Kasteckas, Liutauras Paužuolis, Audrius Stonkus, broliai Gvozdai,
Juozas Barškėtis ir daugelio kitų, kurie
mane įkvėpė tikėti draugais ir pasitikėti
pačiu savimi.
Labai svarbu įsisąmoninti, kad nuo
tavo mažiausios klaidos gali nukentėti
draugo gyvybė. Gyvenime išmokau
vieną labai svarbų dalyką – geriau būti
pasirengusiam garbingai žūti, nei visą
gyvenimą slėptis išdaviko ar menkystos
šešėlyje. Tai buvo viena labiausiai mane
motyvavusių nuostatų mirtinų pavojų
akimirkomis. Mokomasis junginys,
brigados „Geležinis Vilkas“ kūrimas –
tai patirtis, kai gyvenimą galėjau
vertinti paprasto kario akimis. Pradėjau
tarnybą būdamas eiliniu, vėliau tapau
skyriaus vadu, bet atsisakiau pareigų
ir laipsnio, kad galėčiau kandidatuoti
į pirmąjį brigados „Geležinis Vilkas“
Žvalgų būrį. Tada valdė jaunatviškas
noras ir ryžtas būti pirmam visur, kur
„karšta“, visur, kur dar nebuvo kiti,
išbandyti tai, kas kitiems buvo tabu.
Galbūt tai yra tam tikra avantiūra,
tačiau aš gyvenau tikrą, nepagražintą,
pilną iššūkių, nuotykių, laimėjimų
ir nusivylimų kario gyvenimą. Tokio
linkiu kiekvienam savo ginklo broliui.
Dabar smulkios problemos tiesiog man
kelia šypseną.

Kaip manote, ar šį filmą galima laikyti viena iš priemonių glaudesniam ir
jautresniam jaunosios kartos ryšiui su
kariuomene ir savo valstybe formuoti?
Tam, kad pradėtume galvoti apie
savo santykį su kariuomene ir valstybe,
pirmiausia turime suprasti save. Labai
tikiuosi, kad šis filmas neformuos
klaidingos nuomonės, kad Nepriklausomybė buvo kuriama naudojantis „juodosiomis technologijomis“, „juodųjų
operacijų taktika“ ir panašiai. „Spec.
Žvėrynas“ turėtų būti nuotaikingas ir
veikiausiai pamokantis pasakojimas
apie tai, kaip jaunuoliai, neturėdami
jokio pradinio karinio pasirengimo, savarankiškai mokėsi, ruošėsi, studijavo
ir beveik visus tuos įgūdžius išbandė
realybėje. Juk tuo metu Lietuvoje buvo
dislokuota mums priešiška sovietų
armija, intensyviai veikė Rusijos saugumas, karinės ir sukarintos sovietinės organizacijos Lietuvoje laukė, į kurią pusę
pasuks politinės jėgos, o visi, kurie bus
priešakinėse pozicijose, turės būti atpirkimo ožiais. Mes tą supratome ir buvom
tam pasiruošę. Nors labai branginome
savo gyvenimą, tačiau žinojome, kad
dėl mūsų veiklos ir padalinio specifikos
saule ilgai džiaugtis gali ir netekti. Tačiau mes nė karto nedvejojome, niekada
neatsisakėme vykdyti nurodymo, kai
reikėdavo atremti iki dantų ginkluotą
OMON'ą, vykdyti kovines pasalas pasienyje su vienu kalašnikovu, pistoletu PM
ir keliomis šovinių dėtuvėmis be realios
kovinės paramos.
Labai norėčiau, kad šis filmas, kad

Tado Dambrausko, Alfredo Pliadžio, Andrej Vasilenko nuotr., filmo „Spec. Žvėrynas“ iliustr.

ir kaip jis būtų vertinamas, būtų įkvėpimo ir tikėjimo pergale šaltinis ne tik
kariams, tačiau kiekvienam žmogui.
Patikėkite, net tada, kai ant tavo rankų
sustoja draugo plakanti širdis, pasiduoti
nei emocijomis, nei jausmams negali.
Tuo metu galvoji: „Dieve, kaip reikės
apie tai pasakyti jo mamai?“ Mes gyvenome, tarnavome, kovojome, šventėme,
džiaugėmės ir liūdėjome kaip viena
šeima, kaip vilkų brolija, kurios niekada niekas neišskyrė. Praėjo daugiau
kaip ketvirtis amžiaus, tačiau mūsų
susitikimo vietų niekas negali pakeisti:
Antakalnio kapinės, prie Edgaro, Tado,
Medininkuose žuvusių pareigūnų,
Rimanto Baltušio, Šarūno Užusienio,
Sausio įvykių aukų kapų... Stengiamės
aplankyti kiekvieną... Tačiau mes neliūdime, o uždegame žvakučių ir prisimename, vieni kitiems pasakojame šimtus
kartų girdėtas, bet vėl naujai atgimstančias istorijas: kaip Tadą rišome prie
lėktuvo sparno, kaip OMON'o bazėje
įėjome į minų lauką, šalome pasalose,
kaip minavome ir išminavome, kaip
mes gyvenome, juokėmės, kovojome.
Nors dažnai be ginklų ar naktinio matymo prietaisų, bet su nepaprasta viltimi,
kad tikrai laimėsime. Tą, žiūrėdamas
šį filmą, ir turėtų suprasti ir jaunas, ir
senas žiūrovas. Ne tas drąsuolis, kuris
beatodairiškai lenda į nuotykius ir rizikuoja savo gyvybe, bet tas, kuris labai
bijo, tačiau sugeba save nugalėti, nes už
nugaros, šalia ir priekyje stovi draugai,
kurių gyvybės yra daug svarbesnės nei
asmeninė.
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Naujo padalinio
žavesys

M

ėgėjai išbandyti save
ekstremaliomis sąlygomis – maždaug
toks žvalgų įvaizdis
kariuomenėje, o jų
tarnyba neįsivaizduojama be šuolių su
parašiutais, nusileidimų iš sraigtaspar-

nio, naktinių orientacinių žygių miške,
maudynių eketėse ir kitų išbandymų.
Nenuostabu, kad žvalgo profesija vilioja
karius, norinčius įdomesnės tarnybos,
o šiuo metu kaip tik yra unikali proga
patekti į naujai kuriamą žvalgų šeimą.
„Kai ateini tarnauti į seniai susiformavusį padalinį, reikia prisitaikyti prie
ten egzistuojančių elgesio normų, o
ilgiau tarnaujantiems kolegoms mums
neretai tenka įrodinėti, kad esi vertas

PRADŽIA:

ŽVALGŲ KUOPOS
GIMIMAS

MECHANIZUOTOJOJE PĖSTININKŲ BRIGADOJE (MPB) „ŽEMAITIJA“ FORMUOJASI NAUJAS PADALINYS – ŽVALGYBOS KUOPA, KURIOJE DERĖS
KLASIKINĖ „ŽVALGŲ ROMANTIKA“ IR NAUJAUSIOS TAKTINĖS ŽVALGYBOS TECHNOLOGIJOS.
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būti šio kolektyvo dalimi. Šioje kuopoje
visi esame naujokai ir galime patys
kurti bendravimo taisykles. Mūsų tarpusavio santykiai yra labai draugiški, o
ne šalti ir formalūs, taigi ir dirbti kartu
yra malonu“, – akcentavo eil. Vilius Valančius, vienas pirmųjų MPB „Žemaitija“ Žvalgybos kuopos karių.
Naujos kuopos vairas patikėtas
kpt. Artūrui Ševeliovui, paklojusiam
pamatus jau ne vienam sėkmingai
veikiančiam žvalgų būriui Lietuvos
kariuomenėje. „Visą savo tarnybos laiką
esu arti žvalgybos. Kartu su kolegomis
kūriau Žvalgybos būrį Mechanizuotojoje pėstininkų brigadoje „Geležinis
Vilkas“ ir Žvalgybos būrelį Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, buvau žvalgų kurso „Patrulis“
instruktorius. Kuriant kuopą nuo
pagrindų, atsiveria didžiulės galimybės.
Stengiuosi panaudoti visą savo patirtį
ir nekartoti kitų žvalgybos padalinių
klaidų. Džiaugiuosi, kad man tenka garbė petys į petį dirbti su labai patyrusiu
kuopininku št. srž. Benu Kaupu, kuris
kūrė Dragūnų bataliono Žvalgybos
būrį ir yra vienas itin daug praktinių
žvalgybos žinių įgijusių puskarininkių
korpuso atstovų. Mano, kaip kuopos vado, tikslas – sukurti padalinį,
kuriame tarnautų kariai, žinantys ne
tik savo pareigas, bet ir gerai išmanantys žvalgo darbą. Profesionalumas ir

Penki kuopos vado pažadai
Ruošdamasis naujokų atrankai kovo 25–29 d., kpt. A. Ševeliovas įvardijo
penkias priežastis, kodėl verta tarnauti MPB „Žemaitija“ Žvalgybos kuopoje:

Diegiamos
žvalgybos naujovės
Vasarį antrąjį gimtadienį švęsianti
MPB „Žemaitija“ Žvalgybos kuopa
vis tvirčiau stojasi ant kojų. „Naujos
kuopos kūrimą galiu palyginti su pirmaisiais vaiko žingsniais – nors jie dar
nedrąsūs, bet kartu tai yra tolimesnių
žygių pradžia. Kaip šiuo metu užvesime visą mechanizmą, taip jis ir veiks
ateityje. Džiugu, kad turime daug
galimybių kurti, mus palaiko vadovybė,
be to, daug ką perimame iš brigados
„Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopos
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono Žvalgybos
būrio“, – sakė kpt. A. Ševeliovas.
Apsispręsta, kad naujoje kuopoje veiks kelių specializacijų žvalgai.
Dabar yra formuojami ilgojo nuotolio
ir žmogiškųjų išteklių žvalgybos būriai.
„Pastarojo būrio žvalgams bus ne tiek
aktualu gebėti eiti ilgus atstumus ir atlikti kitas ekstremalias užduotis. Jiems

svarbiau išmanyti, kaip bendrauti su
žmonėmis, kad šie su žvalgais pasidalytų svarbia informacija, kurią išgirdo
arba pamatė, taigi taptų žvalgų ausimis
ir akimis. Taip pat leistų pasinaudoti savo turimais resursais, jeigu jų
prireiktų žvalgams ar kitiems kariams,
ginantiems savo kraštą ir atliekantiems
tam tikras karines užduotis. Lietuvos
kariuomenės Sausumos pajėgose tokios
specializacijos žvalgų kol kas niekas
neruošia, todėl savo kuopos karius
siunčiame į kursus Vokietijoje ir Austrijoje, pratybas Rumunijoje“, – pasakojo
Žvalgybos kuopos vadas. Kiek vėliau
kuopoje atsiras žvalgybos su bepiločiais

orlaiviais ir žvalgybos su radijo ryšio
priemonėmis būriai.
Nors kuopos vadas pripažįsta, kad
planai, etatai, mokymai ir priemonės jų
darbe svarbūs, tačiau esminis dalykas
vis dėlto yra vadinamoji žvalgybos dvasia. „Aš taip vadinu idėją, bendrą mūsų
veiklos kryptį, kodėl mes susibūrėme.
Nors visi esame skirtingi žmonės, bet
mus vienija žvalgo profesija. Suprantame, kad didžiulėse Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose esame
mažas, bet svarbus sraigtelis, t. y.
turime surinkti informaciją ir perduoti
ją vadams, kad šie laiku galėtų priimti
teisingus sprendimus, o mūsų ginklo
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pagarba pamatinėms vertybėms (visos
kuopos ir kiekvieno kario individualiai)
yra didžiausia siekiamybė“, – teigė
kpt. A. Ševeliovas.
Šiuo metu jau yra numatyta visa MPB
„Žemaitija“ Žvalgybos kuopos struktūra, kurioje atsiras ir novatoriškais
metodais dirbantys būriai.

1. Draugiška atmosfera. Dėl užduočių specifikos mums reikia labai gero
tarpusavio supratimo, todėl santykiai kuopoje nėra itin formalūs, čia vyrauja draugiška atmosfera, sprendimai priimami greičiau ir paprasčiau.
2. Sklandi karjera. Atsižvelgdami į karių potencialą, laiku jiems suteikiame aukštesnį laipsnį, siunčiame į vadų karjeros kursus.
3. Žvalgo kategorija. Metus ištarnavę kuopoje ir įveikę „Patrulio“ kursą,
kariai įgyja teisę gauti žvalgo kategoriją (iš viso jų yra trys, pvz., įgijus pirmąją, kas mėnesį prie algos pridedama po 130 eurų).
4. Kvalifikacijos kėlimas. Savo karius siunčiame į įvairius kursus Lietuvoje ir užsienyje, stengiamės, kad jie įgytų papildomą kvalifikaciją, pvz., fizinio
rengimo ir (arba) kovinės savigynos instruktoriaus.
5. Velniškai įdomi tarnyba. Žvalgų užduotys apima visas stichijas, taigi
teks treniruotis ore, vandenyje ir ant žemės, bendradarbiauti su visomis
kariuomenės pajėgų rūšimis, treniruotis ir Lietuvoje, ir užsienyje, su savais
ginklo broliais ir sąjungininkais.
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Žvalgo darbas sunkus: dažnai reikia veikti
ekstremaliomis sąlygomis, nugalėti savo
baimę ir nuovargį, bet rezultatas, pasak
patyrusių žvalgų, viską atperka.
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broliai pėstininkai efektyviai atliktų
savo darbą. Būtent idėja, kas mes esame, kieno labui dirbame, yra svarbiausia, o kiti profesiniai dalykai susidėlioja
laikui bėgant. Juk ir atkuriant Lietuvos
valstybę iš pradžių buvo svarbiausia
pati idėja, ryžtas ją išsakyti viešai, o
tuomet atsirado ir teisiniai sprendimai, kaip tai įgyvendinti“, – akcentavo
kpt. A. Ševeliovas.
Jis džiaugėsi, kad MPB „Žemaitija“
vadovybė palaiko daugumą kuopos
iniciatyvų, padeda spręsti aprūpinimo,
karjeros ir mokymų klausimus, labai
gerai supranta, kad žvalgams negalima
leisti per daug užsibūti komforto zonoje, taigi jiems sudarytos puikios sąlygos
treniruotis ir tobulinti savo įgūdžius –
judėti, šokinėti, skraidyti, plaukioti ir
t. t. Taigi, nors naujas žvalgų padalinys
dar labai jaunas ir galutinai nesukomplektuotas, čia tarnaujantiems kariams
žvalgybos romantikos užtenka iki soties
tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Dėl įdomesnės
tarnybos
Šauktiniai kariai pirmieji išbandė visą
žvalgo profesijos romantiką naujoje

kuopoje. Tiesa, į ją pakliuvo ne bet kas.
Pirmiausia reikėjo įveikti atranką. Vadai iš 50 atsirinko 31 karį. Pasak tų, kuriems pasisekė, į žvalgus jie veržėsi dėl
įdomesnės tarnybos, o jų lūkesčiai per
devynis mėnesius atsipirko su kaupu.

Šauktinių žvalgų ruošimo ciklas buvo
labai intensyvus: jie ne tik ėjo į žygius,
bet ir skraidė su sraigtasparniais, šokinėjo iš jų į vandenį, plaukiojo valtimis,
leidosi virvėmis nuo pastatų ir mokėsi
pabėgti nuo šunų. „Šauktinių mokymas

Prestižinės žvalgų varžybos Jungtinėje Karalystėje vyko sudėtingoje kalnuotoje vietovėje, kur savo
atrankas rengia britų specialiosios pajėgos SAS.

įsitikinęs kpt. A. Ševeliovas.
MPB „Žemaitija“ žvalgų vadas žada,
kad kariams profesionalams bus sudarytos visos sąlygos mokytis ir tobulėti,
o patys geriausieji visuomet sulauks
deramo įvertinimo.

Tarptautinėse
žvalgų varžybose –
medaliai
Vienas didžiausių MPB „Žemaitija“
Žvalgybos kuopos karių įvertinimų
buvo dalyvavimas tarptautinėse žvalgų
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buvo labai gera patirtis ne tik jiems,
bet ir mums, vadams. Pirmiausia,
suvienodinome savo žinias ir veiklos
principus, be to, daug ko mokėmės
kartu su jais. Pavyzdžiui, pirmą kartą
leidausi nuo pastato su virve veidu į
žemę (vadinamuoju Karlsono būdu). Ši
užduotis leido daug sužinoti apie save ir
kitus, – pasakojo eil. Vilius Valančius,
buvęs šauktinių grandies vadas. – Tada
patyriau daug streso: neprisimenu, kad
ką nors rankoje būčiau taip smarkiai
spaudęs, kaip tuosyk tą virvę. Tačiau
dar po poros tokių nusileidimų pajutau,
kad jau pradedu priprasti ir savo baimę
suvaldau.“
Panašūs pojūčiai buvo treniruojantis
apsiginti ir pabėgti nuo šunų. Pasak Viliaus, nors tokios psichofizinės užduotys žvalgų taktikai didelės įtakos neturi,
bet jos padeda išmokti valdyti asmeninę
baimę, o realiai susiklosčius panašiai situacijai žvalgai jaustųsi labiau užtikrinti
ir bent jau šiek tiek žinotų, kaip reikia
tokiu atveju elgtis.
Nors tarnybą baigę šauktiniai atitiko
minimalius žvalgams keliamus reikalavimus, o jų skyriai tapo mažomis
komandomis, vis dėlto buvo apsispręsta
toliau kuopą formuoti iš karių profesionalų. „Paruošti žvalgą reikia daug
laiko, žinių, vidinių ir išorinių išteklių, o
esminius įgūdžius įgijusį žvalgą paleisti
po devynių mėnesių tarnybos – per
didelė prabanga. Sieksime, kad nauji
kariai kuopoje ištarnautų 3–4 metų
ciklą, nes per tiek laiko jau galima tikėtis geriausių žvalgo darbo rezultatų“, –
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Žvalgams tenka veikti ne tik ant žemės, bet ir
ore bei vandenyje, o pratybų scenarijai būna
labai realistiški.
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varžybose „Cambriant Patrol“ (angl.).
Tokį renginį jau daugiau kaip 50 metų
organizuoja Jungtinė Karalystė. Į jį „Žemaitijos“ žvalgai kartu su kolegomis iš
Dragūnų bataliono pateko po sėkmingų
varžybų „Žvalgo takas“ Lietuvoje, kai

laimėjo antrąją vietą. Taigi, Velse
jie varžėsi su 148 žvalgų komandomis iš viso pasaulio.
Iš Lietuvos varžybose dalyvavo 8 narių komanda ir dar 4
asistentai. Prieš išvažiuodami
žvalgai intensyviai ruošėsi visą
mėnesį, kad kojos priprastų prie
ilgų atstumų, taip pat konsultavosi su kolegomis iš brigados
„Geležinis Vilkas“ Žvalgybos
kuopos, užpernai iš varžybų
„Cambriant Patrol“ parsivežusiais sidabro medalius.
Šios varžybos žvalgų pasaulyje vertinamos kaip labai sudėtingos ir prestižinės, nes per
48 valandas pėsčiomis reikia
įveikti maždaug 75 kilometrus,
o pakeliui atlikti mažiausiai
aštuonias užduotis, kurias
organizatoriai pasistengia
padaryti velniškai sunkias. Be
to, viskas vyksta nuostabioje
kalnuotoje vietovėje, kur reljefas labai
įvairus ir sudėtingas, daug pakilimų ir
nuokalnių – čia savo atrankas kasmet
rengia netgi garsiosios britų specialiosios pajėgos SAS.
Be to, dalyvius tiesiog pritrenkė var-

žybų realybė – netrūko dūmų, ugnies
ir net kraujo. „Pamatėme degantį
sudužusį sraigtasparnį, jame buvo
sužeistas karys, kuriam turėjome suteikti pirmąją pagalbą. Jis iš tiesų buvo
be kojos, o sąlygos veikti buvo tikrai
sudėtingos“, – pasakojo vyr. ltn. Olegas
Reis, Žvalgybos būrio vadas. Ir tai buvo
tik pirmoji užduotis, vėliau laukė dar
daugiau siurprizų.
„Vėlų vakarą visai nesitikėjome, kad
teks keltis per vandens kliūtį tamsoje.
Vanduo buvo labai šaltas, bet reikėjo
su kuprinėmis perplaukti 100 metrų, –
įspūdžiais dalijosi vyr. ltn. O. Reis. –
Dar buvo ir minų laukas, kuriame
reikėjo padaryti taką ir atpažinti visus
sprogmenis, vėliau turėjome užsakyti
artilerijos ugnį ir naikinti pajėgas, žvalgėme objektą ir jį puolėme, paėmėme
belaisvį, turėjome jį apieškoti bei
perduoti karo policijai. Absoliučiai visos
užduotys turėjo savo „raziną“ – kokį
nors netikėtą posūkį ar pasunkinimą,
kad parodytume, jog sugebame veikti
netikėtomis, sudėtingomis sąlygomis,
net ir būdami velniškai pavargę. Įkalčių
fiksavimas ir belaisvio perdavimas karo
policijai buvo viena iš naujovių, kurią
žvalgai turėjo įsisavinti pasiruošimo

Lauros Skiezgilienės ir MPB „Žemaitija“ Žvalgybos kuopos archyvo nuotr.

Atrankos baubas:
įveik, jei gali
Pasirinkus žvalgo profesiją, neišvengiamai teks susidurti su išbandymais ir
išmokti nugalėti savo baimes. Pirmoji
jų – atrankos baubas. Kas vyksta per
atranką, nežino niekas, todėl sklando
įvairiausių gandų, kurie pirma laiko
kariams įvaro baimės. Vis dėlto MPB
„Žemaitija“ Žvalgybos kuopos steigėjai
sako, kad tikrai nereikia savęs nuvertinti anksčiau laiko. „Karų istorija byloja,
kad dažnai laimi ne stipriausi, bet
psichologiškai tvirčiausi. Nereikia nei
bijoti, nei kaip nors specialiai ruoštis
atrankai – svarbu tiesiog išdrįsti ateiti
ir būti savimi, – teigė kpt. A. Ševeliovas. – Pavyzdžiui, per šauktinių atranką
dauguma jaunuolių sugebėjo užduotis
įveikti pirmiausia dėl to, kad buvo
psichologiškai tvirti, o visų techninių
subtilybių išmoko vėliau. Man itin

įsiminė vienas karys, visiškai nemokėjęs plaukti: jis užlipo ant beveik 3 m
aukščio bokšto ir drąsiai šoko į vandenį.
Pasak jo, baimė neužvaldė vien dėl to,
kad jis besąlygiškai pasitikėjo mumis.
Taigi atranką jis įveikė, tarnybos metu
išmoko gerai plaukti ir, vilkėdamas
uniformą, atvirame vandens telkinyje
nesunkiai įveikdavo 600 metrų. Svarbiausia – ryžtas ir noras nepasiduoti.“
Atrankos yra neabejotinai naudingos
daliniui, nes padeda pasirinkti žvalgo
darbui labiausiai tinkamus karius. Be
to, jos ne mažiau aktualios ir patiems
pretendentams: per savaitę įvairiausių
išbandymų jie gali pajausti, ar ši profesija tikrai prie jų limpa – juk išsisklaidžius karinės romantikos kerams ir
pradėjus kankinti nuovargiui, dažnai
išryškėja tikrosios žmogaus savybės ir
poreikiai.
Vis dėlto nelengvą žvalgo dalią savo
kailiu išbandę kariai sako, kad pasiektas rezultatas atperka visas pakeliui
patirtas kančias, todėl ne veltui naujoji
žvalgų kuopa savo šūkiu pasirinko lakonišką, bet labai daug pasakantį žodį –

„Nepasiduok!“ „Iš pradžių būna tikrai
labai sunku, bet pamažu kūnas adaptuojasi ir pripranti nešti sunkią kuprinę
ant pečių, eiti ilgus atstumus, nepaisyti
pritrintų kojų skausmo, šalčio, alkio
ir nuovargio. Visi šie dalykai ilgainiui
nustoja bauginti. Žinoma, tam reikia
laiko. Man pavyko adaptuotis maždaug
per metus, – pasakojo eil. V. Valančius. – Svarbiausia – noras tobulėti ir
išmokti ko nors naujo. Aišku, iš pradžių
būna sunku, darai klaidų, bet pamažu
įveiktos kliūtys sustiprina, suteikia
naudingos patirties. Žvalgo darbas
yra sunkus, bet rezultatas tikrai viską
atperka. Ir kuo daugiau įdedi pastangų,
tuo labiau paskui savimi didžiuojiesi,
kad sugebėjai save paspausti, nesustoti
ir veikti, nors tuo metu ir atrodė, kad
išleisi paskutinį kvapą.“
Norintys išbandyti save ir tapti MPB
„Žemaitija“ Žvalgybos kuopos nariais,
jau kovą galės dalyvauti atrankoje. Tiesa, vado teigimu, jie laukia ne pasyvių
įsakymų vykdytojų, bet karių, gebančių
kūrybiškai atlikti savo darbą ir taip
prisidėti tobulinant kuopą.

Atranka į Žvalgybos kuopą
Kviečiame 2019 m. kovo 25–29 d. dalyvauti atrankoje į MPB „Žemaitija“ Žvalgybos kuopą (Klaipėda).
Prašytume registruotis, prieš tai suderinus su savo tiesioginiais vadais,
tel.: + 370 6 707 2872 ir + 370 6 879 3867.

Išdrįsk pabandyti!
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fazės metu, o užsakyti netiesioginę ugnį
pagal pratybų organizatorių sukurtą
scenarijų teko neįprastu Lietuvoje
būdu, naudojant sprogstamuosius
užtaisus. Pasiekus finišą irgi niekas nedavė ilsėtis – mus iš karto labai detaliai
apklausė, reikalavo visų veiksmų su
smulkiausiomis detalėmis ataskaitos –
taip tikrino mūsų gebėjimą fiksuoti ir
įsiminti informaciją.“
MPB „Žemaitija“ ir dragūnų žvalgų
jungtinė komanda varžybose „Cambriant Patrol“ pasirodė puikiai – iškovojo sidabro medalius. Tai neabejotinai
suteikė daug džiaugsmo, bet ne mažiau
vertinga buvo ir įgyta patirtis. „Išbandymų buvo tikrai daug, bet juos įveikę
tapome dar stipresni. Be to, žvalgybos
padaliniui svarbu, kad komandos nariai
gerai jaustų vienas kitą – po šių varžybų
tapome dar glaudesne šeima. Grįžome įgiję naujos patirties ir ja mielai
dalysimės su savo kolegomis“, – sakė
vyr. ltn. O. Reis.
Taigi, naujo padalinio žvalgai sėkmingai kaupia savo žinių bagažą, o
didžiausias kuopos vado uždavinys šiuo
metu – kuo greičiau ją sukomplektuoti,
todėl kovo 25–29 d. vyks karių profesionalų atranka. Pagrindinis reikalavimas pretendentams – noras tobulėti.
Ir visai nesvarbu, koks yra fizinis ir
psichologinis pasiruošimas šiuo metu.
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Į DIDŽIAUSIAS PRAĖJUSIŲ METŲ NATO PRATYBAS „TRIŠAKĖ JUNGTIS
2018“ (ANGL. „TRIDENT JUNCTURE 2018“) PRIE NORVEGIJOS KRANTŲ
IŠ LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ (KJP) BUVO IŠVYKĘS NE TIK LAIVAS M54 „KURŠIS“, KURIS VYKDĖ BUDĖJIMĄ NATO
NUOLATINĖS PARENGTIES PRIEŠMININIŲ LAIVŲ 1-OSIOS GRUPĖS
JUNGINYJE (ANGL. STANDING NATO MINE COUNTERMEASURES GROUP
ONE, SNMCG1), BET IR TRYS KJP ŠTABO ATSTOVAI – ŠTABO VIRŠININKO PAVADUOTOJAS ŽVALGYBAI IR SAUGUMUI KMDR. LTN. MINDAUGAS ANDRULIS, N4 ĮSIGIJIMŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VIRŠININKAS
KMDR. LTN. MARIUS BUDVYTIS IR VYRIAUSIASIS PUSKARININKIS
VYR. LVN. ANDRIUS RIAUKA. PASTARIEJI
DIRBO PRATYBŲ ŠTABE, ĮSIKŪRUSIAME JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ (JAV) LAIVYNO 6-OSIOS FLOTILĖS IR NATO
SMOGIAMŲJŲ IR PALAIKYMO
PAJĖGŲ (ANGL. NAVAL STRIKING
AND SUPPORT FORCES NATO,
STRIKFORNATO) LAIVE LCC 20
„MOUNT WHITNEY“. APIE JAV
6-OSIOS FLOTILĖS VADOVAUJANČIAME LAIVE PATIRTUS
ĮSPŪDŽIUS MUMS PAPASAKOJO
KMDR. LTN. MARIUS BUDVYTIS.
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„N

ors aktyvioji
pratybų
„Trišakė
jungtis
2018“
fazė prasidėjo praėjusių metų spalio 25 d., – sakė KJP karininkas, – į
Lisaboną, kur tuo metu stovėjo „Mount
Whitney“, mes nuvykome spalio 11-ąją
ir netrukus laive buvome nukreipti į
atitinkamus skyrius pagal mūsų atsakomybės sritis: aš paskirtas į J4 skyrių,
kmdr. ltn. M. Andrulis – į J2 (žvalgybos) skyrių, o vyr. lvn. A. Riauka tapo
administratoriumi. Atsakingos už pratybų organizavimą STRIKFORNATO
parengė pratybų dokumentus – mes
buvome pakviesti į šiuos mokymus
kaip praktikantai. Turėjome prisidėti
prie štabo veiklos, stebėti, kaip vykdomos operacijos, dalyvauti pratybose
kaip visaverčiai jo nariai. Pratybose „Trišakė jungtis 2018“ iš viso
dalyvavo 60 karo laivų ir 272 lėktuvai – buvo įtrauktos 29 NATO šalys
ir 2 partnerės (Suomija ir Švedija).
Kartu su sausumos pajėgų kariais
iš viso buvo apie 50 000 dalyvių. Iš
JAV karinio laivyno pratybose taip
pat dalyvavo lėktuvnešiai LHD7
„Iwo Jima“, CVN-75 „Harry S. Truman“, amfibijoms transportuoti
skirti laivai LPD-21 „New York“

Štabo ir aprūpinimo laivas „Mount Whitney“ pratybose „Trišakė jungtis 2018“.

Darbas štabe
„Svarbiausia šiame laive suburto
tarptautinio štabo užduotis, – tęsė
kmdr. ltn. M. Budvytis, – buvo koordinuoti pratybų „Trišakė jungtis 2018“
eigą – tiek sausumos ir oro pajėgas,
tiek laivus. Iš viso į štabą susirinkome 207 žmonės. Per pratybas buvo
tikrinami NATO gebėjimai planuoti
ir vykdyti pagrindines kolektyvinės
gynybos operacijas – nuo gebėjimo dislokuoti ir gauti pastiprinimą iki pajėgų
taktinio lygmens mokymo ir vadovavimo dideliems junginiams. Kiekvienas
štabo karys turėjo konkrečią atsakomybės sritį. Pavyzdžiui, aš rūpinausi laivo
atsargomis, mane informuodavo, kiek
laivuose yra degalų, vandens, maisto,
sekdavau atsirandančius gedimus, matydamas, kad kurio nors laivo atsargos
baigiasi, turėdavau organizuoti, kad jų
būtų papildyta. Tokia informacija buvo
renkama kasdien, pagal ją parengtą
pranešimą pristatydavome vadui ir
operatyviai spręsdavome logistinius

klausimus. Kiti J4 štabo kariai kuravo,
pavyzdžiui, priimančiosios valstybės
paramą, domėjosi krantinėmis, kur
laivai gali prisišvartuoti, rūpinosi logistine parama, kad laivai toliau galėtų
sėkmingai dalyvauti mokymuose. Žodžiu, kiekvienas štabo narys turėjo savo
veiklos sritį. Desantinėse operacijose ir
kituose mobiliuose veiksmuose mūsų
laivas nedalyvavo, nes, kaip ir dera
štabo ir aprūpinimo laivui, jis nuolat
buvo jūroje ir iš ten koordinuodavo
veiksmus. Žinodavome, kur ir kada bus
išleistos amfibijos, kur jos pasieks krantą, gaudavome išsamią informaciją apie
susiklosčiusią situaciją ir analizuodavome galimus pokyčius, bet tiesioginės
vizualios informacijos iš įvykio vietos
nerinkome. Monitoriuose galėjome
stebėti bendrą vaizdą, ekrane – nuolatinį jūros paveikslą, kuriame matėme
aplinkinius laivus, orlaivius ir kiekvieno
iš jų veiksmus: į kurį fiordą pasuka, kur
paleidžia desantą ir t. t. NATO karinių
jūrų pajėgų smogiamosios ir paramos
pajėgos gali būti kintamo dydžio ir
sparčiai perdislokuojamos, atsižvelgiant į Aljanso uždavinius. Paprastai
STRIKFORNATO užtikrina tarptautinių
NATO jūrų pajėgų sutelkimą, bendrų
plataus spektro jūrų operacijų operaty-

vinį planavimą ir vadovavimą, įskaitant
priešraketinių gynybos elementų
pasitelkimą siekiant užtikrinti patikimą
kolektyvinę gynybą ir atgrasymą.“

„Mount Whitney“
JAV 6-osios flotilės flagmanas
LCC 20 „Mount Whitney“ laikomas
moderniausiu C4I paskirties (angl.
Command, Control, Communications,
Computer and Intelligence) štabo ir
aprūpinimo laivu. Jis gali gauti, apdoroti ir perduoti didelį saugių duomenų
kiekį iš bet kurio pasaulio taško per HF,
UHF, VHF, SHF ir EHF ryšių kanalus.
Ši technologija leidžia žvalgybos ir
operacijų centrus aprūpinti operatyvia
informacija kelyje iš vienos vietos į kitą
ir suteikia galimybę veiksmingai valdyti
plačiai pasklidusias oro, žemės ir jūrų
transporto vienetų jungtinio darbo
grupes.
Laivas pavadintas Siera Nevados
(Kalifornijos valstija) kalnagūbrio
aukščiausios viršūnės Whitney vardu.
Jis pradėtas naudoti 1971 metais. Nuo
2005 m. nuolatinė laivo bazavimosi
vieta – Italijos uostas Gaeta. „Mount
Whitney“ įgulą sudaro 150 puskarininkių ir eilinių, 12 karininkų ir 150 civilių
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ir LSD-44 „Gunston Hall“. O štabo ir
aprūpinimo laivas „Mount Whitney“
dalyvauja visuose STRIKFORNATO
organizuojamuose mokymuose.“
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JAV lėktuvnešis CVN-75 „Harry S. Truman“ – tartum
plaukiojantis 5 200 vyrų ir moterų miestas,
yra 24 aukštų, apie 333 m ilgio ir 78 m pločio.
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jūrininkų. Beje, tai buvo pirmasis JAV
karinių jūrų pajėgų vienetas, kuris nuolatinei tarnybai į laivą priėmė moterų.
194 m ilgio laivas aprūpintas tokiu
maisto kiekiu, kad išmaitintų įgulą
90 dienų, ir gali gabenti tiek atsargų,
kad prireikus padėtų evakuoti 3 000
žmonių. Laivas kasdien paruošia apie
400 000 litrų gėlo vandens ir gabena
per 4 mln. litrų degalų, kurių pakaktų
35 dienų kelionei be krovinio 16 mazgų
greičiu (jūrinis mazgas – 1,85 km/h)
iš Norfolko (Virdžinijos valstija) iki
Mozambiko krantų Indijos vandenyne.
Kiekvienas iš dviejų laivo inkarų sveria
11 t ir yra prikabintas prie 324 m inkaro
grandinės. Kiekviena grandinė sveria
beveik 25 tonas. Bendra laivo elektros
galia siekia 7 500 kW, tiek jos pakaktų
nedidelio miesto poreikiams.
Laivas „Mount Whitney“ yra dalyvavęs įvairiose operacijose Atlanto
vandenyne, Viduržemio, Karibų,
Juodojoje jūrose ir Indijos vandenyne.
2008 m. rugsėjį tai buvo pirmasis
NATO laivas į Gruzijos (Sakartvelo)

Poti uostą atgabenęs humanitarinę
pagalbą nukentėjusiems nuo karo su
Rusija gyventojams.
„Mount Whitney“ ne kartą lankėsi
Klaipėdoje, paskutinį kartą – 2018 m.
per pratybas „Baltops 2018“, kurioms iš
šio laivo vadovavo JAV laivyno 6-osios
flotilės vadė viceadmirolė Lisa Frachetti. Pratybos „Baltops“ rengiamos nuo
1971 m., o Lietuva jose dalyvauja jau 25
metus. „Esame laimingi būdami vėl čia,
Lietuvoje, kai vyksta didžiausios NATO
pratybos Baltijos regione“, – per spaudos konferenciją Klaipėdoje tąkart sakė
laivo vadas Robertas Aguilaras.

Iš Portugalijos į
Šiaurę
„Kaip minėjau, Lisabona mums
buvo pradinis uostas, – toliau kalbėjo kmdr. ltn. M. Budvytis, – paskui
turėjome vykti į Reikjaviką Islandijoje, kur planuota surengti spaudos
konferenciją, bet dėl blogo oro ten su
laivu negalėjome nuvykti. Vadovybei į

renginį teko skristi lėktuvu, o mes tuo
metu pasiekėme Norvegijos krantus
ir laukėme, kol susirinks visi laivai ir
prasidės operacija. Ir galutinis uostas,
kur mes išsilaipinome, buvo Trondheimas (Norvegija). Pratyboms vadovavo
JAV karinių jūrų pajėgų vadas Europoje
ir NATO jungtinių pajėgų vadavietės
Neapolyje vadas admirolas Jamesas
G. Foggo’as, mūsų štabui – minėtoji
STRIKFORNATO junginio ir JAV laivyno 6-osios flotilės vadė viceadmirolė L.
Frachetti, tarp vadovybės mačiau daug
kitų aukščiausio rango karininkų, dalyvavusių pratybose „Baltops 2018“, pvz.,
STRIKFORNATO vado pavaduotoją ir
Jungtinės Karalystės karališkojo jūrų
laivyno vado pavaduotoją kontradmirolą Guy’ų Robinsoną.
„Trišakė jungtis 2018“ vyko netoli
Norvegijos sienos su Rusija. Kremlius prieš šias pratybas, pavadinęs
jas antirusiškomis, pažadėjo imtis
atsakomųjų priemonių ir surengė, pasak spaudos pranešimų, alternatyvius
mokymus. Iš tiesų rusų laivai nuolat

signalų sutrikdymo Koloje ir Laplandijoje, kur tuo metu buvo iškilęs pavojus
civilinei aviacijai.“

Vietos užtenka
visiems
„Tokio lygmens pratybose dalyvavau
pirmą kartą, – sakė karininkas. – Anksčiau teko būti Lietuvos rengiamose
pratybose „Baltijos šeimininkas“ (angl.
„Baltic Host“), „Baltijos tvirtovė“ (angl.
„Baltic Fortress“), „Atvira dvasia“ (angl.
„Open Spirit“) ir kt. Aišku, šį kartą
įspūdis pranoko tai, ką per ankstesnius
mokymus patirdavau. Laivas „Mount
Whitney“ iš tiesų pritaikytas didelių
tarptautinių pratybų dalyviams. Nors
štabas gana didelis, kiekvienam jo
nariui buvo paruošta darbo vieta ir
skirta kajutė nakvynei. Numatyta, regis,
kiekviena smulkmena – ir maitinimas,
ir apgyvendinimas, ir poilsis. Turėdamas laisvo laiko galėdavai nueiti į
sporto salę ar biblioteką, kas pageidavo,
galėjo pasikalbėti su kapelionu. Viskas
įrengta taip, kad gyventum nejausdamas diskomforto. Tos keturios laive
praleistos savaitės prabėgo kaip viena.

Aktyvioji pratybų fazė buvo trumpesnė,
bet mes susirinkę iš pradžių treniravomės, kaip sakoma, prisijaukinome įrangą, mokėmės atlikti įvairias užduotis,
kad ir ryšiai, ir visa kita sklandžiai
veiktų. Todėl per operaciją nekilo jokių
nesklandumų.
Vėlesnio incidento, kai viename
Vakarų Norvegijos fiordų lapkričio 8 d.
norvegų fregata „KNM Helge Ingstad“,
grįždama po pratybų „Trišakė jungtis
2018“, susidūrė su tanklaiviu „Sola
TS“ ir po kurio laiko paskendo, mes
nematėme, nes tą dieną Trondheime
palikome laivą ir išvykome namo. Jau
neturėjome galimybės pabendrauti su
tarptautiniame pratybų štabe dirbusiais
norvegais, kad pakomentuotų incidento
aplinkybes. Kiek žinau iš žiniasklaidos,
lemiamos reikšmės galėjo turėti
žmogiškasis faktorius: juk buvo trečia
ar ketvirta valanda nakties, kai gerokai
sumažėja komandos budrumas, apima
per pratybas susikaupęs nuovargis ir
neapdairus kurio nors komandos nario
poelgis gali baigtis nelaime.“
Pasiteiravus, ar svetinga tarptautiniam pratybų štabui buvo laivo įgula,
ar nežiūrėjo į atvykėlius iš aukšto,

STRIKFORNATO štabas laivo „Mount Whitney“ denyje.
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zujo pratybų rajone ir stebėjo, kokios
operacijos ir kaip yra vykdomos. Trys
Rusijos karinės fregatos Norvegijos
jūroje dažnai patekdavo į mūsų akiratį,
nuolat tekdavo domėtis, kur jos vyksta,
ką daro ir panašiai. Tiesa, provokacijų
nerengė, į kontaktus nelindo, bet įkyriai
sukinėjosi netoli mūsų laivų. Nors buvo
anonsuoti kaži kokie šaudymai, mums
jų matyti neteko, tik iš spaudos paskui
sužinojome, kad ta proga rusai planavo
iš doko ištraukti lėktuvnešį „Admiral
Kuznecov“ ir atsiųsti jį į pratybų rajoną,
bet įvyko avarija, per kurią lėktuvnešis
buvo apgadintas.
Pasklidusių kalbų, kad Rusija nuo
spalio 19-osios iki lapkričio 7-osios
blokavo globalinės padėties nustatymo
sistemos (GPS) signalus Norvegijos
šiaurėje, negaliu nei patvirtinti, nei
paneigti. Vienos iš mano pareigų buvo
stebėti pratybose dalyvaujančių laivų
techninę būklę. Negavau nė vieno pranešimo, kad laivai būtų patyrę kokį nors
svetimų elektromagnetinių bangų trukdžių poveikį ar pozicionavimo gedimų.
Kita vertus, neturiu pagrindo abejoti
atsakingų Norvegijos ir Suomijos pareigūnų teiginiais dėl galimo tyčinio GPS
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komandoras leitenantas paneigė: „Ne,
galynėtis dėl neformalios lyderystės
niekas neturėjo nei laiko, nei noro.
Laivo įgula seniai negyvena uždarame pasaulyje, kad stebėtųsi jų denyje
atsidūrusiais pakeleiviais ar bijotų
jų konkurencijos. Juo labiau kad per
pratybas amerikiečiai tesudarė gal trečdalį kontingento. Tad bendravome kaip
lygūs su lygiais. Priešingai nei Rusijos
funkcionieriai, vis nuogąstaujantys dėl
tariamos pabaltijiečių rusofobijos, amerikiečiai niekam pretenzijų neturi.
„Mount Whitney“ per pratybas vizitavo nemažai garbingų svečių. Tuo tikslu
nebūtina švartuotis jokiame uoste, laive
yra sraigtasparnis. Juo atgabenami ir
vyriausybinių įstaigų, ir visuomeninių
organizacijų atstovai. Sraigtasparnis
naudojamas ir laivui aprūpinti. Itin
iškilmingų priėmimų per tas 4 savaites
laive nerengėme.“

Poliaratis
„Matyt, sunkiausia buvo pradžia, –
savo tarnybą „Mount Whitney“ įvertino
kmdr. ltn. M. Budvytis, – kol atvykę į
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Kmdr. ltn. Marius Budvytis Trondheime (Norvegija) per
pratybas „Trišakė jungtis 2018“.
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Per pratybas „Baltops 2018“ Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė laive LCC 20
„Mount Whitney“ kalbasi su JAV laivyno 6-osios flotilės vade viceadmirole Lisa Frachetti.

laivą pasiskirstėme pareigomis ir suvokėme, ką turėsim daryti, kildavo nemažai klausimų. Po trijų keturių dienų
paaiškėjus, kas už ką atsako, įgaunamas
tam tikras pagreitis ir procesas darosi
aiškesnis. Išvykdamas nežinojau, kad
pateksiu būtent į J4 skyrių, galėjau
tik numanyti, nes dažniausia dalyvaujant tarptautiniuose mokymuose
užimi panašią poziciją kaip nuolatinėje
tarnybos vietoje. Turėtų būti išskirtinė,
ekstremali situacija, kad už logistiką
atsakingą štabo karininką paskirtų,
tarkim, į žvalgybos skyrių. Šiuokart,
kaip sakiau, man buvo patikėta rūpintis
turimų atsargų (degalų, vandens, tepalų, maisto) ir laivo gedimų kontrole.
Panašiai tokiais reikalais logistai, tarp
jų ir aš, rūpinasi per Lietuvoje rengiamas pratybas, tad ir naujoje vietoje
nebuvo labai sudėtinga imtis įprastų ar
kai kurių papildomų darbų.
Įgyta patirtis aprėpia ne vien
tiesiogines pareigas. Daug sužinojome
apie STRIKFORNATO pratybų organizavimą ir įsitikinome, kad šiuo požiūriu
mūsų rengiami mokymai niekuo joms
nenusileidžia. Kai kuriais aspektais netgi esame pranašesni ir vieną kitą naudingą patarimą davėme jiems. Aišku,
dalyvaujant bendrose treniruotėse ir
mokantis tokių veiksmų, kurie pravers
ateityje, jie patarė ir mums.“

Atsakydamas į klausimą, ar
šiauriniai vėjai nepakenkė šilto rudens
išpaikintiems Lietuvos jūrininkams,
karininkas pripažino, kad pradžia buvo
gera, bet vėliau dalyvių permainingi
orai nelepino.
„Kai nuskridome į Lisaboną, – sakė
jis, – galėjome vaikščioti vilkėdami
aprangą trumpomis rankovėmis –
dienomis temperatūra pakildavo iki 25
laipsnių šilumos. Palyginti su Lietuva
(čia tomis spalio dienomis tebuvo gal
5 ar 15 laipsnių šilumos), Portugalijoje patekome į žemišką rojų. Buvo
smagu sugrįžti į vasarą. O paskui, kai
Atlantu pasiekėme Norvegijos jūrą ir
kirtome Šiaurės poliaratį, einantį 66°
šiaurės platumos lygiagrete, pajutome
atšiauraus oro žnaibymą, teko šilčiau
rengtis ir išėjus ant denio jau nebūdavo
taip malonu kaip Lisabonoje. Poliaračio
kirtimo tradicinis renginys laive nėra
triukšmingai švenčiamas, bet savaip
pažymimas – paprastai laivo nosis
nudažoma mėlynai ir visiems žygio
dalyviams, kurie tuo metu yra laive,
įteikiami šį faktą liudijantys pažymėjimai. Man šiaurinį poliaratį teko kirsti
jau trečią kartą ir kaskart šis faktas
buvo pažymimas truputį kitaip. Pirmąjį
kartą kirtusius šią ribą, žinoma, lydi
sunkesni išbandymai.“
Pratybose „Trišakė jungtis 2018“ da-

Autoriaus asmeninio albumo ir JAV karinio jūrų laivyno masinės komunikacijos specialistų
Jameso Turnerio, Justino Stumbergo, Joe J. Cardona Gonzalez nuotr.

Glaustai apie save
„Gimiau ir užaugau Klaipėdoje, – pasakojo karininkas. – Klaipėdos universitete baigiau laivų energetinių įrenginių
eksploatacijos studijas. 2001 m. atėjau
į KJP ir devynerius metus tarnavau vyriausiuoju mechaniku keliuose laivuose:
fregatoje F11 „Žemaitis“, patruliniame
kateryje P33 „Skalvis“, o daugiausia patirties įgijau priešmininiame laive M51
„Kuršis“ – su juo dalyvavau įvairiuose
mokymuose, buvau Jungtinėje Kara-

lystėje, Belgijoje, visose Baltijos šalyse,
Vokietijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Paskui buvau paskirtas į KJP štabą,
kuravau laivų aprūpinimo sritį. Dabar
jau antri metai einu Įsigijimų planavimo
skyriaus viršininko pareigas. Net perėjęs
į štabą dar buvau išplaukęs į jūrą su laivu M53 „Skalvis“, pusę metų dalyvavau
NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų grupėje. Laisvalaikiu mėgstu
sportuoti, važinėju dviračiu, bet nesu
išskirtinai atsidavęs jokiai sporto šakai.
Kai buvau išvykęs su minėta laivų grupe,
turėjau dviratį, todėl kai tik būdavo galimybė kuriame nors uoste išlipti į krantą,
visada kartu su kolegomis dviračiais
važiuodavome apžiūrėti apylinkių. Be to,
norint neprarasti kompetencijos, būtina
nuolat studijuoti, domėtis naujovėmis.
Tarnaudamas štabe, ypač eidamas
dabartines pareigas, privalau rūpintis
įsigijimais, todėl turiu susipažinti su
naujausiais teisės aktais, nuolat sekti pakeitimus ir naujoves, kad būtų išvengta

klaidų. Taip pat reikia pažinti rinką, nes
įsigijimai – tokia sritis, kur beveik nieko
nėra stabilaus, viskas kinta, kiekvieną
projektą būtina realizuoti greitai, tiksliai
ir be klaidų. Studijų metais nesidomėjau
ekonomika, netikėjau, kad kada nors
dirbsiu įstaigoje, atsakingoje už įsigijimų
planavimą, planavau dirbti mechaniku,
o tai – mažai tesusijusios profesijos. Vis
dėlto pamažu tokia metamorfozė įvyko.
Labiausia padėjo darbas Aprūpinimo
koordinavimo skyriuje, kur taip pat teko
rūpintis įsigijimais, tad didelio streso,
pereinant iš vienų pareigų į kitas, nepatyriau.“
Pasiteiravus, kokių atminimo ženklų
parsivežė iš pratybų „Trišakė jungtis
2018“, komandoras leitenantas paminėjo STRIKFORNATO antsiuvą ir flotilės
admirolo dėkingumo raštą (angl. Letter
of appreciation). Tokios padėkos buvo
iškilmingai įteiktos ir kitiems štabo nariams. O geriausias prisiminimas – laive užmegztos pažintys ir įgyta patirtis.
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lyvavusieji lietuviai, pasak komandoro
leitenanto, neturėjo jokių sveikatos sutrikimų – visą laiką praleido laive, o ten
įjungti kondicionieriai ir palaikoma vienoda temperatūra. Buvo truputį vėsiau,
bet nei įgula, nei kiti pratybų dalyviai
diskomforto nepatyrė ir neapsirgo – iš
anksto įspėti, kad prie Norvegijos gali
būti šalčiau nei įprastai, jie pasiėmė ir
miegmaišius, ir šiltesnes striukes.
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IŠSKIRTINIAI
ALGIRDIEČIŲ

METAI
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DAUGELIS METŲ SANDŪROJE
PERŽVELGIAME PRAĖJUSIUS
METUS IR KURIAME NAUJIESIEMS SKIRTUS PAŽADUS, KELIAME TIKSLUS, KURIUOS SIEKSIME ĮGYVENDINTI, SVAJOJAME
APIE SĖKMĘ, ASMENINES IR PROFESINES PERGALES... VYSTANT
SAVE, ATLIEKANT DARBUS, SIEKIANT TIKSLŲ AR RUOŠIANTIS
POKYČIAMS MUMS REIKALINGI ETAPAI IR MALONU TURĖTI
RIBAS, NUO KURIŲ GALIME ATSISPIRTI STIPRIAM ŠUOLIUI.
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iekvienus naujuosius
metus priimame kaip
tą ribą, virsmą, kai
tarsi gimstame naujais
žmonėmis, atverčiame
naujus, tuščius lapus ir linkime vieni
kitiems juos per ateinančius metus
užpildyti dailyraščiu. Pildant tuos
lapus, fiksuojant momentus, nori ar
nenori, randasi sąmoningumas apie
laiko tėkmę ir noras įprasminti savo buvimą. Dažniausiai - nuveiktais darbais,
žingsniu ant nugalėtojų pakylos ar įrašu
metraščiuose, adresuotuose ateities
kartoms.
Sakysite, kariuomenėje „dailyraščiu
rašomų gyvenimo lapų“ ir filosofijos
apie laiko tėkmę sunkiai rasi – viskas aštriai išbrėžta savaitės, mėnesio,
ketvirčio ar metų plane. Na, nebent
vartysime šauktinio dienoraštį, kur
laikas kartais sustoja ir minutė trunka
amžinybę. Sudėtinga dar būtų rasti
ribas, jei matuosime į misiją išvykusio

Uodai mutantai ir
Farenheitas
Algirdiečiai 2018-aisiais ne kartą patikrino jausmus, demonstravo raumenis
ir pasiekė iškeltus tikslus visur, kur
teko atsidurti. Jei klaustume kiekvieno
padalinio, kiekvieno kario atskirai –
neabejotinai jie pasakotų savo istoriją
kaip pačią svarbiausią. Skirtingi padaliniai, kaip įprasta, vykdė skirtingas
užduotis, ruošėsi joms, treniravosi.
Kariai tobulino individualius įgūdžius,
kėlė kvalifikaciją ir treniravosi, kad
sąveikaudami atskiri būriai sukurtų

galingą junginį, pasiruošusį bet kokiomis sąlygomis vykdyti visas reikiamas
užduotis. Įvairių sąlygų 2018-ieji tikrai
nepašykštėjo... Nuo įprastų, juokais
„gimtosiomis“ vadinamų Gaižiūnų
poligono pelkių ir senų gerų bičiulių –
„mutantų Achemos uodų“ iki nesuskaičiuojamus Farenheito laipsnius
rodančių termometrų ir naujų pažinčių
su skorpionais ar kitokiais neregėtais
gyviais Mojavio dykumoje Jungtinėse
Amerikos Valstijose (JAV).
Metai pradėti kontrastingai – dar
varvekliais apaugusį ir sniego sluoksniu
žemę nuklojusį kovo mėnesį tebevy-
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artimųjų ilgesį. Bet paprastai mūsų laikas suplanuotas, mums nurodyta kada
ką veikti, kaip atrodyti, kaip judėti,
mūsų tikslai iškelti ir belieka jų siekti.
Ypač, jei tarnaujame Mechanizuotosios
pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis
Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione, kur prasti rezultatai nei
mintimis neprileidžiami arčiau kaip
per kilometrą nuo dalinio vartų ir tai
– savaime suprantama. Bet vis tiek, jei
vis dar sakysite, kad filosofijai ir lyrikai
čia ne vieta, klysite – filosofijos, lyrikos,
netgi dramos tarnyboje, yra. Be pastarųjų tektų į žygio kuprinę dėti tepalą
vietoje vandens – robotams.
Tuo nuo robotų ir skiriamės – tik
būdami žmonėmis mes galime jausti
kovos draugą ir judėti bendro tikslo
link. Tik jausdami mes galime regėti
kiekvieno išlieto prakaito lašo prasmę. Tik tą prasmę regėdami galime
besąlygiškai atsiduoti užduočiai, tikslo
siekimui ir metų pabaigoje su pasididžiavimu skaityti sąrašą darbų, kuriais
šiemet įprasminome savo būtį.
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ko bazinis vos spėjusių priimti kario
priesaiką šauktinių (NPPKT) karių
rengimas. Tuo pačiu metu vykusiose 1-osios bataliono kovinės grupės
(BKG1) pratybos, sudrebinusiose Gaižiūnų poligoną, Jonavos, Kaišiadorių,
Žiežmarių miestus ir rajonus siautėjo
bataliono kariai profesionalai drauge
su sąjungininkais iš NATO priešakinių
pajėgų (angl., eFP) bataliono. Pasirengimo pratyboms įkarštyje sutiktas
atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetis.
Tokia ypatinga proga batalione kurtas
tradiciškai nemažo visuomenės dėme-
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sio sulaukęs vaizdo klipas, kurio metu
petys petin idėjas generuoti ir galutinį
produktą kurti stojo tiek profesionalai, tiek šauktiniai. Buvusi puiki proga
prabėgti šimto metų istorijos, svarbiausių įvykių datomis ir pasklaidyti
jų detales tik įkvėpė judėti pirmyn.
Kalbant apie dėmesį ir jį prikaustančius
produktus, privalu paminėti ir atgimusį
bataliono vidinės komunikacijos leidinį
„Algirdas“. Vartant istorijos puslapius
rastume jį, kažkada leistą, puoselėtą
ir štai jis vėl bataliono karių rankose.
Sulig kiekvienu numeriu augantis,

tobulėjantis ir ne tik auginantis jį kuriančius, bet rodantis paties bataliono
augimą. Sutiksite – vidinės, ar išorinės
komunikacijos leidinys rodo organizacijos brandą ir rūpestį savo kolektyvu bei
informacijos sklaida jame, kas yra tvirto
kolektyvo pamato dalis.
Balandį Lietuvoje griaudint didžiausioms šalyje prieštankinių padalinių
pratyboms „Medžiotojas 2018“, IIIosios kuopos kovotojai buvo pakeliui į
vienas didžiausių NATO pratybų „Joint
warior 2018“ – kur bemaž 12 000 karių
iš 17 valstybių sujungė pajėgas bendrai
treniruotei Salisburio lygumose Jungtinėje Karalystėje (JK). Lietuvos kariai
veikė Danijos kontingento sudėtyje. Su
Danijos kariais III-osios kuopos kariai
jau turi bendradarbiavimo patirties
– 2017-aisiais jie budėjo NATO ypač
greito reagavimo pajėgose Danijos kovinės grupės sudėtyje, o nuo 2018-ųjų
pradžios kartu tęsė budėjimą JK vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse
pajėgose (angl., JEF). Šiose pratybose
NATO sąjungininkai ir šalys partnerės
treniravosi ore, sausumoje, jūroje ir kibernetinėje erdvėje. JK vadovaujamos
Jungtinės ekspedicinės pajėgos – tai
aukštos parengties pajėgumai, skirti atlikti plataus spektro operacijas: pradedant humanitarine parama, atgrasymu
ir baigiant kovinėmis operacijomis bet

skyrių. Skyriaus lygmens padalinio
kariai sportinių bei karinių užsiėmimų
metu skatinami lavinti tarnybos metu
įgytus įgūdžius bei tobulinti organizacines savybes, reikalingas kiekvienam
kariui individualiai ir padaliniui kasdieninių užduočių vykdymo metu. Varžybų
dalyviai, atlikdami orientacinį žygį pėsčiomis, kontroliniuose taškuose turėjo
varžytis pastabumo, įvairių gamtinių
ir inžinerinių kliūčių įveikimo, granatų
mėtymo bei kovinio šaudymo rungtyse.
Ne vienerius metus mokymuose lietas
prakaitas davė apčiuopiamus, net labai
nemažai sveriančius vaisius – gražuolę
pereinamąją taurę, kurią metus saugos
visus varžovus užnugaryje palikę „Piranijų“ kuopos kovotojai, vesti skyriaus
vado srž. Vyto Lapėno.
Kaip dera vasarišku oru, netrūko
sportinių varžybų tiek šauktiniams,

tiek profesionalams. Ko gera didžiausio
karių užsidegimo ir stipriausios komandinės dvasios pareikalavo tradicinis
kliūčių ruožo „Vilko takas“ įveikimas.
Takas įkurtas 1996-aisiais ir įveikiamas
kasmet minint „Vilko dieną“ birželio
6-ąją. „Vilko takas“ – vieta, kur tampama tikru Vilku. Vieta, kur atiduodamos
visos jėgos. Ne vieno – jėgos atiduodamos dviejų ir negirdint nei fone
skambančios motyvacinės muzikos,
nei draugų palaikymo šūksnių, tik savo
širdies plakimą. Kasmet kariai mėgina
pagerinti kliūčių ruožo įveikimo laiko
rekordą, ko taip ir nepavyksta padaryti
nuo pat 1996-ųjų. Įveikimui reikalingą 15 minučių normatyvą kiekvienais
metais įvykdo bent kelios karių poros
ir jau tai atrodo neįtikima tiems, kas
tik stebėjo kitų pasirodymus ir ypač
tiems, kurie buvo gerokai per toli nuo
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kurioje pasaulio vietoje.
Vos grįžus iš kovos lauko karių laukė
šioks toks kultūrinis šokas – šauktiniai,
vykdantys humoristines užduotis, vilkėdami superherojų kostiumais. Gegužės
mėnesį įpusėta šauktinių tarnyba proga verta švęsti - toks nutarimas priimtas ir ta proga paminėta pirmą kartą
su trenksmu. Tokio formato renginio
bataliono rikiuotės aikštė, o ko gera
ir Lietuvos kariuomenė, iki šiol nėra
regėjusi. „Renginio tematiką nuspręsti
nebuvo sudėtinga. „Superherojus“ savo
šeimai, draugams, savo šaliai, sau, o
visi drauge esame jauni, progresyvūs,
degančiomis širdimis norintys keisti ir
kažką palikti po savęs. Gal ir juokinga
kam galėtų pasirodyti persirengėlių
žaidynės, bet reikalai rimti. Kolektyvo
stiprinimas susivienijant bendram tikslui, kūrybiškumo skatinimas... Gaivaus
oro gurkšnis įtemptoje kasdienybėje
ir ta lengvo šoko terapija. Nuoširdžiai
tikiu, kad tai puikus būdas dar labiau
pamilti tai, ką kasdien darome ir tuos,
su kuriais esame,“ - renginio sumanymą pristatė jo iniciatorė vyr. eil. Ieva
Dzevaltauskaitė, pati dalyvavusi analogiškame užsienio kontingento karių
renginyje. Minint šią šventę drauge su
artėjančia Kariuomenės ir visuomenės
diena, karių artimieji buvo kviečiami
atvykti į svečius, palaikyti saviškius,
dalyvaujančius žaidynėse. Jų laukė
specialiai paruoštos pramogos – kariška viktorina, estafetė, šratasvydis, o
geriausiai pasirodžiusieji turėjo neeilinę
progą išmėginti kelionę po poligoną
šarvuočiu M-113. Renginys palydėtas
šūkiu „Algirdietis - ne tik elitinis karys
profesionalas. Algirdietis - visapusiškas,
pozityvus, iniciatyvus ir rezultatyvus.
Kad ir kur bebūtų. Kad ir ką beveiktų.“
Renginiui vejant renginį pralėkė
ir geriausių MPB „Geležinis Vilkas“
pėstininkų skyrių varžybos, garantavusios III-osios kuopos skyriui kelialapį
į geriausio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų (SP) pėstininkų skyriaus
varžybas. Pastarosios organizuojamos
jau šeštus metus. Be aštuonių geriausių
SP skyrių jose varžytis atvyko pėstininkai iš Danijos, JAV, Latvijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Vokietijos. Pagrindinis varžybų tikslas - plėtoti Lietuvos
kariuomenės Sausumos pajėgų tradicijas išrenkant geriausią SP pėstininkų
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šio laiko ar net nebaigė trasos. Trasa
tęsiasi apie kilometrą ir tenka įveikti ne
vieną fiziškai sudėtingą užduotį, neretai
jėgomis dalinantis su porininku. Belieka tik įsivaizduoti širdies dūžių skaičių
ar adrenalino kiekį, lydėjusį karius,
tebenešiojančius rekordininko vardą –
7 min. 52 sek.
Po gaivaus purvo gurkšnio įtampa
batalione nei neketino atslūgti – grėsmingais pavadinimais skambančios
„Geležinės gyvatės“ ir „Perkūno griausmo“ pratybos į veiksmą įtraukė tiek
šauktinius, tiek profesionalus ir neilgai
trukus po vienų sekė kitos ir dar kitos...
Lyg senokai regėta šiluma lepinusios
lietuviškos vasaros būtų maža, Algirdiečiai rugpjūtį išvyko į JAV, kur Mojavio
dykumoje beveik mėnesį vyko pratybos
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„NTC 18.9“, atnešusios neįkainojamą
patirtį treniruojantis sąveikoje su JAV
Sausumos pajėgų Pensilvanijos nacionalinės gvardijos, 56-osios „Stryker“
brigados rotacinių pajėgų kariais. Pratybos vyko JAV nacionalinio pratybų
centro „Fort Irwin” poligone, esančiame Kalifornijos valstijoje. Jose dalyvavo
apie 130 Algirdo bataliono ir apie 5 000
karių iš įvairių JAV kariuomenės padalinių, petys petin stojo kariai iš MPB
„Geležinis Vilkas“ štabo, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono
bei atstovai iš Dr. Jono Basanavičiaus
karo medicinos tarnybos. Pratybų metu
kariai turėjo galimybę ne tik išbandyti
save ekstremaliomis sąlygomis vykdant
gynybos bei puolimo užduotis, bet
ir perimti JAV karių patirtį valdant

pėstininkų kovos mašinas Stryker.
Pastarieji įgūdžiai jau visai netrukus
bus pritaikyti, kuomet 2019-aisiais
batalioną pasieks pėstininkų kovos
mašinos „Vilkas“.
Tuo pačiu metu grįžtant į Generolo
Silvestro Žukausko poligoną Pabradėje,
NPPKT kariai demonstruoja savo devynių mėnesių tarnybos įgūdžius vertinamosiose pratybose „Aršus Vilkas 2018“,
ypatingose dėl jų metu vykusių 5-ojo
etapo kovinių šaudymų (su judėjimu) ir
braukia paskutines dienas iki išleidimo
į atsargą ceremonijos. Tiesa, dienas
kalendoriuje skaičiavo ne visi - net 51 iš
189 karių pasirinko tęsti tarnybą ir eiti
profesionalaus kario keliu. Kiekvienas,
užversdamas lapą gyvenime, atlieka
ir savo vertinimą. Kažkas tais mėnesiais pilnomis saujomis ir batais sėmė
poligono pelkes ir smėlynus, pilnais
plaučiais gaudė orą stadione ir atvira
širdimi ėmė vadų atiduodamą patirtį
bei žinias. Nes norėjo. Ir, veikiausiai,
tapo jei ne nauju, tai bent šiek tiek kitu
žmogumi. Kažkas, braukdamas pagaliukus lapelyje po pagalve skaičiavo dienas
iki pabaigos... Nes privalėjo. Ir kažkuo
kitu gal tikrai netapo, bet prisiminimai
ir bent tas kilogramas raumenų vis tiek
liko... Kažkam devynių mėnesių pritrūko. Tam, kuris tyčia ar netyčia, lauktai
ar visai netikėtai atrado save. Tam, kuris pamilo tai, ką daro ar pradėjo daryti
tai, ką myli. Tie devyni mėnesiai tapo

Tyla prieš audrą
Išlydėjus šauktinius kareivinių
koridoriuose įsivyravo tyla. Tyla prieš
audrą - galingiausią metų renginį – pratybas „Combined Resolve XI“ Vokietijoje, į kurias kariai išvyko vos spėję
paminėti 100 metų atkurtos Lietuvos
kariuomenės sukaktį. Šios pratybos
baigė bataliono metų kovinio rengimo
ciklą. Bendrai pratybose dalyvavo virš 5
000 sąjungininkių karių iš 16-os šalių.
Ilgas ir detalus koordinavimo procesas
su partneriais bei daugelis tarptautinių pratybų, kuriose batalionui šiemet
teko dalyvauti, nenuėjo veltui. Visose
srityse tarnaujantys Algirdo bataliono
kariai pademonstravo aukštą profesionalumo lygį, ką parodo ir sąjungininkų
atsiliepimai. Pratybų metu batalionas
veikė Pirmosios JAV ginkluotųjų pajėgų
brigados kovinės grupės sudėtyje.
Algirdo batalionui pratybų metu buvo
priskirtos ukrainiečių ir sakartveliečių
(gruzinų) pėstininkų kuopos taip pat
atskiri JAV pajėgų specializuoti padaliniai. Nors veikimas su tarptautiniais
partneriais batalionui nėra naujiena,
tačiau tokios trukmės ir masto pratybos
yra nedažnas atvejis. Todėl drąsiai
galima sakyti, kad įgyta labai vertinga
patirtis, kuri ženkliai pagerino galimybes vykdyti bendras, sudėtingas, didelio
masto operacijas su tarptautiniais
partneriais, integruojant skirtingą techniką, ginkluotę bei personalo patirtį.

Tuo pačiu metu į bataliono gyvenimą
įsiliejusi naujoji NPPKT karių laida gali
būti rami – pateko į patikimas rankas,
perduosiančias savo patirtį ateinančiais
tarnybos mėnesiais. Būtent Algirdo
bataliono NPPKT kariai gali didžiuotis
aukšto lygio koviniu rengimu, kas yra
stiprus pamatas atliekant privalomąją
karo tarnybą.
Sakysite lyg ir nieko tokio – vos keli
skambūs pavadinimai per visus metus,
dar tos kelios tarptautinės misijos
Ukrainoje ir Malyje, į kurias išvykę
bataliono kariai, tačiau neapsigaukite.
Geras vardas, minimas ne tik mūsuose,

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono nuotr.

Parengė vyr. eil. Ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė
KALBA NETAISYTA
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tramplinu į ateitį, kur į vieną suteka
prakaito ir juoko upės, nešančios toli
toli. Kur viskas priešaky...

bet net už Atlanto, neįgyjamas savaime.
Pratybos, trunkančios ištisas savaites
ir mėnesius – tik ledkalnio viršūnė,
po kuria slepiasi mėnesių mėnesiai
alinančių treniruočių, kone atmintinai
išmokti poligono klystkeliai, išbraidytos pelkės ir sočiai pamaitinti uodai. O
kur gėlės žmonai ne į rankas paduotos,
bet nuotrauka atsiųstos iš už šimto
ar tūkstančio kilometrų, kur Kalėdos,
sutiktos tarnyboje ne už bausmę, bet
už tikėjimą tuo, kur esi ir tuo, ką darai.
Batalionas – jungtinis mechanizmas iš
daugybės atskirų sraigtelių, be kurių
neveiktų visuma. Kiekvienas jų, kad ir
nesipuikuodamas skambia antrašte,
kasdien atlieka didelius ir mažus darbus. Ir simboliškai metų sandūroje šie
žodžiai išsakomi garsiai, bet kiekvieno
iš šių vyrų ir moterų, apsisprendusių
prireikus ginklu ginti mūsų šalies laisvę
ir nepriklausomybę, pasirinkimas ir jų
artimųjų palaikymas bei pritarimas yra
vertas didžiausios padėkos ir pagarbos.
Naujųjų metų planai už mus jau sudėlioti, suguldyti savaitės, mėnesio ir metų
plane. Mūsų laikas suplanuotas, tikslai
iškelti. Belieka jų siekti. Geriausiai, kaip
galima. Nes tai savaime suprantama, jei
tarnauji Algirdo batalione.
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ARSENALAS
NAVY SEALS, ekipuoti panoraminiais
naktinio matymo akiniais. Naktinio
matymo įranga – nepamainoma per
specialiąsias operacijas.

NAKTIS – NE KLIŪTIS.
NAKTINIO MATYMO
TECHNOLOGIJŲ RAIDA
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Darius Sutkus
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„...GRĮŽDAMI MES PRAĖJOME ŠALIA NEDIDELIO NAMO. STAIGA AMTELĖJO ŠUO. PAMAČIAU ANDERSO SIGNALĄ SUSTOTI. MES SUSTINGOME IT STATULOS, – JEI IŠ NAMO KAS NORS BŪTŲ IŠĖJĘS, TAMSOJE
GALĖTŲ PASTEBĖTI JUDESĮ. TARPDURYJE PASIRODĖ ŠUNS ŠEIMININKAS, TIKRIAUSIAI PIEMUO. TAI BUVO SENIS SU ŠAUTUVU. JIS
BUVO PASIRENGĘS GINTI SAVO NUOSAVYBĘ NUO VAGIŲ AR VILKŲ.
MES VISIŠKAI AIŠKIAI STEBĖJOME JĮ PER SAVO NAKTINIO MATYMO
AKINIUS, O JIS MŪSŲ NEMATĖ. BUVO VISIŠKAI TAMSU. JEI JIS IRGI
BŪTŲ GALĖJĘS PAŽIŪRĖTI PRO NAKTINIO MATYMO OKULIARĄ, ANT
SAVO KRŪTINĖS BŪTŲ IŠVYDĘS TRIS MŪSŲ INFRARAUDONOJO LAZERIO TAIKIKLIŲ TAŠKUS.“
LARSAS MIOLERIS. JĖGERIS 200

Nuostabus
sugebėjimas – rega

Optinio elektroninio stiprintuvo
principas nesudėtingas, tačiau
pagaminti jį galima buvo tik
pasiekus tinkamą technologinį lygį.

R

ka pusės Mėnulio disko atspindimą
šviesą), atviroje vietovėje dar įmanoma
atskirti stovinčio žmogaus siluetą poros
šimtų metrų atstumu. Akis sugeba šiek
tiek prisitaikyti ir prie dar silpnesnio
apšvietimo, natūralios tamsos, pvz.,
esant giedrai žvaigždėtai nakčiai, ir iš
dalies dar galima orientuotis artimoje
aplinkoje.
Tačiau visiškoje tamsoje liekame
absoliučiai akli su savo nežinojimu ir
baimėmis.
Esant nepakankamam apšvie-

timui, daugelis žmogaus veiklos sričių
tampa labai apsunkintos arba visai
neįmanomos. Kitaip tariant, tamsa – tai
informacijos trūkumas, o informacijos
trūkumas neleidžia vertinti susiklosčiusios situacijos ir priimti adekvačių
sprendimų. Šis situacijos vertinimo bei
veiksmo ryšys itin svarbus karyboje, ir
ilgą laiką kariniai veiksmai naktį buvo
arba visiškai neįmanomi, arba labai apsunkinti. Dirbtinis taškinis ar kryptinis
Du aktyviojo tipo naktinio matymo prietaisai ant vokiečių
šarvuotosios technikos. Sąjungininkų nuotrauka (1945 m.).
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ega, ko gero, pati svarbiausia mūsų juslė. Ją
mums užtikrina akys;
akis – tai evoliucionavęs
nuostabus optinis „prietaisas“, turintis daugiau nei šimtą milijonų ląstelių, gebančių atsispindėjusią
nuo aplinkinių objektų šviesą paversti
smegenims suvokiamais nerviniais
impulsais.
Deja, mūsų regėjimas turi ir trūkumų: žmogaus akis geba reaguoti tik į
gana siaurą elektromagnetinio spinduliavimo spektro dalį, kurį mes vadiname tiesiog matoma šviesa. Be to, šviesos
srautas turi būti pakankamai stiprus.
Įprastinis kambario apšvietimas, prie
kurio esame įpratę, siekia 300–500
liuksų. Palikę šią įprastinę šviesos komforto zoną, iškart pasijaučiame kitaip.
Prietemoje pradedame nebeskirti spalvų, o, apšvietimui silpnėjant dar labiau,
regimų daiktų kontūrai pradeda darytis
vis labiau neryškūs. Esant labai silpnam
(0,1 liukso) apšvietimui (tai atitin-
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apšvietimas neišsprendžia problemos:
jis demaskuoja ir yra ribotas. Tarkim,
jei patrulis tiesiogiai neapšviestas automobilio žibintų ir lieka už šviesos kūgio
ribų, jis būna visiškai nepastebimas.
Panašių nutikimų gali prisiminti beveik
kiekvienas karys...

Ar galima matyti
tamsoje
Pirmosios prielaidos apie prietaisus, kurie pagelbėtų matyti tamsoje,
pradėjo rastis XIX–XX a. sandūroje, kai
fizikams paaiškėjo elektromagnetinio
spinduliavimo prigimtis. Jei matomos
šviesos fotonų srautas tiek silpnas,
kad negali sužadinti akies tinklainės,
jį galima sustiprinti. Yra ir kita išeitis:
paversti matoma tokią spinduliuotės
atkarpą, kurios žmogaus akis išvis
nefiksuoja, pvz., infraraudonuosius (IR)
spindulius.
Buvo neįmanoma sukurti panašaus
prietaiso nepasiekus reikiamo technologinio lygio.
Toks laikas atėjo palyginti greit – fizikas G. Holstas, dirbdamas „Philips“
bendrovės tyrimų centre, kartu su
bendradarbiais apie 1928 m. sugalvojo
konstrukciją, kuri tapo pirmuoju tokio
tipo optiniu elektroniniu įrenginiu.
Prietaisas, kartais vadinamas „Holsto
stikline“, išties priminė dvi vieną į kitą
įdėtas stiklines, tarp kurių buvo sukur-

tas vakuumas. Išorinio indo dugnas,
padengtas sidabro ir cezio junginių
mišiniu, buvo savotiškas fotokatodas.
Vidinio indo dugną tyrinėtojai padengė
liuminoforu, o tarp abiejų paviršių
sukūrė kelių kilovoltų potencialo skirtumą.
G. Holstas pagrįstai tikėjosi, jog fotonai, pataikę į fotokatodą, jį sužadins,
išmušdami elektronus, šie greitėdami
bombarduos liuminoforo sluoksnį,
priversdami jį švytėti. Ši netobula
konstrukcija pradėjo tinkamai veikti tik
1934 metais. Kelias į tamsą atsivėrė!

Pradžių pradžia
Šiandien nebestebina naktinio
matymo prietaisų gausa. Ypač daug
jų naudojama karyboje: tai įvairiausi
naktinio matymo akiniai, taikikliai, žiūronai, stebėjimo kameros. Visų jų tipų
neįmanoma išvardyti, ir dabar sunku
patikėti, kad prieš kelis dešimtmečius
viso to neturėta. Tačiau po G. Holsto
bandymų elektrooptinių tyrinėjimų
svarba ir pritaikymo perspektyva buvo
įvertinta. Daugelis šios srities techninės dokumentacijos netrukus buvo
įslaptinta. Atskiros valstybės tolesnius
tyrinėjimus plėtojo atskirai. Į priekį
ypač pasistūmėjo Vokietija, tuo metu
turėjusi stiprią mokslinę ir gamybinę
bazę, organizuotą vadybą bei dideles
karines ambicijas, iššauktas Versalio
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sutarties apribojimų. 1936 m. kompanija „Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft“ (AEG) pradėjo serijinio naktinio
matymo prietaiso bandymus. Po trejų
metų buvo pristatytas sėkmingas prototipas, kurį buvo galima tvirtinti prie
prieštankinių patrankėlių PaK 35/36
L/45. Efektyvus matymo tamsoje nuotolis siekė iki 400 metrų.
Tačiau jokiu būdu negalime teigti, jog
į II pasaulinį karą vokiečių prieštankininkai įžengė turėdami „naktines
akis“. Prireikė dar poros metų, kad šių
taikiklių gamyba taptų masiškesnė, be
to, per tą laiką patobulėjus tankams,
37 mm patrankėlė tapo praktiškai nenaudinga mūšio lauke.
1942 m. rudenį AEG pagamino dar
vieną taikiklį, kuris galėjo papildyti
75 mm pabūklą PaK 40/2 L/46, montuojamą ant lengvojo savaeigio tankų
medžiotuvo Sd.Kfz.131, žinomo kaip
Marder II.

Nematoma šviesa
Įpusėjus karui, vokiečiams pradėjo nebesisekti. Ieškodami išeities, jie
pradėjo skirti dar daugiau dėmesio
technologiniam pranašumui. Naktinio
matymo prietaisai buvo vieni tokių stebuklingų ginklų. Tuo metu „Holsto stiklinė“ jau buvo patobulinta – joje įlydyti
fokusuojantys elektrodai leido nustatyti
vaizdo ryškumą. 1943 m. antrojoje
pusėje pradėti tankams skirtų naktinio
matymo prietaisų išbandymai. Tankų
mūšiams reikalingi tolimi prisitaikymo
atstumai, todėl konstruktoriams kilo
mintis įgyvendinti aktyviojo naktinio
matymo schemą, kai objektai apšviečiami infraraudonųjų spindulių prožektoriais. Taip atsirado naktinio matymo
taikiklis Sperber FG 1250. Kompleksą
sudarė pats stebėjimo prietaisas ir
300 mm skersmens apie 200 W galios
IR spindulių prožektorius. 1944 m. rudenį jais buvo aprūpinta tankų Panther
kuopa Bergeno tankų mokykloje. Žinių
apie techninius šios sistemos duomenis
nedaug, taigi ir nuomonės pateikiamos
prieštaringos, bet veikiausiai Sperber
naudojantys tankistai sugebėdavo
aptikti tankus, esančius iki 700 m atstumu ir prisitaikyti.
Šaltiniuose minimas ir sudėtingesnis
aktyvaus naktinio matymo komplekso

variantas BiWa (vok. Bildwandlungsgerät), kur stebėjimo prietaisai buvo
skirti ne tik vadui, bet ir kitiems ekipažo nariams. Be abejo, tokių kompleksų
skaičius turėjo būti mažesnis, o kai kurie tyrinėtojai išvis abejoja jų paplitimu,
teigdami, kad koviniuose junginiuose
kažin ar buvo daugiau nei dešimt tokių
vienetų.
Paieškos ir taikymosi efektyvumui
padidinti buvo sukurtas 600 mm 6 kW
infraraudonasis prožektorius Uhu ant
šarvuotųjų pėstininkų mašinų SdKfz
250/20. Vienas toks transporteris
turėjo lydėti penkių tankų koloną. Be
to, naktinio matymo taikikliais buvo
aprūpinti ir pėstininkų mašinų kulkosvaidininkai.
Tankų mokyklos kursanto E. Bernhardto liudijimu, tokia kompleksinė
sistema leido naikinti kovinę techniką

visiškoje tamsoje bemaž 2 500 m atstumu. Be abejo, veterano prisiminimai
gali būti ir idealizuoti, tačiau kurį laiką
priešas, kuriam tekdavo susidurti su
naktiniais tankų puolimais, patirdavo
nemažų nuostolių. Pagrindiniai naktiniai
mūšiai vyko tiek Vakarų, tiek Rytų fronto ruožuose 1945 m. kovo ir balandžio
mėnesiais. Paminėtinas vokiečių kontrpuolimas prie Balatono, kurio metu per
pirmąją parą gerokai didesnį pranašumą
turėjusios sovietų pajėgos buvo nustumtos atgal daugiau nei 50 kilometrų. Naktį
raudonarmiečius užvaldė siaubas: juos
naikino nematomi medžiotojai, kurių
pačių buvo neįmanoma pamušti.

„Jis, bjaurybė, prislinks tamsoje – ir
nebėra mūsų tanko. Daug tankų taip
sudegino. Tik paskui mes apie tuos
prietaisus sužinojome“, – skundėsi
vienas veteranas.
Iš kai kurių šaltinių galime spręsti, jog per vieną naktį buvo pamušta
ne mažiau 67 šarvuotosios technikos
vienetų.
Matyt, į sovietų rankas pateko vienas
kitas pavyzdys, ir jie greit išsiaiškino
naktinio taikiklio trūkumus. Vienas jų
buvo neatsparumas ryškiai šviesai: nuo
jos prietaisai „akdavo“ ir netgi visiškai
išeidavo iš rikiuotės. Apsidrausdami
sovietai vėlesniuose didelio masto puo-

limuose pradėjo naudoti
zenitinius prožektorius,
kurie turėjo apakinti besiginančias pajėgas ir neleisti
joms panaudoti naktinio
matymo priemonių.
Pirmieji bandymai
aprūpinti karius naktinio
matymo įranga neapsiribojo
vien sunkiąja karine technika. 1944 m. vokiečių karinė
pramonė pradėjo gaminti bandomuosius
naktinio matymo taikiklius Zielgerät
1229 (ZG1229) Vampir. Jie buvo pritaikyti tvirtinti prie naujųjų vokiškų šturmo
karabinų Stg44. Komplektą sudarė pats
taikiklis, 35 W galios prožektorius su IR
filtru ir du maitinimo elementai: didesnis, skirtas prožektoriui, nešiojamas medinėje dėžėje ant nugaros, ir mažesnis,
skirtas taikikliui, telpantis į dujokaukės
konteinerį. Tai buvo pirmasis bandymas sukurti individualaus naudojimo
naktinio matymo prietaisą. Jo minusas – dėl tuometinių elektrotechnikos
galimybių nebuvo įmanoma pasiekti
bent kiek kompaktiškesnio gabarito; jau
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Naktinio matymo taikiklis
Sniperscope buvo naudojamas iki
Korėjos karo pabaigos.
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vien didysis maitinimo elementas svėrė
apie 13,5 kg, o taikiklis – daugiau nei
2 kilogramus. Iki karo pabaigos pagaminta šiek tiek daugiau nei 300 vienetų.
Dalis šių taikiklių naudota ir kartu su
kulkosvaidžiais.
Kariai, kuriems būdavo skiriami
„Vampyrai“, oficialiai buvo vadinami
naktiniais jėgeriais. Minima, kad jie
intensyviai dalyvavo naktinėse kovinėse
operacijose paskutiniaisiais karo mėnesiais, daugiausia Rytų fronte ir ginant
Berlyno prieigas. Žinoma, didesnės
įtakos karo eigai tas jau nebeturėjo.
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Nuo pat savo atsiradimo momento
optinės elektroninės technologijos, savaime suprantama, buvo užslaptintos.
Tai galėjo kiek pristabdyti tik jų plėtrą,
bet jokiu būdu ne žvalgybų darbą.
Britų žvalgybos ataskaitoje yra ne tik
išvardyti pagrindiniai vokiečių naktinio
matymo prietaisai, bet ir jų techninės
galimybės bei praktinio išbandymo
rezultatai, pvz., kokiu atstumu matoma
judanti, stovinti, gulinti žmogaus figūra; vaizdo kokybė įvertinama kaip gera
arba labai gera.
Sąjungininkai dar karo metu ir patys
vykdė šios srities tyrinėjimus. Daugiausia eksperimentavo kompanija
EMI, kuri apie 1942 m. pradėjo gausiau
gaminti stacionarių naktinio matymo
prietaisų Karališkajam laivynui ir oro
pajėgoms. Jūreiviai ir lakūnai, nors ir
ribotai, galėjo veikti tamsiu paros metu.
Beje, naktinio matymo prietaisų ir
pirmųjų radarų įdiegimas buvo lydimas
stambios dezinformacinės kampanijos:
neva britų pilotai laikosi specialios
morkų dietos, kuri pagerina jų gebėjimą
matyti per naktinius reidus. Šitaip
buvo pasiekti keli tikslai – nukreiptas
dėmesys nuo technologinių priežasčių,
lėmusių didesnį skaičių britų pilotų
pergalių, o gyventojai buvo įtikinti daržovių nauda (maisto deficito sąlygomis
tai irgi buvo aktualu).
Amerikiečiai kiek vėlavo, tačiau
greitai padarė didelį technologinį šuolį – karo pabaigoje jie pagamino naktinį
taikiklį su IR žibintu M1 Sniperscope, kurį sėkmingai naudojo Ramiojo
vandenyno kovinėse operacijose. Iš viso

Vietname naudotam taikikliui AN/PVS1 jau nebereikėjo IR prožektoriaus.

buvo pagaminta kiek daugiau nei pora
tūkstančių tokių prietaisų. Minima, kad
užimant Okinavą priešo gyvosios jėgos
nuostoliai, naudojant naktinio matymo
taikiklius, sudarė iki 30 proc. visų
nukautųjų nuo individualių pėstininkų
ginklų ugnies.
Sniperscope taikiklis turėjo tokius
pat trūkumus, kaip ir vokiečių Vampir:
pagrindiniai iš jų – palyginti trumpas
veikimo laikas ir neatsparumas ryškiai
šviesai. Kad šaulio neakintų ir jautraus
fotokadodo negadintų ugnies blyksniai,
karabinas, ant kurio buvo tvirtinamas
šis taikiklis, turėjo specialų ugnies
slopintuvą. Šiek tiek naujoviškesnis
šis prietaisas buvo naudojamas ir per
Korėjos karą.
Sovietai taip pat buvo pradėję savus
bandymus, bet galiausiai jie kopijavo
gatavus trofėjinius pavyzdžius, o vėliau
pramoninio šnipinėjimo būdu perėmė
amerikiečių technologijas. Vienas
pirmųjų pokarinių sovietinių naktinio
matymo taikiklių buvo NAP-1. 1956 m.
jį pakeitė šiek tiek tobulesnis NSP-2
(mažesnio gabarito akumuliatorius ir
kompaktiškesnės detalės, pvz., įtampos
keitimui vietoj ričių pradėti naudoti germanio triodai). Pagal techninį
sumanymą abi šias modifikacijas buvo
įmanoma tvirtinti ant šturmo šautuvo
AK, Degtiariovo kulkosvaidžio arba
prieštankinio granatsvaidžio RPG-2,
tačiau tam tikslui jie turėjo būti su
specialiu tvirtinimo bėgeliu. Šis taikiklis

buvo tiekiamas kitoms Varšuvos pakto
šalims ir pagal licenciją netgi gaminamas socialistinėje Čekoslovakijoje, tačiau konstrukcija modifikuota taip, kad
tiktų naudoti kartu su šturmo karabinu
Vz-58.
Būta ir kitų eksperimentinių bei
veikiančių pavyzdžių. Visi jie buvo
vadinamosios nulinės naktinio matymo
prietaisų kartos.

Pirmoji karta
„Nulinukai“ buvo pagrindas tolesnei
naktinio matymo raidai. Konstruktoriai
suko galvas, kaip pašalinti esamus trūkumus: jei prietaisas pasyvus, tuo metu
jam reikėjo bent mėnesienos šviesos,
o veikiantį aktyvųjį naktinio matymo
prietaisą jau buvo galima demaskuoti – pamatyti jį su IR indikatoriumi.
Todėl reikėjo rasti būdą, kaip padidinti
fotokatodo jautrumą. Naudojant elektrostatinio fokusavimo principą signalą
pavyko padidinti kelis šimtus kartų.
Labai sėkmingas buvo kaskadinio
stiprinimo sprendimas: vaizdas pereidavo per keletą stiprintuvų, kaskart vis
ryškėdamas. Trys optiniai elektroniniai
stiprintuvai, sujungti į vieną kaskadą,
leido atsisakyti IR prožektoriaus. Šie
sprendimai buvo prielaida sukurti ir
pradėti gaminti tokio jautrumo naktinio
matymo prietaisus, kad buvo galima
atsisakyti IR apšvietimo. Per Vietnamo
karą Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV)

kariai jau naudojo tokio tipo taikiklį
AN/PVS-2, tvirtinamą ant M14 ir M16.
Tuo laikmečiu jo savybės tenkino:
bendras svoris su maitinimo bloku
buvo apie 3,4 kg (su standartinėmis AA
tipo baterijomis), veikimo laikas – iki
20 val., didinimas – 4 kartai.
Sovietų atsakymas buvo taikikliai
NSPU, pradėti gaminti po poros metų.
NSPU vaizdą artino 3,5 karto, svėrė
2,2 kg, tačiau veikė tik 6 valandas. Be
to, nebuvo rasta tvirtinimo problemos
išeities: ginklas privalėjo turėti tvirtinimo bėgelį, kaip ir prieš tai buvusiam
taikikliui.
O Vakarai ėmėsi mikrotechnologijų.
Tai ne tik sumažino prietaisų gabaritą
ir svorį, bet suteikė galimybę naujam
sprendimui: iš švino silikato stiklo
padarytoje plokštėje (matricoje) buvo
padaroma milijonai mikrokanalų, kurių
skersmuo buvo matuojamas mikronais.
Fotonas, patekęs į tokį kanalą, daug
kartų atsimušdavo į jo sieneles ir signalas sustiprėdavo jau ne kelis šimtus,
o tūkstančius kartų. Vadinamosios
antrosios kartos prietaisai galėjo
sustiprinti vaizdą 20–40 tūkst.
kartų. Be to, jam jau nebebuvo
baisūs ryškios šviesos blyksniai. Pirmieji karinės paskirties
antrosios kartos prietaisai JAV
pasirodė apie 1971-uosius. Tai
buvo AN/PVS-5. Vykstant ginklavimosi varžyboms, reikėjo tikėtis žingsnio ir iš sovietų. Iš tikro, kiek vėliau pasirodė pasyvieji
naktinio matymo akiniai NPO-1
(Kvaker), sveriantys kilogramą. Šie
akiniai padėjo ne tik stebėti aplinką ar
vairuoti transporto priemones natūralioje tamsoje, bet ir šaudyti, naudojant
IR lazerio žymeklį. Netrukus įvairias
naktinio matymo prietaisų modifikacijas pradėta gaminti masiškai, ir Sovietų
Sąjunga pradėjo pamažu atsilikti šiose
technologijų lenktynėse.

naudotais pavyzdžiais, iš jo pagamintos plokštės jaurumas buvo geresnis
trečdaliu, tačiau ryški šviesa greitai ją
„suėsdavo“, todėl kiek vėliau, siekiant
apsaugoti šviesai jautrų mikrokanalinės
plokštės paviršių, ant jo itin preciziškai
būdavo užtraukiama 3–5 nanomikronų
storio jonus sulaikanti plėvelė, savotiškas nanotinklelis iš aliuminio oksido.
Trečiosios kartos prietaisai brangūs,
bet jų jautrumas pranoko lūkesčius –
signalas sustiprėjo iki 80, o dar vėliau –
iki 100 tūkst. kartų. Vieni iš itin tipinių
labiausiai paplitusių trečiosios kartos
prietaisų buvo JAV kariuomenėje naudoti (kai kuriais atvejais naudojami dar
ir dabar) AN/PVS-7, kuriuos pamažėl
išstūmė AN/PVS-14 monokuliaras, kurį
taip pat galima tvirtinti prie šalmo.
Kitas savotiška savo srities ikona tapęs
naktinio matymo prietaisas – 1989 m.
į ginkluotę įtrauktas
specialiai aviatoriams
pritaikytas

AN/AVS-6 ANVIS (angl. Aviator’s
Night Vision Imaging System).

Matome plačiai –
veikiame efektyviai
Trečiosios kartos naktinio matymo
prietaisai jau beveik tobuli kūriniai,
palyginti su pirmaisiais elektrotechniniais prototipais. Naujos medžiagos,
mikroelektronika ir precizinės technologijos pavertė optinę elektroninę aparatūrą jautria, kompaktiška, atsparia ir
ergonomiška. Liko tik vienas didesnis
trūkumas – siauras matymo laukas.
Beje, palyginti su pirmaisiais monokuliarais, jiems būdingas tunelinis matymas prasiplėtė, atsiradus
naktinio matymo žiūronams, o vėliau
ir akiniams. Binokuliarinis regėjimas
turi daug daugiau pranašumų: abiem akimis ne tik
matoma plačiau, bet ir
nustatomi atstumai,

Panoraminiai
akiniai GPNWG-18 ir jų matomo
vaizdo palyginimas su įprastiniu
regėjimo kampu.

Po 1980 m. susidomėta papildomomis
galimybėmis dar labiau pagerinti šviesai
jautrios plokštės parametrus. „Philips“ specialistai po daugelio bandymų
nustatė, kad galio arsenidas yra daug
tinkamesnė medžiaga šviesai jautriam
elementui gaminti. Palyginti su prieš tai
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Kompaktiški (mono)binokuliarai 2020 metais sudarys bemaž 50 proc. visos naktinio matymo įrangos.

be to, geriau įvertinama supanti erdvė.
Bet net su geriausiais akiniais iki šiol
matymo kampas siekė ne daugiau 40
laipsnių.
Padarykime nedidelį ekskursą. Daugelis JAV karybos koncepcijų pagrįstos
sprendimo priėmimo ciklu OODA
(angl. Observe, Orient, Decide, Act).
Savaime suprantama, kad karys sugebėtų veikti geriausiu būdu, pirmiausia
jis turėtų gauti maksimalią informaciją.
Kalbant apie veiksmus tamsiu paros
metu ar neapšviestose patalpose, šis dalykas tampa itin svarbus. O jei matymo

laukas taps platesnis, veikti bus įmanoma dar efektyviau. Žinoma, žmogus
žiūrėdamas dažniausia koncentruojasi
į atskirus objektus, tačiau nuvertinti jo
periferinio regėjimo jokiu būdu negalima. Ypač gerai periferinis regėjimas
užfiksuoja judesį – karyboje tai labai
vertinga savybė.
Atsižvelgiant į tai, buvo sukurti
kokybiškai nauji trečiosios kartos
naktinio matymo akiniai GPNVG-18
(angl. Ground Panoramic Night Vision
Goggle). Labiausia išskirtinis jų bruožas – ne du, o net keturi optiniai elekt-
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Teigiama, kad melsvas liuminoforas sukuria geresnį vaizdo kontrastą. Ši tendencija plinta.
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roniniai vamzdeliai, kurie sugrupuoti
taip, kad kartu formuotų panoraminį
vaizdą. Du centriniai objektyvai žiūri
pirmyn, o šoniniai užtikrina periferinį
matymą. Vartotojas mato vaizdą net
97 laipsnių kampu. Kaip ir prietaiso
ANVIS, taip ir šių naktinio matymo akinių atstumas tarp vamzdelių reguliuojamas, o patį prietaisą galima tvirtinti
ant šalmo. Įmanomos dvi gamyklinės
tvirtinimo mazgo konfigūracijos: rutuliuko arba kylio formos fiksatoriai.
Prietaisas maitinamas keturiomis
3 voltų galingumo baterijomis, kurios
yra atskirame bloke, sujungtame su
prietaisu standartiniu ANVIS kabeliu.
Jų energijos pakanka 30 darbo valandų.
Akinius ant šalmo galima tvirtinti
specialiu tvirtinimo lankstu Wilcox
Panoramic Mount, tuomet maitinimo
blokas būna priešingoje šalmo pusėje,
veikdamas kaip savotiškas atsvaras.
Sureguliavus prietaisą, reikia tik šiek
tiek praktikos: greitai akys įpranta prie
vientiso panoraminio vaizdo ir pradeda
net nebematyti nedidelių jo sutapimo
zonų.
GPNVG-18 iš esmės nėra slapti,
tačiau daugelis jo gamybos, vartojimo
ir platinimo sričių yra stipriai reglamentuotos. Pvz., JAV jų naudojimas
civilinėms reikmėms draudžiamas.

Netolima ateitis
Naktinio matymo prietaisų poreikis
išliks. Pagrindiniai modernių naktinio
matymo priemonių gamintojai šiuo
metu yra „Armasight“, ATN, „BAE Systems“, „Elbit Systems“, „FLIR Systems“,
„Harris“, „L-3 Communications“,
„Meopta“, „Meprolight“, „Newcon
Optik“, „Optix“, „Sofradir“, „Thales“. Jų
gaminamos įrangos kiekis ir asortimentas didės. Tikėtina, kad bemaž pusę
visos produkcijos sudarys kompaktiški
naktinio matymo akiniai ir displėjai.
Nėra tikimybės, kad trečiosios kartos
naktinio matymo prietaisus nukonkuruotų termovizoriai. Paskaičiuota, kad
vidutinė naktinio matymo prietaiso
rinkos kaina yra 3 000 JAV dolerių, o
termovizinio – 4 000 JAV dolerių. Vadinasi, naktinio matymo įranga išlieka
konkurencinga.
Analitinė kompanija „Technavio“
prognozuoja, kad 2020-aisiais naktinio
matymo prietaisų rinkos vertė sieks
4 milijardus JAV dolerių su kasmetiniu
ne mažesniu kaip 5 proc. prieaugiu.
Vakarų kompanijų užduotis – kuo
sparčiau tobulinti ir diegti naujausias

technologijas, kad bent keliomis pozicijomis būtų aplenkta analogiška Rusijos
ir Kinijos produkcija.
Kokios galimos naktinio matymo
segmento inovacijos?
Pirmiausia – naujos medžiagos. Pvz.,
grafenas – alotropinė anglies atmaina,
kuri sudaryta iš vieno sluoksnio anglies
atomų, išsidėsčiusių šešiakampės
gardelės forma. Grafenas kone milijoną
kartų plonesnis už žmogaus plauką, bet
bandymai parodė, kad jis yra 200 kartų
tvirtesnis už plieną. Be to, jis labai lengvas ir lankstus. Grafeno pritaikymas
naktinio matymo įrangos srityje reikštų,
kad prietaisų atsparumas padidėtų, o
svoris, dydis ir kaina mažėtų.
Esamų technologijų tobulinti, atrodo,
jau nebeįmanoma, tačiau tikėtina, kad
dar bus įgyvendinta nemažai sprendimų, kurie, ko gero, pasiteisins. Tai gali
būti ir liuminoforo spalvos pokyčiai
(ryškėja tendencija pakeisti įprastą
žalią monitoriaus švytėjimą melsvais ar
balkšvais atspalviais), taip pat mišrios
sistemos, derinančios pasyvųjį ir termovizinį principus. Gerų perspektyvų turi
ir papildomos realybės (angl. Augmented Reality) technologijų įdiegimas,

kai kario matomas vaizdas papildomas
įvairiais aktualiais metaduomenimis,
kurie suteikia jam papildomos informacijos užduoties vykdymo metu. Vienu
pirmųjų tokios integruotos sistemos
prototipu galime laikyti kompanijos
„Harris“ 2016 m. pristatytą sistemą
ARC-4 AR, kuri sudaro sąlygas operatoriui visą papildomą informaciją (pvz.,
navigacinius orientyrus, laiko parametrus ir pan.) matyti tiesiog regėjimo
lauko erdvėje nenuleidžiant žvilgsnio
nuo aplinkos.
Didžiausias segmentas karinės
paskirties naktinio matymo įrangos
rinkoje – karinės oro ir specialiosios
pajėgos. Naktinio regėjimo prietaisai
šiems kariams padeda vykdyti sudėtingas užduotis ir yra nepamainomi. Labai
tikėtina, kad, vystant įvairias vadinamąsias ateities kario programas, paprastesnes naktinio matymo priemones
ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse gaus
ir daugiau konvencinių pajėgų karių, tačiau pačių priešakinių naktinio matymo
technologijų praktinis panaudojimas
išliks būtent specialiųjų pajėgų ir pilotų
prerogatyva.

Forum.snipershide.com, tnvc.com, emergingtacticalsolutions.com, forgottenweapons.com, thefirearmblog.com, militaryimages.net nuotr.
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Tikėtina, kad naktinio matymo prietaisuose bus integruota papildomos realybės funkcija.
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IETUVOS ŽEMĖJE

PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGĄ LIETUVOS KARIUOMENĖ KARTU SU
SĄJUNGININKĖMIS PASITIKO SU
GRIAUSMU – LAPKRIČIO 4–18 D.
MŪSŲ KRAŠTO MIŠKAIS IR KELIAIS
AIDĖJO TARPTAUTINĖS PRATYBOS
„GELEŽINIS VILKAS“, BENDRIEMS
TIKSLAMS SIEKTI SUBŪRUSIOS
3 500 KARIŲ IŠ ŠEŠIOLIKOS NATO
VALSTYBIŲ.
GAIŽIŪNŲ IR GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO POLIGONUOSE BEI
CIVILINĖSE ŠALIES TERITORIJOSE
VYKUSIOS PRATYBOS BUVO ORGANIZUOJAMOS SIEKIANT TOBULINTI
PADALINIŲ GEBĖJIMĄ GREITAI PERDISLOKUOTI PAJĖGAS Į BET KURIĄ
LIETUVOS VIETĄ IR TEN VYKDYTI
GYNYBOS VEIKSMUS. PASTARĄJĮ
PUSMETĮ TAI BUVO DIDŽIAUSIOS
ŠALYJE SURENGTOS PRATYBOS, KURIŲ METU BUVO SIEKIAMA ĮVERTINTI MECHANIZUOTAJAI PĖSTININKŲ
BRIGADAI „GELEŽINIS VILKAS“ PRISKIRTŲ NATO PRIEŠAKINIŲ PAJĖGŲ
BATALIONO IR LIETUVOS KARIUOMENĖS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO
KARIŲ GEBĖJIMĄ PLANUOTI IR
VYKDYTI GYNYBĄ, SĄVEIKĄ ATLIEKANT BENDRAS OPERACIJAS SU
SĄJUNGININKAIS IR PARTNERIAIS.
PIRMĄJĄ SAVAITĘ PADALINIAI TRENIRAVOSI VEIKTI SU PAPILDOMAI
PRISKIRTAIS PADALINIAIS, O
ANTROSIOS MOKYMŲ PUSĖS
METU VYKO KOMPLEKSINĖS LAUKO PRATYBOS – VIENETAI TRENIRAVOSI VEIKTI PAGAL PRINCIPĄ
„PAJĖGOS PRIEŠ PAJĖGAS“.
ĮSPŪDINGIAUSIOS PRATYBŲ
AKIMIRKOS – KOTRYNOS GUREVIČIŪTĖS NUOTRAUKOSE.
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PARTIZANAI

VA L I A P R I E Š I N T I S

BROLIAI

LIETUVOJE YRA APSTU PAVYZDŽIŲ, KAI 1944-AISIAIS IR VĖLESNIAIS METAIS, PRASIDĖJUS IR
TĘSIANTIS PARTIZANINIAM LIETUVIŲ PASIPRIEŠINIMUI PRIEŠ
SOVIETŲ OKUPANTUS, Į ŽALIUKŲ
GRETAS STOJO IŠTISOS ŠEIMOS –
VISI, GALINTYS LAIKYTI GINKLĄ,
NEABEJINGI SAVO TAUTOS IR
VALSTYBĖS LIKIMUI. TARP TOKIŲ
ŠEIMŲ BUVO IR KEMEKLIAI IŠ ROKIŠKIO APSKRITIES JŪŽINTŲ
emeklių giminė nuo
VALSČIAUS ŠARKIŲ KAIMO. KETURI BROLIAI, PALIKĘ SAVO NAseno buvo įsikūrusi
MUS, DARBUS, GYVENIMO PLANUS IR ŠVIESIAS SVAJONES, IŠĖJO
Rokiškio apskrities
BŪTENT KOVOTI – DĖL SAVO IR KITŲ ŠEIMŲ, NAMŲ IR ATEITIES.
Jūžintų valsčiaus Šarkių kaime. Būsimų
PRAĖJUSIAIS METAIS MINĖJOME VIENO IŠ BROLIŲ KEMEKLIŲ –
partizanų brolių KeALGIMANTO APYGARDOS KUNIGAIKŠČIO MARGIO RINKTINĖS meklių tėvas Juozas su žmona Emilija
VADO JUOZO KEMEKLIO-ROKO GIMIMO 100-ĄSIAS METINES.
(mergautinė pavardė – Šaduikytė) užau-

KEMEKLIAI
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46

K

gino šešis vaikus – keturis sūnus ir dvi
dukras. Šeima turėjo 30 ha žemės, kuri,
nors ir nelabai buvo tinkama ūkinin-

Lietuvos kariuomenės karys Pranas Kemeklis – Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos
pulko husaras (1939 m.) ir Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės „Ąžuolo“ partizanų
būrio vadas (1949 m.)

Margio vardą, – aut. past.) rinktinės
vadu. Netrukus P. Kemeklis-Tėvas buvo
paskirtas Margio rinktinės štabo rikiuotės skyriaus viršininku, kartu jis ėjo ir
būrio vado pareigas.
P. Kemeklis-Tėvas, išduotas MGB
agentų „Rožės“ ir „Varno“, žuvo 1949 m.
birželio 16 d. Utenos apskrities Užpalių
valsčiaus Remeikių kaimo apylinkėse.
Kartu su juo žuvo ir du bendražygiai – Pranas Veleniškis-Demokratas ir
Albinas Merkys-Neptūnas. Šioje operacijoje dalyvavo 180 MGB kariuomenės
kareivių, čekistų operatyvininkų ir
stribų. Partizanų likvidavimo operacijai vadovavo MGB Utenos apskrities
viršininko pavaduotojas kpt. Sokolovas,
MGB Rokiškio apskrities 2N skyriaus
viršininko pavaduotojas vyr. ltn. Butovas, MGB Užpalių valsčiaus viršininkas
ltn. Jelisejevas ir 137-ojo šaulių pulko
vadas mjr. Seniakinas. P. Kemeklio-Tėvo
jauniausias brolis Petras Kemeklis savo
prisiminimuose „Gyvenimo prošvaistė“

taip aprašė brolio Prano mirtį: „<...>
vėliau viskas paaiškėjo, kad buvo išduotas bunkeris, kuriame slapstėsi mano
brolis Pranas su savo draugais, kurie
dar bandė miškais pasitraukti, bet ne visiems pasisekė. Tolokai atsitraukus nuo
bunkerio vietos brolis užšoko ant kitos
apsupimo linijos ir buvo sužeistas. Tai
pastebėję reikalavo jį pasiduoti, bet jis
nusprendė gyvas nepasiduoti ir granata
susisprogdino Gražiškių miške. Neišvengė pražūties ir jo bendražygis Veleniškis,
kuris suskubo įsiropšti į tankų beržą, bet
jo nelaimei, po tuo beržu kaip tik kareiviai sustojo ir jam nervai neišlaikė. Jis iš
automato patraukė į tuos kareivius, bet
greit ir pats iškrito iš beržo nušautas.“
2001 m. P. Kemekliui pripažintas
(po mirties) teisinis kario savanorio
statusas, Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministro 2001 m. spalio 15 d.
įsakymu Pranui Kemekliui-Tėvui buvo
suteiktas (po mirties) vyresniojo leitenanto laipsnis.
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kauti, dėl šeimininkų darbštumo ir sumanumo galėjo išmaitinti gausią šeimą.
Šeimoje buvo ugdoma meilė Tėvynei ir
Dievui, siekiama žinių ir mokslo. Visi
keturi Juozo Kemeklio sūnūs – Pranas,
Juozas, Jonas ir Petras (išvardinti pagal
amžių – nuo vyriausiojo iki jauniausiojo) 1944–1945 m. įstojo į partizanų
gretas kovoti su sovietiniais okupantais.
Kiek vėliau, svarstydami ateities planus,
broliai nusprendė, kad vyresnieji liks
partizanų gretose iki galo, o jaunesnieji broliai Jonas (gimęs 1920 m.) ir
Petras (g. 1923 m.) Kemekliai bandys
prasimušti į legalų gyvenimą. Jonas
1946 m. legalizavosi, o Petras, suklastojęs dokumentus, stojo mokytis į Kauno
medicinos mokyklą. Vyresnieji broliai
liko miške ir kovojo iki žūties.
◆◆◆
Vyriausias iš brolių Kemeklių Pranas
gimė 1907 m. gruodžio 2 d. Jūžintų
valsčiaus Šarkių kaime. Baigęs pradžios
mokyklą, du metus mokėsi Užpalių
progimnazijoje, vėliau dirbo tėvų ūkyje.
Buvo aktyvus visuomenininkas, tautosakos rinkėjas, Jaunalietuvių sąjungos
Duokiškio skyriaus vadas. Po tarnybos
Lietuvos kariuomenėje Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulke, 1939 m. pradėjo dirbti Duokiškio kooperatyvo parduotuvės vedėju.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą,
kooperatyvas buvo nacionalizuotas, o
Pranas Kemeklis atleistas iš parduotuvės vedėjo pareigų. Prasidėjus karui ir
Birželio sukilimui, įsiliejo į Duokiškio
sukilėlių eiles. Frontui praėjus, sugrįžo į
tėvų ūkį. 1944 m. sugrįžus sovietams ir
pradėjus mobilizuoti vyrus į Raudonąją
armiją, ėmė slapstytis, paskui įsitraukė
į Kušlių miške pradėjusią veikti partizanų Gedimino rinktinę, veikusią Užpalių,
Svėdasų, Kamajų ir Jūžintų valsčiuose.
Tarp laisvės kovotojų išsiskyrė amžiumi
ir patirtimi, todėl, ko gero, neatsitiktinai gavo Tėvo slapyvardį.
Po daugybės bendražygių žūčių,
partizanų struktūrų reorganizacijų ir
pertvarkymų 1948 m. P. Kemeklis-Tėvas ėmė vadovauti „Ąžuolo“ partizanų būriui, šias pareigas perėmęs iš
brolio Juozo Kemeklio-Roko, kuris
tapo Kunigaikščio Margio (partizanai
dokumentuose šią rinktinę vadino
K. Margio arba tiesiog Margio vardu,
todėl toliau tekste ir mes naudojame
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◆◆◆
Antrasis iš brolių Juozas Kemeklis gimė 1918 m. birželio 8 d. Šarkių kaime. 1934 m. baigęs Poškonių pradžios
mokyklą rudenį jis įstojo į Rokiškio
apskrities Salų žemės ūkio žemesniąją
mokyklą, ją baigęs, 1936 m. pradėjo
mokytis Šiaulių apskrities Gruzdžių
aukštesniosios žemės ūkio mokyklos
Veterinarijos skyriuje. 1939 m. ten
jam suteikta veterinaro kvalifikacija.
Gamybinę praktiką atliko pas Ukmergės apskrities veterinarijos gydytoją.
Gyvendamas Ukmergėje tapo Lietuvos
šaulių sąjungos nariu. Netrukus buvo
pašauktas į Lietuvos kariuomenę.
Tarnybą atliko Kupiškyje 318-ajame
artilerijos pulke. Atgavus Vilnių, pulkas
buvo perkeltas į sostinę. Tarnaudamas
kariuomenėje, jis baigė Puskarininkių
mokyklą, jam buvo suteiktas puskarininkio laipsnis. 1940 m., Sovietų
Sąjungai (SSRS) okupavus Lietuvą,
kartu su visais tarnybos draugais buvo
inkorporuotas į Raudonosios armijos
sudėtį. 1941 m. birželio 22 d., prasidėjus
Vokietijos ir SSRS karui, tarnavo Pabradėje. Evakuojant kariuomenę į SSRS
gilumą, pabėgo ir tik po mėnesio sugrįžo į tėviškę. Vokiečių okupacijos metais
dirbo veterinaru Svėdasuose (Rokiškio
apskritis). Čia susipažino su miestelio
vietiniu jaunimu ir įsitraukė į pogrindinę antinacinę veiklą. Slapta platino

Juozas Kemeklis, Šaulių sąjungos narys (1939 m.) ir Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio
partizanų rinktinės vadas (1949 m.)

pogrindžio literatūrą – laikraštėlius „Į
Laisvę“, „Nepriklausoma Lietuva“. Jau
1943 m. rudenį, vokiečiams pareikalavus vykti į Rytų frontą, tarnybą apleido
ir išvyko į tėviškę, kur sulaukė antrosios
sovietų okupacijos, nors buvo planavęs
pasitraukti į Vakarus.
Vokiečių okupacijos pabaigoje broliai
Kemekliai gimtinėje ėmė slapstytis nuo
įvairių mobilizacijų ir prievolių. Kaip
rašė jaunesnysis brolis Petras, „<…>
kiek vėliau prie mūsų prisidėjo ir brolis
Juozas, kuris dirbo Svėdasuose veterinaru. Pasirodo, vokiečiams ir tokie
specialistai reikalingi fronte, tai sumanė ir jį pasikviesti. Tik šis veterinaras
tokios kelionės atsisakė, atsisakė ir
savojo posto, nes dabar reikia vokiečių
vengti, slapstytis. Ir galop, 1944 m.
pradžioje tokia pat pasekmė ištiko ir
vyriausiąjį brolį Praną, kuris tarnavo
policijoje Kamajuose, vėliau Skapiškyje. Mat artėjant frontui, Vilniaus
krašte labai suaktyvėjo raudonieji ir
lenkų partizanai, todėl buvo steigiami
policijos atsparos punktai. <...> Pranas gavęs paskyrimą vykti į Eišiškes
atsparos punktan, savo senąją tarnybą
apleido ir papildė mūsų gretas. Taip
štai, norom nenorom, susidarė šeimyninė trejukė – visi atbėgėliai, visi
vokiečių paieškomi.

Tačiau, kadangi fronte vokiečiams
reikalai pakrypo į blogąją pusę, tai jau
niekas per daug uoliai tų pabėgėlių neieškojo, o savo policija tuo labiau, nes
visi dabar artėjant frontui galvojo kaip
patiems pasielgti ir kur dingti.
Taip štai kartą birželio gale ir susėdom visa šeimyna pasitarti, kaip čia
toliau reiks pasielgti. Juk mums abu
okupantai raudonas ir rudas gerai
pažįstami, o, be to, mažai kuo vienas
nuo kito skiriasi. Tik raudonasis kiek
baisesnis, gal dėl savo tos raudonos
spalvos ir darbų, pažymėtų tokiu pat
raudonu krauju. Pasvarstę pagaliau
lyg tai sutarėm, kad du vyresnieji broliai bandys traukti į Vakarus, kaip turintieji kokių tai kalčių prieš raudonąjį
okupantą, o mes jaunesnieji, pasiliksime namie, kaip jau bus, taip bus“.
1944 m., vasarai persiritus į antrąją pusę, Juozas Kemeklis vis dėlto
nusprendęs pasilikti Lietuvoje – kartu
su kitais šaukiamojo amžiaus apylinkių
vyrais slapstėsi nuo mobilizacijos į Raudonąją armiją. Vienas visus sukrėtęs įvykis lėmė tai, kad vyrai nusprendė pasyvų
slapstymąsi keisti į ginkluotąją kovą – tų
pačių 1944-ųjų spalį Raudonosios armijos kareivio be jokios priežasties buvo
nušautas Šarkių kaimo gyventojas Jonas
Šukys (g. 1917 m.). Siekdamas apsaugoti

gyventojus nuo sovietų teroro, Juozas
Kemeklis iš Šarkių kaimo ir jo apylinkių
vyrų subūrė „Ąžuolo“ partizanų būrį,
kuriam pats ėmė vadovauti. Pasirinko
Roko slapyvardį. Jo pavaduotoju buvo
Antanas Petronis-Perkūnsargis. „Ąžuolo“ būrys 1945 m. gegužės mėnesį tapo
Lietuvos partizanų sąjungos (LPS) Gedimino rinktinės (vadovavo mjr. Vytautas Jasinevičius-Kęstutis, – aut. past.)
dalimi. Gedimino rinktinei priklausė
vienuolika partizanų būrių, daugiausia
veikusių Užpalių, Jūžintų, Kamajų ir
Svėdasų valsčiuose.
J. Kemeklio-Roko vadovaujamą
„Ąžuolo“ būrį sudarė per 30 partizanų;
buvo ginkluoti šautuvais, pistoletais,
turėjo keletą kulkosvaidžių. 1945 m.
rugpjūtį Kaniūkų šilelyje susitelkė
keli partizanų būriai ir planavo užimti
Užpalių miestelį. Tačiau puolimo diena
sutapo su turgaus diena, todėl buvo
sunku viską išlaikyti paslaptyje. Įvyko
tik nedidelis susišaudymas šalia šilelio
esančiame kaime, partizanai nukovė du
stribus ir pasitraukė, nes pastariesiems
į pagalbą skubėjo NKVD kariuomenės
dalinys.

1946 m., žuvus Gedimino rinktinės štabo nariams, partizanai liko be
vadovybės; jiems buvo pasiūlyta įsilieti
į Vytauto apygardą. Jau 1946 m. rudenį
buvo galutinai suderinta, kad buvę
LPS Gedimino rinktinės būriai pereis į
3-iosios Lietuvos laisvės armijos (LLA)
Vytauto apygardos Šarūno rinktinės
sudėtį.
Partizaninio pasipriešinimo centralizacija Lietuvoje stiprėjo. 1947 m.
gegužės 1 d. buvo įkurta Algimanto
apygarda. Ją sudarė trys rinktinės.
Viena iš jų – Kunigaikščio Margio –
įkurta 1948 m. „Ąžuolo“ būrio pagrindu. Rinktinės vadu paskirtas Juozas
Kemeklis. Jo, kaip rinktinės vado,
pasirinktas partizaninis slapyvardis
Rimtutis. Rinktinę sudarė trys kuopos:
Tumo-Vaižganto, Gedimino, Dariaus ir
Girėno. Kuopos veikė Rokiškio, Utenos
ir Anykščių rajonuose. Rinktinės vadas
Juozas Kemeklis-Rimtutis, be kita ko,
dar ir redagavo Algimanto apygardos
laikraštį „Partizanų kova“. Viename jo
pasirašytų dokumentų skelbiama: „Nuo
1948 metų birželio 15 d. apskrityje
„N“ ima veikti „K. Margio“ rinktinė.

Pradėdamas vykdyti man patikėtas
pareigas rinktinės vado, kreipiuosi
į Jus, mano kovos draugai, linkiu
sėkmės ir ištvermės, kaip kovoje, taip
ir organizaciniame darbe su amžinu
tautos priešu <...>“
Apie rinktinės susidarymą netrukus
iš agentų ir iš įvairiu laiku žuvusių
partizanų paimtų dokumentų sužinojo
Rokiškio apskrities MGB skyrius, kuris
apie tai informavo MGB ministeriją
Vilniuje. Pradedama agentūrinė byla
„Rinktiniai“.
1949-ieji Algimanto apygardai buvo
kupini netekčių. Iš tuo metu apygardoje
aktyviai veikusių maždaug 100 kovotojų
žuvo 48. Kaip tyčia prieš tai Juozas Kemeklis-Rimtutis Margio rinktinės štabą
iš Vygėlių kaimo perkėlė į Rokiškio
apskrities Svėdasų valsčiaus Drobčiūnų
mišką. Šalia esančioje Šimonių girioje
veikė Algimanto apygardos ir Šarūno
rinktinės štabų bunkeriai. 1949 m. lapkričio 1–2 d. bunkeriai Šimonių girioje
ir Drobčiūnų miške buvo sunaikinti
sovietų represinių organizacijų, dalis
partizanų žuvo kovodami, kiti buvo
suimti. J. Kemekliui-Rimtučiui pavyko

KARYS nr.1 ▪ 2019

Juozas Kemeklis-Rimtutis – Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės vadas (kairėje) ir jo adjutantas, rinktinės štabo viršininkas Balys
Žukauskas-Žaibas. Fotografuota 1950 m.

49

KARYS nr.1 ▪ 2019

VA L I A P R I E Š I N T I S

50

pasinaudoti iš bunkerio vedančiu atsarginiu tuneliu ir pasitraukti.
Vis dėlto po šių netekčių J. Kemeklis nepasimetė, stengėsi susisiekti su
likusiais bendražygiais ir toliau tęsti
kovą. Tai patvirtina jo 1949 m. gruodžio 1 d. parašytas laiškas rinktinės
Informacijos skyriaus viršininkui
Broniui Narbutui-Radvilai, kuriame
informuojama apie rinktinės štabo bunkerio sunaikinimą, žuvusius partizanus,
rašomųjų mašinėlių, šapirografo, rinktinės antspaudo ir rinktinės dokumentų
patekimą priešui. Tą pačią dieną apie tai
pranešama ir Alaušo būrio vadui Pranui
Pašiliui-Žaibui. Laiške taip pat prašoma
parūpinti rašomąją mašinėlę, šapirografą ir t. t.: „<...> Lapkričio 2 d. įvyko
skaudus smūgis mūsų organizacijai,
nes tą dieną 10 val. ryto išgirdome
vaikščiojimą virš bunkerio, o tai buvo
išdavimas, bunkerį išdavė kovotojas
„Vilkas“. Jį turbūt pažinote, kuris gyvas
pateko į priešų rankas. Kokiu būdu jis
pateko nieko nežinoma, kadangi susitikti su to krašto partizanais neteko.
Bunkeryje buvo 8 žmonės ir kovėsi
dvi valandas...
Man pabėgus matomai jie irgi bandė
bėgti, bet pateko tiesiog į kulkosvaidžio
ugnį ir buvo nukauti. Taip iš aštuonių
likau tik aš vienas gyvas. Žuvo šie
broliai: „Rūkas“, „Viesulas“, „Tigras“,
„Eimutis“, „Ąžuolas“, „Caras“ ir „Šarūnas“. <...>
Šiandieną jau vis tik apsitvarkiau ir
pradedu dirbti, nors trūksta rašomosios mašinėlės. Radio jau įsigijau
ir klausau žinių. Vieta darbui atrodo
nebloga, tiktai tam trūksta priemonių. Tačiau galvoju, kad kovos broliai
padės man ir vėl galėsiu tęsti darbą. O
pavasarį, gal ir mums patekės laisvės
rytas ir tam privalome būti pasiruošę,
kad mūsų priešai gautų tai, ko užsitarnavo per šešis okupacijos metus.
Linkiu Jums viso geriausio ir sėkmės
kovoje. Laukiu nuo Jūsų to, kas man
būtinai reikalinga.“
Tačiau laiškai ir informacija apie
naujus rinktinės štabo narius pateko į
MGB rankas. Prasidėjo naujos partizanų
žūtys. 1949 m. gruodžio 4 d. Vaiskūnų
kaime MGB kariuomenė apsupo keturis
Margio rinktinės partizanus. Kovodami
žuvo rinktinės štabo viršininkas Bronius
Stasiškis-Sūkurys, Dariaus ir Girėno

kuopos vadas Feliksas Stasiškis-Smūgis
ir dar du partizanai. Šios netektys beveik
visiškai sunaikino Algimanto apygardą.
Nors 1950 m. prie ankstesnių netekčių prisidėjo naujų, Juozas Kemeklis
didelėmis pastangomis atkūrė rinktinės
štabą, štabo viršininku paskyrė Balį
Žukauską-Žaibą.
Laikinojo Šiaurės Rytų Lietuvos
(Karaliaus Mindaugo) srities vado
Broniaus Kalyčio-Liutauro 1950 m.
lapkričio 25 d. įsakymu, iš likusių gyvų
Algimanto apygardai priklausiusių
Margio ir Šarūno rinktinių partizanų įkurta Tumo Vaižganto rinktinė,
įeinanti į Vytauto apygardos sudėtį.
Rinktinės vadu paskirtas Juozas
Kemeklis. Jis vėl pakeitė slapyvardį
ir buvo vadinamas Granitu. 1951 m.
gegužės mėnesį jis papildomai ėjo dar
ir Vytauto apygardos štabo viršininko
pareigas ir atitinkamus dokumentus
pasirašydavo slapyvardžiu Augustinaitis. Nagrinėjant MGB bylas tampa
akivaizdu, kad slapyvardžių keitimas gerokai supainiojo MGB žinias,
nes viename iš dokumentų jie rašė:
„1951 m. sausio mėnesį iš buvusių
Algimanto apygardos Šarūno ir Margio rinktinių organizuota Vaižganto
rinktinė, pavaldi Vytauto apygardos
štabui. Vaižganto rinktinės vadu paskirtas Juozas Kemeklis-Rokas. Į šios
rinktinės štabą įeina:
1) štabo viršininkas – „banditas“
slapyvardžiais Tigras, Aidas;
2) štabo adjutantas – „banditas“
Žukauskas slapyvardžiu Žaibas;
3) „banditinių“ formuočių viršininkas – „banditas“ slapyvardžiu
Rimtutis.“ (Čia reikia atkreipti dėmesį,
kad Rimtutis yra vienas iš Juozo
Kemeklio slapyvardžių, kas rodo, kad
„banditinių formuočio viršininko“ MGB
neidentifikuoja kaip Juozo Kemeklio,
kuris įvardinamas Vaižganto rinktinės
vadu. Reiškia MGB susidarė įspūdį, kad
rajone veikia daugiau partizanų, nei iš
tikro. – Aut. past.)
1951 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje J. Kemeklis-Granitas
Šimonių girioje surengė pasitarimą,
kuriame dalyvavo 30 partizanų;
buvo aptarti organizaciniai klausimai. 1951 m. rudenį kartu su Vytauto
apygardos vadu B. Kalyčiu-Liutauru
vizitavo partizanų būrius. Tai buvo

paskutinė apygardos vizitacija. Partizanų gretos nuolatos retėjo, į jų vadovybę
buvo infiltruojami MGB agentai, todėl
štabo pareigūnai primygtinai reikalavo
nebepriimti į būrius naujų partizanų.
Daugėjo areštų, šantažo, grasinimų,
taip pat ir vilionių. Suimti partizanai dėl grasinimų, šantažo, baimės,
noro išsaugoti savo gyvybę sutikdavo
tapti MGB agentais smogikais. Ta
nelemta grandinė pasipildydavo vis
naujais žiedais. O veiksmas vystėsi
daug greičiau, nei galima būtų tikėtis:
1951 m. lapkričio 17 d. agentų smogikų
prižiūrimas suimtas partizanas Stasys
Petronis-Klajūnas (vėliau agentas smogikas Mažytis) padeda suimti Alfonsą
Radzevičių-Tarzaną.
MGB patalpose Tarzanas greitai
„lūžta“. Jis atseit jau anksčiau norėjęs
legalizuotis, išpirkti kaltes, o dabar tam
atsiradusi tinkama proga. Todėl jau lapkričio 20 d. A. Radzevičius vėl rengiasi
karišką mundurą, ima į rankas ginklą
(tiesa, nupjautu dužikliu) ir lydimas
naujųjų „draugų“ išvyksta į Molėtų miškus medžioti Vytauto apygardos vado
Broniaus Kalyčio-Siaubo. Ištisą mėnesį
jie klaidžiojo po Molėtų miškus, per
ryšininkus siuntinėjo laiškus. Galiausiai
gruodžio 20 d. A. Radzevičius, dabar
jau MGB agentas smogikas „Alfa“ gavo
Siaubo raštelį, kad galima susitikti Aveliškio kaime pas Joną Braukštų. Netoli
kaimo, pamiškėje, smogikus pasitiko
ne apygardos vadas, o jo bendražygis Mykolas Urbonas-Liepa. Laisvės
kovotojai puikiai žinojo apie MGB
klastą, susijusią su agentais smogikais,
todėl imdavosi visų įmanomų atsargumo priemonių. Todėl ir šiuo atveju
Liepa nerodė jokių šiltų jausmų ar bent
mažiausio pasitikėjimo. Pirmiausia
nuskambėjo jo įsakymas: „Tarzanas
išeina į priekį! Kiti pasilieka vietoje,
žingsnis pirmyn, atgal ar į šalį – šaudau be įspėjimo!“
Deja, šis atsargumas teigiamų rezultatų nedavė. Kiek vėliau Liepos ir Siaubo budrumą užliūliavo agentų smogikų
grupės ginklų patikra: „Ginkluotė
trofėjinė, šoviniai seni, tokių čekistai iš
tolo kratosi“, – ši mintis, o ir apsimestinis agentų smogikų nerūpestingumas,
galutinai panaikino įtarumą... Po kelių
akimirkų B. Kalytis-Siaubas ir M. Urbonas-Liepa buvo suimti ir surišti.

perlaidoti naujosiose Utenos kapinėse,
jiems pastatytas paminklas.
2000 m. Juozui Kemekliui pripažintas (po mirties) teisinis kario savanorio
statusas, Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministro įsakymu jam suteiktas (po mirties) pulkininko leitenanto
laipsnis.
◆◆◆
Trečiasis iš brolių Jonas Kemeklis
gimė 1920 m. prieš Jonines – birželio
18 dieną. Jam buvo numatyta šeimos
ūkio paveldėtojo ir žemdirbio dalia.
Baigęs Poškonių pradžios mokyklą,
toliau mokslų nebesiekė – nuo paauglystės dirbo šeimos ūkyje. Jis pats apie
tai rašė: „<...> šeimoje buvau pagrindinis artojas, nes broliai Juozas ir Petras
mokėsi, o Pranas, kaip tarnautojas, tik
priešokiais padėdavo“.
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, Jono likimas buvo neatsiejamas nuo
brolių – iš pradžių slapstėsi nuo šaukimo į Raudonąją armiją, vėliau, nuo
1945 m. pavasario, tapo „Ąžuolo“ būrio
partizanu slapyvardžiu Kirstukas.
1946 m. Kemeklių šeimos taryba

nusprendė, kad jauniausi broliai turi
trauktis iš miško. Petrui buvo parūpinti padirbti dokumentai ir jis išvyko
mokytis į Kauną, o Jonas legalizavosi, nes buvo tikimasi, kad paskui
jis galės ramiai gyventi ir dirbti tėvų
ūkyje. Tvarkingame Kemeklių ūkyje
darbo buvo daug, o baisių okupacijos negandų išvargintų tėvų jėgos jau
silpo. Tačiau MGB tiek Joną, tiek tėvus
nuolat persekiojo. Po kurio laiko viso
to neapsikentęs Jonas išvyko gyventi
ir dirbti į Kauną, tikėdamasis dingti iš
MGB akiračio. Kurį laiką atrodė, kad
taip ir buvo, tačiau 1949 m. Jonas buvo
suimtas ir nuteistas 25 m. lagerių. Kalėjo Intos lageriuose. Po Stalino mirties,
prasidėjus šiokiam tokiam politiniam
atšilimui, jo byla buvo persvarstyta,
ir 1956 m. J. Kemeklis grįžo į Lietuvą.
Sugrįžęs atgavo gimtąją sodybą, ją
atkūrė ir puoselėjo. Tarsi pagal kažkada
Kemeklių šeimos sukurtą planą Jonas
visą gyvenimą dirbo gimtajame ūkyje,
sukūrė šeimą, užaugino vaikus.
Jonas Kemeklis mirė 2005 m. rugsėjo
28 dieną. Palaidotas Užpaliuose.

Šeimyninė Kemeklių nuotrauka. Sėdi (iš kairės) Pranas, Kazimiera ir Juozas. Stovi Jonas.
Nuotraukoje nėra jauniausiojo brolio Petro ir sesers Veronikos. Fotografuota 1940 m. Užpaliuose.
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Varant suimtuosius, vienas iš smogikų
pastebėjo, jog Liepa ir Siaubas bando
atsirišti už nugaros surištas rankas. Už
nugarų partizanai buvo pasislėpę kotais
žemyn parištas vokiškas granatas, kurių
agentai smogikai nepastebėjo. Abu kotų
dangteliai beveik atsukti... Deja, suimtiesiems nebuvo lemta netgi didvyriškai
numirti.
Liepai ir Siaubui palaužti buvo
taikomos įvairiausios fizinio smurto ir
psichologinės įtaigos priemonės. Siaubas žinojo, kad J. Kemeklis-Granitas
ir Juliaus Čipinio-Garso vadovaujami
Erškėčio kuopos kovotojai yra apsistoję
pusiaukelėje tarp Molėtų ir Utenos,
kažkurioje pelkėje tarp Vidžiūnų ir
Pelenių, tačiau tikslią vietą žinojo ir
parodyti galėjo tik Liepa. Suimtuosius,
deja, MGB pavyko palaužti...
Bet saugumiečius dar spaudė ir
laikas. Iš dar vieno suimto partizano
jie buvo išgavę žinias, kad J. Kemeklis-Rokas pelkės saloje įrengtoje
stovykloje yra apsistojęs laikinai, dėl
prastos sveikatos jis negali ten žiemoti.
Buvo veikiama nedelsiant. Operacijos
laikas – naktis – taip pat pasirinktas neatsitiktinai. Iš Siaubo čekistai
žinojo, jog naktį palapinė nesaugoma ir, vedant Liepai, buvo
galima nepastebimai prie jos
prisėlinti.
1951 m. gruodį, naktį iš
22-osios į 23-iąją, Karvelių
miškų masyve tarp Pelenių
ir Vidžiūnų kaimų plytinčios
pelkės saloje įrengtoje partizanų stovykloje žuvo Vytauto
apygardos štabo viršininkas
ir Tumo Vaižganto rinktinės
vadas J. Kemeklis-Granitas,
Erškėčio kuopos vadas J. Čipinys-Garsas ir partizanai
Jurgis Graužinis-Liepa, Julius
Jakutis-Slapukas, Romas
Laurinavičius-Daumantas ir
Vanda Laurinavičiūtė-Žalgirė.
Juos apsupo ir miegančius
sušaudė okupacinės vidaus
kariuomenės dalinys.
Žuvusiųjų laisvės kovotojų kūnai buvo išniekinti
Utenoje; paskui užkasti Rašės
šilelyje, prie link Sudeikių
vedančio kelio. 1994 m. žuvusių partizanų palaikai buvo
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Petras Kemeklis. Fotografuota 1957 m.
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◆◆◆
Jauniausias brolis Petras Kemeklis
gimė 1923 m. gegužės 12 d. Šarkių kaime. 1934 m. jis baigė Poškonių pradžios
mokyklą ir toliau mokėsi kanauninko
ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto vadovaujamojoje gimnazijoje Rokiškyje.
Gimnaziją baigė 1942 metais. Sugrįžus
sovietiniams okupantams, kartu su
broliais slapstėsi nuo mobilizacijos į
Raudonąją armiją ir aptarinėjo tolimesnius gyvenimo kelius. Petras savo
autobiografijoje taip aprašė tuometinę
situaciją ir jaunimo nuotaikas: „<...>
Jau spalio mėnesį nuo kareivio kulkos
krito mūsų kaimynas Jonas Šukys
1917 m. gimimo, o gruodyje tiesiog ant
priebučio laiptų stribų buvo nušautas
Pranas Pranskūnas iš Lelių kaimo. Šie
atsitikimai privertė visus šaukiamuosius jaunuolius rimčiau pagalvoti apie
tolimesnį gyvenimą, kad patys netaptų
tokiomis beprasmėmis aukomis.
Todėl slapstymosi metu per susitikimus vienų su kitais jau buvo aptariami
tolimesni veiksmai, prisiminta 1941-jų
metų sukilėlių draugystė, atsirado
naujas bendravimo interesas. Artėjant
sunkiam slapstymosi laikotarpiui –
žiemai, pradėta įrenginėti reikiamas
slėptuves pastatuose arba greta jų, nes
miško globa darėsi nebeefektyvi, o be
to, slapstytis jau teko po kelis žmones.

Tiesa, atsirado tokių, kurie atsisakė slėptuvių ir susibūrę į didesnį vienetą sudarė skrajojančius būrius t. y. nuolat keisdami
savo dislokacijos vietą <...>“
1945 m. P. Kemeklis įstojo į
„Ąžuolo“ partizanų būrį, davė
priesaiką, gavo slapyvardį Piščikas. Gegužės mėnesį jis dalyvavo
kautynėse su NKVD ir stribais.
1945 m. rudenį, suklastojęs dokumentus (pakeitė gimimo metus – įrašė 1928-uosius) įstojo
į Kauno medicinos mokyklą. Ją
baigęs, dirbo Respublikiniame
Vilniaus sanitarijos ir higienos
institute. Ryšių su broliais partizanais nenutraukė, aprūpindavo
juos medikamentais, popieriumi, rašymo priemonėmis.
P. Kemeklis-Piščikas priklausė
Kunigaikščio Margio rezerviniam būriui. Atsiradus požymiams, kad gresia suėmimas,
1949 m. iš Vilniaus pasitraukė ir sugrįžo
į tėviškę. P. Kemeklis savo memuaruose
rašė: „Taigi, dabar kaip įnamis įsitaisau brolio Juozo slėptuvėje. Aišku čia
nenuobodžiauju, nes turim rašomąją
mašinėlę, o darbo sąlygos taip pat
atsiranda. Juk čia kaupiama medžiaga
Algimanto apygardos leidžiamam organui –„Partizaninė kova“, taigi, tenka
ir savo pirštus prikišti, nes barškinti
mašinėle jau buvau kur tai pramokęs.
<...> Taip keletą mėnesių pabendravęs
ir aptaręs įvairius reikalus vėl patraukiau į miestus bandyti savo laimės.“
1949 m. rugpjūčio 20 d. Petras buvo
suimtas Kaune. Kartu su broliu Jonu.
Petras buvo nuvežtas į Rokiškio MGB ir
ten žiauriai tardytas: „Rokiškis priėmė
labai nesvetingai, nes svečią pasodino
koridoriuje kampe, kuriame nieko gero
nemačiau. Pasirodo, jog jie turėjo daug
medžiagos, įrodančios mano ryšius su
broliais, tai norėjo daug ką žinoti. Kaip
minėjau, žuvus Tėvui, pateko Ąžuolo
būrio archyvas, o jame brolių susirašinėjimo laiškai, kuriuose minimas ir aš,
o, be to, pateko ir mano jiems rašytas
laiškas. Taigi, pokalbiai vykdavo naktimis, kuriuos vedė saugumo viršininko
pavaduotojas majoras Serebriakovas
ir saugumo kapitonas Veismanas. Svarbiausia norėjo sužinoti, kur bunkeriai
ir štabas, tat už kiekvieną neigiamą

atsakymą sekė skiausčia plaštaka per
sprandą. Kadangi buvau vyras ne iš
stambiųjų, tat po kiekvieno smūgio
atsidurdavau ant grindų, o po to procedūra kojomis, kad greičiau atsitiesčiau,
o aš tą veiksmą stengiausi prailginti.
Taip naktimis buvau egzaminuojamas iki paryčių, o tada vėl į koridorių
kamputin, tat užmigti ir netekdavo, nes
tuoj pat pasirodo valytoja, kuri nori koridorių pašluoti, tat maloniai į pašonę
pažadindavo. Tuojau prasidėdavo darbo diena ir judėjimas koridoriumi, taip
ir baigiasi mano poilsis, nes visiems
reikia žengti per tą slenkstį, kuris man
pagalvę atstodavo. Tačiau netrukus
viskas pasikeitė, nes išsikvietė tardymui
dienos metu į antrą aukštą, tačiau kiek
suglumau kai pasuko į kitą pusę. Įėjus
į kabinetą nustebino malonus priėmimas, atseit sveteli nusiauk batus, o po
to dar gulkis, tai jau visai netikėta. Tik
manoji nuomonė greit pasikeitė, kai
ėmė tikrinti padų ir kulnų storumą,
nes tuomet kaip gavęs elektros iškrovą
padariau šuolį žuvele su visais stiklais,
taip norėdamas jau galutinai atsisveikinti. Vienok tuo sukėliau tik laikiną
sąmyšį ir tuojau buvau įgabentas už
rankų ir kojų atgal, kadangi netekau
sąmonės ir be to, pasirodo susilaužiau
dešinės rankos raktikaulį. Taigi, dabar
ir kambariuką gavau, nes kaip gi paliksi tysoti koridoriuje.
Tik dabartiniu metu peržiūrėjęs savo
bylą įsitikinau tos procedūros reikšme,
mat byloje yra popierėlis, kuriuo Rokiškio saugumas kreipiasi į Kapralovą
prašydami leisti panaudoti aktyvų
tardymą, o jam gauti informuoja, jog
kad suimtas K. Margio rinktinės vado
brolis, kuris turėjo su juo ryšį, žino
štabą ir bunkerius, bet nieko neišduoda, tat prašome leisti panaudoti
aktyvų tardymą. Aišku, kad toks jų
mielas prašymas buvo patenkintas ten
su įvairiomis rezoliucijomis. Tačiau
jau čia pat byloje greta įsegta pažyma,
kad suimtojo turimi laiškai neatiduoti
grafologinei ekspertizei, kadangi pastarasis laike tardymo iššoko per langą
ir susilaužė dešinės rankos raktikaulį,
ko pasekoje pasikeitė braižas <...>“
MGB Ypatingojo pasitarimo P. Kemeklis buvo nuteistas 25 m. kalėti. Kalėjo
Kengyro lageriuose Kazachijoje. Kaip
ir brolis Jonas, taip ir jis į laisvę buvo

Nuotraukos iš Kemeklių šeimos archyvo ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų

Paminklo statymo iniciatorius ir
projekto autorius, buvęs „Ąžuolo“ būrio
partizanas Petras Kemeklis atidengė
paminklą. Jį pašventino Užpalių parapijos klebonas kunigas Edmundas Rinkevičius. Žuvusiųjų šviesus atminimas
pagerbiamas tylos minute, skamba
Lietuvos himnas, aidi automatų salvės.
Tai SKAT savanorių saliutas. Paminklo
papėdė pražysta įvairiaspalvių vasaros žiedų gaivumu <...>“
1998 m. Petrui Kemekliui suteiktas teisinis kario savanorio statusas,
2001 m., minint Lietuvos kariuomenės
dieną, jis apdovanotas Kariuomenės
kūrėjų savanorių medaliu.
P. Kemeklis mirė sulaukęs 90 metų –
2013-ųjų spalio 16 dieną. Palaidotas
Rokiškio rajono Duokiškio miestelio
kapinėse.

◆◆◆
1946 m. gegužės 20 d. Juozas Kemeklis-Rokas laiške partizanų ryšininkei rašė:
„Jau greitai sueis du metai (man trys),
mūsų vargams dar toli gražu galo nematyti. Bet ką darysi, sykį pasiryžai, reikia
ir tesėti – kelias atgal ne visada mielas.
Kaip mano, taip ir daugelio gyvenimas
neaiškus; šiandien gyventi, o ryt – gal
jau skrebai spardys ant miesto lavoną.
Tai nors šioje organizacijoje surašyti
žodžiai tegu primins tiems, kas juos
skaitys, kad buvo kada žmonės, kurie
vargo, kentėjo, kovojo! Kai mūsų nebus,
tada gyvieji galės vertinti mūsų ryžtą, ar
jis buvo kvailas ir beprasmis, ar ne. Kas
skaitys šiuos žodžius, tas be abejonės,
turės prisiminti ir mane, gyvą ar mirusį.
Nesvarbu, ar tai jam patiks, ar ne.“

Jonas ir Petras Kemekliai prie paminklo partizaninėje kovoje žuvusiems Šarkių kaimo vyrams atminti.
Šarkiuose paminklas pastatytas ir pašventintas 1997 m. P. Kemeklio rūpesčiu.
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paleistas 1956 m. liepos 5 dieną. P. Kemeklis prisiminė sugrįžimą iš lagerio į
gimtąjį Šarkių kaimą: „<...> Priešakyje
Šarkiai, pamatau tėviškės stogą, aukštuolę, o namuose randu mamą ir brolį
Joną, kuris kiek anksčiau už mane ištrūkęs parskubėjo iš viešnagės šiaurėje, iš
Intos lagerių. Nuotaika graudžiai pakili,
bet ir slogi, nes nėra jau tėvelio, brolių,
o ta pati aplinka dar kažkaip priešiška,
nes atrodo lyg nebyliomis tavęs klausia,
o ko gi dar čia sugrįžai? Sugrįžau, nes
tiek metų galvojau, svajojau ir puoselėjau, kad grįšiu, tik svajonėse viskas buvo
daug geriau įsivaizduota.“
Vietinių kolaborantų valdžios sugrįžėliai iš politinių kalinių lagerių laukiami nebuvo. Negavęs Lietuvoje darbo,
P. Kemeklis vėl išvyko į Kazachiją ir įsidarbino Džezkazgano vario rūdos kombinato 44-ojoje šachtoje. Antrą kartą į
Lietuvą P. Kemeklis vėl sugrįžo 1958 m.
gegužės mėnesį. Šį kartą pasisekė
įsikurti Vilniuje. Sekėsi sunkiai, bet
gyvenimo negandų užgrūdintas žmogus
kabinosi į gyvenimą: neakivaizdžiai
baigė mokslus, sėkmingai dirbo, sukūrė
šeimą, užaugino dvi dukras. Prasidėjus tautiniam atgimimui, P. Kemeklis
aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje,
rinko medžiagą apie partizanų kovas ir
jų kūrybą, padėjo leisti politinių kalinių
prisiminimus. 1997 m. rugpjūčio 23 d.
jis pasirūpino, kad būtų pastatytas ir
pašventintas paminklas gimtajame
Šarkių kaime ir jo apylinkėse žuvusiems
partizanams atminti. Šios iškilmės buvo
aprašytos Utenos laikraštyje „Utenis“:
„<...> Po pamaldų lengvųjų automobilių kolona pasuko link Šarkių, kur buvo
šventinamas kaimo gyventojų jėgomis
iš lauko akmenų pastatytas paminklas
1941–1951 m. žuvusiems šio krašto vyrams, kurių dauguma – buvę „Ąžuolo“
būrio partizanai, kuriems vadovavo
Juozas Kemeklis-Rokas. Šarkių kaimelio laukai dar nebuvo matę tokios
žmonių gausybės <...> Buvęs partizanas Jonas Tutinas įžanginiame žodyje
paminėjo, kad nė vienas iš šešiolikos
šaukiamojo amžiaus vyrų neišėjo į
sovietinę armiją, o pasirinko žūtbūtinės kovos kelią. Pirmosios aukos –
Antanas Kemeklis ir Jonas Šukys. Šeši
jauni vyrai paguldė galvas gimtojoje
žemėje, šešetas praėjo golgotos kelius
sovietiniuose lageriuose.
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Partizanų didvyriškai vedama laisvės
kova taps dar garbingesniais kovų dėl
Lietuvos nepriklausomybės istorijos
lapais. Iš šių pasiaukojimo tėvynei
pavyzdžių ateities kartos semsis
dvasinės stiprybės ir mokysis, kaip
reikia mylėti ir aukotis už tėvų žemę.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas

AŠ ESU
VANAGAS

ARVYDAS
ANUŠAUSKAS
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raėjusių metų rudenį,
Lietuvai dar gyvenant
ryškiais iškilmingų
Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvių
prisiminimais, pasirodė
ši Arvydo Anušausko knyga, skirta
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS)
Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. akto
signataro, LLKS Gynybos pajėgų vado
100-osioms gimimo metinėms.
Joje nerasime detalaus Vanago partizaninės kovos tyrimo, laisvės kovotojų
siekių, idealų, jų buities bei netekčių
aprašymų. Tą brigados generolas, jau
būdamas aukščiausiu kovojančios
Lietuvos pareigūnu, padarė pats, o jo
dukters Auksutės dėka, Lietuvai jau
atsikovojus Nepriklausomybę, pasirodė
knygos „Daugel krito sūnų“ ir „Partizanų gretose“ .
A. Anušauskas, profesionaliai ištyręs
Lietuvos ypatingajame archyve saugomą NKVD, MGB ir KGB sudarytą
A. Ramanausko bylą, žinodamas partizanų vado palaikų paieškos peripetijas
ir paslaptis, kurias atskleidė 2018 m.
birželio 1 d. pastarųjų aptikimas, leidžia
mums pažvelgti į paskutiniąsias laisvėje
praleistas Vanago dienas ir supažindina su okupacinio sovietinio saugumo
„darbo metodika“ medžiojant, vėliau –

Kalbant apie Vanagą tiesiog net nesinori minėti pavardžių tų raudonųjų padugnių, kuriems Lietuvos laisvės kovotojo
persekiojimas, sulaikymas, tardymai ir
nužudymas tapo tarsi jų sadistinių aistrų
apoteoze. Šių veikėjų „CV“ galima susirasti knygoje, be to, smalsuoliai, tyrinėdami
publikuojamas fotografijas, galės pažvelgti į tų „mandagių žmonių“ veidus...
Knygos pratarmėje A. Anušauskas teigia: „Ar noriu, kad ši istorija
užsimirštų vos perskaičius knygą?
Ne. Aš noriu, kad skaitant šią istoriją
skaudėtų dėl kito žmogaus. Kad tai būtų
skausmingas išgyvenimas – suprantant, ką patyrė A. Ramanauskas-Vanagas ir daug kitų jo likimo brolių. Kad
perskaičiusieji galėtų sau pasakyti: gal
aš niekada nebūsiu Vanagu, bet dabar
žinau, ką tai reiškia ir kaip sunku buvo
juo būti. Matant nuo okupantų rankų
žūstančius bendražygius ir kenčiančius jų artimuosius, skatinti kitų viltis
laimėti ir, žlungant lūkesčiams atkurti
Lietuvos nepriklausomybę, atsispirti
pagundai susitaikyti su okupacija ir
nepalikti kovos istorijos nebūtyje!“
Parengė Darius Varanavičius
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tardant ir nužudant A. Ramanauską bei
slepiant jo palaikus.
Visiems, besidomintiems A. Ramanausko-Vanago gyvenimo ir kovos
keliu, turėtų būti labai įdomu skaityti
A. Anušausko aprašomus 1993–1996 m.
Lietuvos prokurorų vykdytus tyrimus,
kurių kontekste buvo rasti, nustatyti
ir apklausti tiesioginiai LLKS gynybos
pajėgų vado budeliai, tuo metu jau nepriklausomoje Lietuvoje gyvenę „ramų
pensininkų gyvenimą“.
Jų dar 1956 m. nugludintos ir suderintos Vanago „ketinimo nusižudyti“
versijos bei sutartinis jų kartojimas nuo
aptariamų įvykių praėjus 4 dešimtmečiams, parodo protu sunkiai suvokiamą
sovietinių čekistų cinizmą ir, be abejo,
įrodo, jog tarp jų „buvusių nebūna“.
Tiesa, jau minėtas partizanų vado
palaikų aptikimas Vilniuje, Antakalnyje, Našlaičių kapinėse, ir jų tyrimai
atskleidė visą makabrišką čekistų melą,
kuriuo šventai tikėjo ir kurį dogmatiškai viešojoje erdvėje tiražavo kai kurios
tariamos „rašytojos“, mandatų netekę
politikai ir t. t.
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Ramūno Vaitkaus pieš.
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iegosim!
Gr eičiau laimėsim – geriau išsim
s Livonijos ordino

kė į tarpusavio kovą dėl buvusio
m. prasidėjęs Livonijos karas įtrau
ėjo Lenkija. Kol tarp
iją, Maskvą ir Lietuvą, kuriai pad
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„Vago s“
tas. Lietu vos istori ja. Vilni us:
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