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Brangūs kariai savanoriai,
Lietuvos kariuomenė saugo valstybės 

suverenitetą ir rengiasi gynybai, organi-
zuoja žmonių paiešką ir gelbėjimą bei 
likviduoja teršimo incidentus jūroje. Ka-
riuomenė taikos metu gali teikti pagalbą 
valstybės ir savivaldybės institucijoms. 
Paskelbus ekstremalią situaciją – kariuo-
menė gali būti pasitelkta teikti pagalbą ci-
vilinės saugos sistemos pajėgų subjektams 
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentui, policijai, Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybai, Viešojo saugumo 
tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos 
ir kt.

Šalyje paskelbus karantiną Lietuvos 
kariuomenė atliko intensyvias Taikos 
meto užduotis ir rėmė kitas valstybės ins-
titucijas, kurios siekė apsaugoti Lietuvos 
žmones nuo koronaviruso paplitimo grės-
mės. Įsigaliojus karantino režimui, buvo 
aktyvuoti Lietuvos kariuomenės Taikos 
meto užduočių operaciniai pajėgumai. 
Šimtai Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
karių kartu su Karo policijos, Logistikos 
valdybos, Karinių oro pajėgų, Strateginės 
komunikacijos departamento, Gynybos 
štabo kariais atliko skirtas užduotis.

Nepaisant koronaviruso COVID-19 
pandemijos, tarptautiniai saugumo įsi-
pareigojimai išliko ir Lietuvos kariuome-
nė tęsė dalyvavimą tarptautinėse misijo-

se, papildomai skirdama dėmesio karių 
sveikatos saugumui užtikrinti. Jūsų da-
lyvavimas Jungtinių Tautų vadovauja-
moje situacijos stabilizavimo operacijoje  
MINUSMA, Malyje, nenutrūko, Jūs sė-
kmingai ją tęsiate iki šiol. Ačiū Jums už tai.

Galimu kariuomenės įtraukimu į situ-
acijos suvaldymą aktyviai domėjosi Lietu-
vos Respublikos Prezidentas. Jo nurodymu 
planavome paremti valstybės pastangas 
teikiant paramą institucijoms einamosios 
situacijos suvaldymui bei, žvelgiant toliau, 

Balandžio 9 dieną kariuomenės vadas lankė šiaurinėje Lietuvos dalyje dislokuotą KASP Prisi-
kėlimo apygardos 6-ąją rinktinę ir karių savanorių tarnybos vietas, kur jie atliko savo užduotis 
drauge su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais

parengti Lietuvos kariuomenės pagalbos 
teikimo planus civilinėms institucijoms 
situacijai blogėjant. Pasirengėme tam ir 
džiaugiamės, kad šių planų įgyvendinti 
nereikėjo, nes situacija buvo suvaldyta. 

Karantino metu, vykdydami užduotis, 
iš krašto apsaugai skirtų valstybės biudže-
to lėšų preliminariai išleidome daugiau 
negu 8 milijonus eurų. Buvo mokami at-
lyginimai kariams savanoriams, apmoka-
mi Karinių oro pajėgų lėktuvo „Spartan“ 
skrydžiai, taip pat kainavo kitos logistinės 
paslaugos, buvo perkamos papildomos 
medicininės ir individualios apsaugos 
priemonės. Papildomai buvo pasinaudo-
ta karinių pervežimų bendradarbiavimo 
platforma ir pasitelktas orlaivis „Boeing 
747F“ medicininių apsaugos priemonių 
pervežimui iš Kinijos į Lietuvą. Orlaivis 
užsakytas pasinaudojant karinio Europos 
judėjimo koordinavimo centro paslaugo-
mis, kai buvo didžiulis civilinių orlaivių 
trūkumas

Esu dėkingas Jums visiems, kurie savo 
pareigas atliko nepriekaištingai. Dėkingas 
esu ir vadams, nes virusas kariuomenėje 
neišplito. Esu dėkingas valstybinėms ins-
titucijoms, ypač medikams, kurie sunkiai 
dirbo bei užtikrino visų Lietuvos piliečių, 
tuo pačiu ir kariuomenės poreikius. Per 
šią pandemiją geriau pamatėme situaci-
ją savo organizacijos viduje bei išorėje, 
išmokome daug naujų pamokų, kurios, 
tikiu, pasitarnaus pagrindiniam Lietu-
vos kariuomenės uždaviniui – Tėvynės 
gynybai. Esame ir toliau pasiruošę remti 
šalies institucijas taikos metu, tokia mūsų 
pareiga.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys
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Brangūs kariai savanoriai,
Dėkoju Jums už sėkmingai įvykdytas 

kariuomenės Taikos meto užduotis kovoje 
su COVID-19 virusu Lietuvoje. Nuo pat 
karantino paskelbimo mūsų šalyje pra-
džios buvote išsiųsti į pagalbą civilinėms 
institucijoms jūrų, oro uostuose bei pasie-
nio punktuose, kur reikšmingai prisidėjo-
te prie efektyvaus prevencinių priemonių 
vykdymo.

Jūsų gebėjimas greitai prisitaikyti prie 
naujų tarnybos sąlygų ir asmeninis pa-
siaukojimas buvo labai svarbūs šios kovos 
elementai. Užduotis vykdėte profesionaliai 
ir garbingai, todėl esate pavyzdžiu savo 
draugams ir visiems Lietuvos žmonėms. 
Kovodami su COVID-19 grėsme, stovėjo-
te pirmosiose gretose ir atstovavote ne tik 
savo padalinį, bet ir visas Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgas. 

Nors karinis rengimas Savanorių pajė-
gose tuo metu buvo pristabdytas, neabe-
joju, kad Taikos meto užduočių vykdymas 
jums buvo itin naudinga tarnybos bei as-
meninė patirtis. 

Esu dėkingas skyrių, kuopų ir rinkti-
nių vadams bei puskarininkiams, kurie at-
sakingai vykdė savo pareigas skirstydami 
užduotis ir kontroliuodami jų vykdymą. 
Jūsų sumanumo ir iniciatyvos ir moty-
vacijos dėka taikos meto užduotys buvo 
vykdomos sklandžiai ir saugiai. 

Brangūs kariai, mūsų tarnybą nuolat 
lydi iššūkiai. Būkite jiems pasiruošę. Padė-
jote laimėti pirmąjį mūšį prieš COVID-19 
virusą, bet karas su juo dar nesibaigia. Iš-
likite budrūs, būkite sveiki, saugokite save 
ir savo artimuosius.

2020-04-02. Sausumos pajėgų vadas apsilankė Šalčininkų pasienio poste, kuriame Didžiosios 
Kovos rinktinės kariai vykdė Taikos meto užduotis

Sausumos pajėgų vadas  
brigados generolas Raimundas Vaikšnoras
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Birželio 17-ąją, šalyje oficialiai pasibai-
gus karantinui, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų kariai baigė vykdyti Taikos meto 
užduotis. Nuo kovo pradžios iki karantino 
pabaigos, vykdant Taikos meto užduotis 
(TMU), dalyvavo beveik 1600 karių sa-
vanorių, kurie buvo šaukiami iš viso apie 
10500 kartų.

Aktyvūs veiksmai prasidėjo kovo 2 
dieną, kuomet KASP kariai pradėjo bu-
dėjimą Vilniaus, Kauno ir Palangos tarp-
tautiniuose oro uostuose bei dviejuose 
Klaipėdos jūrų uosto terminaluose. 

Nuo karantino pradžios kariai sava-
noriai kartu su Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) ir policijos pareigūnais 
organizavo sanitarinių informacinių postų 
veiklą prie Lietuvos valstybės sienų. Kariai 
vykdė vykstančiųjų per valstybės sieną 
informavimą, profiliavimą, registravimą. 
Postuose, kur buvo uždarytas judėjimas, 
kariai padėjo pareigūnams užtikrinti sie-
nos saugumą, kontroliavo pasienio perė-
jimo punktus bei uždarytus kelius, infor-
mavo gyventojus apie pasikeitusią tvarką. 

Savanorių pajėgų kariai 
įvykdė užduotį

TMU budintys kariai taip pat teikė pa-
galbą Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro (NVSC) specialistams, vykdydami 
iš COVID-19 paveiktų regionų parvyku-
sių gyventojų konsultavimą, jų kontakti-
nės informacijos surinkimą bei izoliavimo 
priemonių organizavimą. 

Pandemijos laikotarpio pradžioje ka-
riams savanoriams teko skubiai moky-
tis neįprastų darbų – kontroliuoti civilių 

srautus, padėti vykdyti jų sveikatos patikrą 
ir kitas kariams nebūdingas užduotis.

Kovo pabaigoje – balandžio pradžioje, 
siekiant sustiprinti medicininės karantini-
nės kontrolės vykdymą, Lietuvos kariuo-
menės Taikos meto užduočių operacinėse 
pajėgose budinčių Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų karių skaičius buvo padidin-
tas iki 180. 

Užduotims vienu metu visuose numa-

Vyr. eil. Eglės Stravinskaitės nuotrauka
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Gr. Michailo Lysenko ir Vyčio rinktinės nuotraukos

tomuose postuose kartu su VSAT pareigū-
nais bei NSVC darbuotojams papildomai 
buvo aktyvuoti kariai savanoriai prie Bal-
tarusijos ir Rusijos sienų. 

KASP kariai, keisdamiesi pamainomis, 
budėjo oro uostuose Kaune ir Vilniuje, 
Jūrų uosto centriniame bei krovinių ter-
minaluose Klaipėdoje, taip pat Kalvari-
jos, Lazdijų, Būtingės, Saločių, Smėlynės, 
Medininkų, Šalčininkų Raigardo, Kybartų 
ir Panemunės pasienio kontrolės punk-
tuose ir sanitariniuose informaciniuose 
postuose.

Gegužės 18 d. dalis anksčiau blokuotų 
postų Lietuvos ir Latvijos pasienyje buvo 
atidaryti. Juose iki birželio pradžios buvo 
vykdomos užduotys. Pasienio praleidi-
mo punktuose budintys kariai savanoriai 
reguliavo transporto priemonių srautą 
– padėjo NVSC specialistams, tikrino at-
vykstančiųjų į Lietuvą temperatūrą, padė-
jo jiems pildyti anketas.

Kaip sakė KASP vadas plk. D. Paš-
venskas, Taikos meto užduotis vykdę ka-
riai puikiai atliko jiems skirtas užduo-
tis: „Postuose lankydamas karius, aš pats 
pasikraudavau jų entuziazmo ir energi-
jos. Kariai savanoriai atsitraukė nuo savo 
pagrindinių užsiėmimų ir įvykdė jiems 
paskirtas Taikos meto užduotis. Tai jie 
atliko su motyvacija ir ugnele, suprasdami 
specifinių Taikos meto užduočių svarbą, 
kurių kokybiškas atlikimas užkardė viruso 
grėsmę mūsų valstybėje“.

Anot KASP vado, ypatingos padėkos 
už pilietinį sąmoningumą ir reikšmingą 
indėlį kovoje su COVID-19 viruso pliti-
mu, skiriant paramą Lietuvos kariuome-
nės kariams savanoriams, vykdžiusiems 
Taikos meto užduotis, nusipelno karių 
savanorių darbdaviai, išleidę juos iš pa-
grindinių darbų. Visiems jiems yra arba 
bus įteiktos padėkos. 

KASP informacija
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Didžiosios Kovos rinktinės 801 kuopoje 
Rūta yra civilių ir karių bendradarbiavimo 
skyriaus specialistė, todėl ne visada praty-
bose ją galima pamatyti su fotoaparatu. 

Vis tik karė savanorė sako, kad geriau-
siai jaučiasi tuomet, kai paima į rankas 
fotoaparatą: „Kadangi esu civilių ir karių 
bendradarbiavimo specialistė – kuopos 
pratybose man visuomet tenka specialy-
bę atitinkančios užduotys. Fotografuoju 
kitus – ne savo kuopos renginius, o KASP 
ar net visos kariuomenės lygmens įvykius. 
Džiugiausia, kuomet pasako, kad reikės fo-
tografuoti pratybose, o sunkiausia ... ken-
tėti šaltį. Nepadeda net puikiausi merino 
vilnos apatiniai drabužiai,“ – juokiasi Rūta. 

Civiliame gyvenime Rūta dirba  
verslo kontroliere AB „Lietuvos gele- 
žinkeliuose".

Karė savanorė Rūta.

Vyr. eil. Rūta Šaltmerytė 
mūsų pajėgose tarnauja tris metus,  
tačiau jau yra gerai žinoma dėl savo 
įsimintinų nuotraukų. 

„Nesu supermoteris, 
bet išmokau įveikti 

sunkumus“

M O T E R Y S
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Rūta savo apsisprendimą įsilieti į 
KASP gretas aiškina lakonišku žodžiu: 
patriotizmas. Rūtos tėvai didžiuojasi, kad 
mergina tapo kare savanore, juolab, kad 
jos seneliai buvo tremtiniai. Tad merginos 
pasirinkimą tarnauti KASP tėvai ir gimi-
nės priima labai organiškai. „Mūsų pajė-
gose atsidūriau ne nuotykių ieškodama ar 
norėdama papildomai užsidirbti. Prieš ap-
sispręsdama ilgai galvojau: o kas jei vals-
tybei ateitų diena X, kuomet gali prireikti 
ypatingų įgūdžių – tokių, kuriuos gali įgyti 
tik tarnaudamas kariuomenėje. Dabar ži-
nau, kad esu pasiruošusi, prireikus, atlikti 
savo pareigą, – pasakoja Rūta, – prasidėjus 
karui, gali būti labai ribotos galimybės 
visiems civiliams gyventojams trauktis, 
todėl yra labai gerai mokėti apginti ne tik 
pačiam save, bet ir savo artimuosius.

Pradžia
Bazinis kursas – labai svarbus tarnybos 

pradžios etapas. Šio kurso pradžia man 
buvo neeilinė – karinė tvarka ir taisyklės, 
kitoks nei civiliame gyvenime elgsenos 
modelis ant manęs tiesiog užvirto, prislėgė 
savo kitoniškumu. Buvo daug streso, psi-
chologiškai sunku, labai bijojau instruk-
torių: su tavimi bendraujama specifiniu 
pakeltu tonu, trūksta miego, esi pavargęs, 
o dar – režimas, prie kurio nesi pripratęs, 
taip pat užduotys, kurios kartais atrodo 
fiziškai nepakeliamos, neįmanomos. At-
eidama į Bazinį kursą maniau esanti labai 
geros fizinės formos: tuomet labai daug 
sportavau ir dėl to savimi pasitikėjau. Bet 
kai miške reikėjo užsidėti įspūdingo svorio 
kuprinę, supratau, kad reikalai čia tikrai 
bus rimti. Bazinio kario savanorio įgūdžių 
kurso kuprinė tapo pačiu rimčiausiu, iki 
šiol į atmintį įstrigusiu dalyku. Bet pama-
žu, jau po pirmosios savaitės persilaužiau, 
tapo šiek tiek lengviau... Tarnauju su daug 
kolegų, su kuriais kartu baigėme Bazinį 
kursą – turiu pripažinti, jog tarp mūsų, 
buvusių kursiokų, užsimezgę labai stiprūs 
draugystės ryšiai, visi tebedraugaujame ir 
sutariame geriausiai. 

Džiaugsmai ir sunkumai
Baziniame kario savanorių įgūdžių 

kurse įveikti sunkumai padėjo į kasdie-
nio gyvenimo iššūkius žvelgti paprasčiau, 
išmokė vertinti tokius paprastus daly-
kus kaip patogi lova, šilti drabužiai arba 
atvirkščiai – vėsūs drabužiai. Atsimenu 
kursų metu buvo taip karšta, kad atrodė 
jog po savo uniformomis pamažu visi ke-
pame tiesiogine to žodžio prasme. Užtat 

po trijų savaičių, kuomet viskas baigėsi, 
patyriau begalinį džiaugsmą sėsti į nuosa-
vą automobilį, dėvėdama tik šortus ir be-
rankovius marškinėlius, įsijungti muziką, 
kondicionierių ir vairuoti namo. Dabar, 
kai grįžtu po pratybų – guluosi į vonią, 
o po jos – mėgaujuosi maistu. Tai įprasti 
dalykai, bet man jie suteikia daug džiaugs-
mo ir atpalaiduoja. Negalėčiau tvirtinti, 
kad Bazinis kursas ir tarnyba KASP mane 
pavertė supermoterimi, aš ir šiandien vi-
sada užjaučiu tuos, kurie guodžiasi besi-
jaučiantys per silpni įveikti vienus ar kitus 
gyvenimo iššūkius. Juolab, jog ir pati ne 
visada jaučiuosi visagalė, būnu ir blogos 
nuotaikos, ir palūžusi – kaip ir kiekvie-
nas žmogus. Nemėgstu tik nuolatos ir dėl 
visko besiskundžiančių žmonių – tokie 
niekada nebus mano draugai. 

Pagauti nuotrauką
Dar prieš tapdama kare savanore do-

mėjausi ekstremaliu dviračių sportu ir 
pradėjau fotografuoti savo sportuojančius 
draugus.  Taip prasidėjo mano, fotografės, 
ieškojimai – kampo, kompozicijos, švie-
sos, paties pasakojimo. Dviračių sportas 
yra labai dinamiškas, todėl ir šiandien 
man patraukliausios tos temos, kuriose 
dominuoja veiksmas, adrenalinas, temos 
smagumas – taip gimsta ne tik gyvybingos 
nuotraukos, bet ir man pačiai labai gera 
tokias nuotraukas daryti, o kariuomenė 
fotografavimo aistrai realizuoti yra tobula 
vieta. Mažiausiai, ką gyvenime norėčiau 
fotografuoti, yra krikštynos ar vestuvės. 

Fotografuodama visada ieškau kadro, 
kuris nebūtų šabloniškas: stengiuosi neda-
ryti tradicinių nuotraukų. Kita vertus, pati 
kariuomenė yra labai struktūrizuota ir 
kartais reikalaujama tokios pat struktūri-
zuotos fotografijos. Retokai, bet būna, kad 

kartais vadams patinka ir meniniai kadrai. 
Jų atsiradimą viešojoje erdvėje reguliuo-
ja nemažai elementų, vienas jų – būtini 
reikalavimai karių išvaizdai: „pagauni“ 
nuotrauką, kurioje yra ir geras kadras, ir 
emocija, ir apšvietimas – negali jos vie-
šinti, jei kario išvaizda neatitinka griežtų 
uniformos dėvėjimo taisyklių: nusmukęs 
šalmas, netinkamoje vietoje antsiuvas ir 
t. t. Iš pradžių, kol įpratau, man buvo labai 
keista – galvodavau: viskas nuotraukoje 
gerai, bet sako: „ginklą ne taip laiko“. Ilgai-
niui supratau, ko iš fotografo reikalaujama 
kariuomenėje ir prisitaikiau: savyje užsi-
auginau ir vidinį cenzorių, ir redaktorių. 

Labiausiai patinka fotografuoti,  
kuomet dominuoja veiksmas,  

adrenalinas, temos smagumas. 

Nesu fotografavusi karių tikrame kare. 
Jeigu bandytume palyginti nuotraukas iš 
pratybų ir tas fotografijas, kurios padary-
tos karo zonose – gautumėm du visiškai 
skirtingus žanrus. Tas, kuris gerai fotogra-
fuoja pratybas, nebūtinai gerai fotografuo-
tų karo veiksmus. 

Mylimiausi fotografai
Mėgstamiausias mano fotografas yra 

Vengrijoje gimęs amerikiečių  karo foto-
grafas Robert Capa. Šis kadro meistras 
sukūręs daug įspūdingų nuotraukų, tačiau 
bene labiausiai žinomas dėl savo 11 kadrų 
iš sąjungininkų išsilaipinimo Normandi-
joje karinės operacijos II pasaulinio karo 
metais. Kiek žinau, iš šios operacijos jis 
padarė virš 140 nuotraukų, bet atidavė 
juosteles ryškinimui ir žurnalo „Life“ la-
boratorijos darbuotojas jas sugadino. Išli-
ko tiktai 11 kadrų. Tačiau šios nuotraukos 
yra fantastiškos. Dažnai galvoju, koks yra 
jausmas, kai fotografas kartu su visais ka-
riais plaukia, išsilaipina, į jį – kaip ir į kitus 
karius – šaudo, bet jis dirba savo darbą... 
Rimti dalykai...

Na, o iš mūsiškių, fotografuojančių ka-
riuomenę mane labiausiai įkvepia vyr. srž. 
sp. I. Budzeikaitė: karius ji mato tik jau vie-
nai būdingu stiliumi ir būdu. Pasitaikyda-
vo, jog kartu su Ieva fotografuodavome tas 
pačias pratybas ar mokymus, tačiau mūsų 
nuotraukos gaudavosi visiškai skirtingos 
– nors ir būdavome toje pačioje erdvėje, 
situacijoje, beveik šalia viena kitos – mūsų 
rezultatas ir kadro matymas skirdavosi 
kardinaliai. Ieva yra labai kūrybingas žmo-
gus ir tai matyti jos nuotraukose.”

Prasidėjus karui, gali būti labai ribotos 
galimybės visiems civiliams gyventojams 

trauktis, todėl yra labai gerai mokėti 
apginti ne tik pačiam save, bet ir savo 

artimuosius.

NUKELTA Į 8 PSL.
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„Smuikas ilsisi. 
Ginklai žvanga“

Karė savanorė Elena. 

Vilniete tapo todėl, kad po mo-
kyklos įstojo į Muzikos akademiją 
sostinėje studijuoti smuiko specialy-
bės. Kaip ji pati sako – studijos buvo 
sunkios, griežtos ir išsunkiančios. Po 
jų – kaip atsvarą meninei specialy-
bei – Elena  pasirinko ginklus, įstojo 
į šaudymo federaciją, tada – į KASP 
ir tuo pačiu pabaigė savo koncerti-
nę smuikininkės karjerą. 

Anot Elenos, visa jos šeima teisingai 
supranta kario misiją: „Tėtis pasako-
jo, kad mano senelis buvo partizanų 
rėmėjas, giminės iš mamos pusės 
taip pat kuo galėdami padėjo 
partizanams kovoti už mūsų laisvę, 
taigi  mano tėvai pareigos Tėvynei 
suvokimą perdavė augindami ir 
mane, ir mano brolius“.

Klaipėdietė  
gr. Elena Silickienė š
iandien tarnauja Trakų kuopoje. 

M O T E R Y S
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„Mokytis griežti smuiku pradėjau paly-
ginti vėlai, trečioje klasėje, bet užsispyrusi 
mokiausi, vėliau studijavau  vedina aistros 
smuiko skambėjimui ir to, kaip gali save iš-
reikšti grodamas. Prie fortepijono atlikėjas 
tiesiog sėdi ir dirba tik jo rankos, o smuiku 
grieždamas jį laiko priglaudęs prie savęs, 
juda su juo, tarsi kvėpuoja kartu. Neretai 
smuiko solistai juda drauge muzikos ritmu 
– tai labai jautru. Man muzika visada buvo 
ir bus artimas sielai dalykas. 

Muzikos akademijoje man labai pasi-
sekė, nes įstojau mokytis pas smuikininkę 
Ingridą Armonaitę, kuri ir kaip dėstytoja, 
ir kaip smuikininkė yra mano idealas. Jos 
muzikos perteikimas bei atlikimas man 
buvo labai artimi. Buvo labai sunku, bet 
buvo labai gerai. Studijų metu teko išmok-
ti pamiršti savo kuklumą ir groti taip, kad 
tave pastebėtų, kad įtikintum dėstytojus 
savo atlikimu. Grojimo technika nebuvo 
mano stiprioji pusė, tačiau sekėsi muzi-
kinė pusė, ypač mėgau groti romantinius 
kūrinius. Didžiausio komplimento sulau-
kiau kuomet egzamino metu pagrojusi 
prancūzų muzikos impresionisto Klodo 
Debiusi „Mėnulio šviesą“ vienas didžiau-
sių smuiko pasaulio šviesulių Martynas 
Švėgžda fon Bekeris net už galvos susiėmė: 
„Kaip tu Debiusi pagrojai, Elena...“. Tai yra 
vienas didžiausių man kada nors pasakytų 
komplimentų. 

Dar gera atsiminti koncertų sales, 
kuomet baigusi groti savo mėgstamiausią 
repertuarą – lyrinius kūrinius – salėje pra-
džioje girdėdavau tik savo širdies plakimą 
ir kaip kažkas žiūrovų tarpe tyliai verkia. 
Keletą sekundžių niekas neploja: ne dėl 
to, kad nepavyko kūrinio atlikti, bet todėl, 
kad pavyko žiūrovus sujaudinti ir jie visi 
tebėra ypatingoje būsenoje, kurią sukūrė 
mano smuikas. Ir tik po to, kai sugriau-
džia plojimai, galvoji: „Štai, padariau, ką 
norėjau“. Net ir sunkiausiais momentais 
nesu verkusi gailėdama savęs. Matyt, turiu 
tokią savybę, jog pajutusi, kad kažkas man 
nesigauna galiu nubraukti ašarą, bet tai 
bus pykčio sau ašara. Tada vėl stengiuo-
si tol, kol darbą padarau: smuikininkui 
gali kliūti koks nors greitas pasažas, gali 
nesigauti tam tikras muzikinis štrichas, 
jį stengiesi atlikti šokdindamas smuiko 
stryką ir vis ne taip... Yra tam tikrų dalykų, 
kurie pavyksta tik tada, kai kasdien dirbi!

Kai eisim į kariuomenę
Gal kam pasirodys keista, bet studi-

juodama Muzikos akademijoje atradau 
dar vieną savo aistrą – ginklus. Įstojau į 

Sportinio šaudymo federaciją – svaigino 
ne tik pats šaudymas ir pasiekti rezultatai, 
bet ginklų tepalo, parako kvapai. Juolab, 
kad nuo pat mažens mėgdavau su kitais 
vaikais žaisti karą, išsikasdavome iš že-
mės senų geležų ir lakstydavom su jomis 
įsivaizduodami, kad tai tikri ginklai. Fe-
deracijoje pačiupinėjau tikrus ginklus ir 
užsikabinau. O kai kažkas iš pažįstamų 
iš KASP pasiūlė ateiti į kariuomenę, net 
nebuvo abejonių. Tuomet kaip tik sutapo, 
jog prasidėjo karas Ukrainoje, todėl su 
sužadėtiniu nusprendėme, kad žmogus 
turi būti pasiruošęs atiduoti Tėvynei, ką 
privalo.

Kai dirbi darbą, turi šeimą ir dar ypa-
tingus pomėgius, susijusius su karyba – 
viską labai sunku suspėti. Meluoja, kas 
sako, kad įmanoma. Taip, aš natūraliai 
susigyvenau su mintimi, vėliau virtusia 
sprendimu, jog reikia atsisakyti darbo ir 
derinti tik du dalykus: tarnybą KASP bei 
šeimą. Pastaroji atsirado iškart po akade-
mijos baigimo, nes labai norėjau vaikų. 
Manau, kad tėvai, kol jauni, turi pakanka-
mai energijos vaikams, o vaikai su tėvais 
turi tamprius emocinius bei fizinius ry-
šius. Auginu 9 metų berniuką ir 12 metų 
mergaitę. Abu savarankiški, dažnai iš jų 
girdžiu: „Kai eisim į kariuomenę...“. Su 
pirmuoju vyru išsiskyriau, bet šiuo metu 
mūsų šeima vėl pilna, turiu sužadėtinį. 
Jam nesvetima kariuomenė, tiesa, šiuo 

metu jis dėl ligos nebetarnauja. Dėl to pa-
tiriu tam tikrą įkvėpimą, kuris man leidžia 
tarnauti už du. Sužadėtinio parama man 
labai daug davė: koks vyras savo moterį 
gali į pratybas išleisti, pavyzdžiui, mėne-
siui ir dar, kai namuose yra du vaikai? Jo 
supratimo dėka baigiau daugybę kursų, 
dalyvavau daugelyje pratybų, sukausi kaip 
voverė rate. Į KASP atėjau žinodama, ko 
sieksiu: mano tikslas – būti vadovaujan-
čiose pareigose. Visi pasiūlyti kursai man 
buvo reikalingi. Pirmasis šaulio inžinie-
riaus kursas, beje, dalyvavau pirmojoje 
laidoje, todėl man niekas negalėjo papa-
sakoti, ko ten laukti. O kurse buvo išties 
daug adrenalino: civiliniame gyvenime 
tikrai niekada neturėtum progos prisiliesti 
prie visų sprogstamųjų medžiagų ir tuo 
labiau paspausti sprogdiklio mygtuko, po 
kurio sudreba žemė ir atsiveria krateris. 
Šaulio inžinieriaus specialybė yra išskir-
tinė, bet kadangi esu muzikantė – man 
svarbu saugoti pirštus. Todėl kurse sten-
giausi būti pačia geriausia mokine. Po 
bazinių šaulio inžinieriaus kurso žinių 
ėmiausi dairytis galimybių įgyti naujų ka-
rinių įgūdžių. Ilgainiui baigiau labai daug 
kursų: ryšių (I dalį), pirmosios medicinos 
pagalbos, skyriaus vado, padalinių stebė-
tojų vertintojų, vadybos kursą ir, žinoma, 
šaudymo instruktoriaus kursą: čia atradau 
savo tikrąją aistrą – šaudyti, analizuoti 
kaip skrenda kulka ir t. t. Nėra taip, kad 
kažkurį ginklą mėgčiau ypatingai. Galiu 
pasakyti, kad man labai patinka mano 
pistoletas (CZ P-10 C), skirtas savigynai, 
nes aš su juo kasmet dalyvauju sportinio 
šaudymo varžybose. Kariuomenėje man 
yra priskirtas G-36 ginklas, prieš tai buvo 
AK-4. Nors pastarasis buvo sunkesnis ir 
jo atatranka didesnė, bet su AK-4 man 
sekdavosi labai gerai šaudyti. Šio ginklo 
nepatogumas kompensuodavo tikslingu-
mą. Dabartinis ginklas irgi yra geras, pri-
šaudytas. Man asmeniškai patinka šaudyti 
be optinių taikiklių, be kolimatorių... Di-
desnis išbandymas pasitikint savimi daryti 
tai, kas tau gaunasi, tuomet ir azartas atsi-
randa. Žodžiu, man patinka šaudyti gerai 
be visokių priedų.

Motyvacijos šaltiniai
Kiekvienas į KASP, į naują kuopą, į 

naują skyrių tarnauti ateinantis karys turi 
būti motyvuotas. Džiugu, kad man atėjus 
motyvatoriai buvo keli seniai tarnaujantys 
kariai, kurie sakė, jog bus sunku, bet bus 
labai gerai. Tik atėjus į kuopą, troškau 
patekti pas vieną piktą ir griežtą skyriaus 

Šiuo metu mano sužadėtinis dėl ligos ne-
betarnauja kariuomenėje. Dėl to patiriu 

tam tikrą įkvėpimą, kuris man leidžia 
tarnauti už du. Sužadėtinio parama man 

labai daug davė: koks vyras savo moterį 
gali į pratybas išleisti, pavyzdžiui, mėne-
siui ir dar, kai namuose yra du vaikai? Jo 
supratimo dėka baigiau daugybę kursų, 

dalyvavau daugelyje pratybų, sukausi 
kaip voverė rate. Į KASP atėjau žinodama 

ko sieksiu: mano tikslas – būti vadovau-
jančiose pareigose.

NUKELTA Į 10 PSL.
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vadą, srž. Vilių Lapinską (tuomet kuopoje 
nebuvo daug skyrių: visus į pratybas at-
ėjusius karius padalindavo į dvi dalis ir 
skyriaus vadų tebuvo du). Žinojau, kad 
pas Lapinską tikrai bus sunku, bet būtent 
pas jį išmoksiu to, ko čia atėjau. Vėliau į 
mūsų kuopą atėjo kuopininkas št. srž. Vi-
lius Slavinskas – kuris, simboliškai tariant, 
atvėrė kariams įgūdžių tobulinimo duris. 
Taigi, šiems dviem žmonėms esu labai 
dėkinga už tai, kad buvo man pavyzdžiu, 
dėl jų tapau tokia, kokia esu dabar. 

Pradėjusi eiti skyriaus vadės pareigas, 
pati privalėjau būti pavyzdžiu savo ka-
riams: tai ir didelė atsakomybė, ir didelis 
džiaugsmas. Tai laikas, kuomet jau ne aš 
dėkoju kažkam, kad mane išmokė, bet 
ačiū sako man: „Žinai, tu puikiai pasi-
darbavai. Matydamas, kad tu padarei, aš 
tikrai pasirengęs tai pakartoti, nes noriu 
lygiuotis į tave. Tu dabar man idealas, 
įkvėpėja“. Tokiais pagyrimais kariai mane 
neretai apdovanoja po šaudymo pratybų, 
kai paaiškėja rezultatai, mano skyriaus 
kariai sako kitiems: „Taigi, čia mūsų sky-
riaus vadė!”

Mokymuose, kursuose kiti kariai mato, 
kaip man sunku (beje, moterims kariuo-
menėje yra tikrai nelengva, netikiu, jeigu 
sako, kad nesunku) ir kai augalotas karys 
priėjęs sako: „Šaunuolė, tu ištvėrei. Man 
gėda, kad man buvo sunku“, tai tokie da-
lykai tik pakursto vidinę ugnelę, tuomet 
norisi ir padaryti, ir išmokti įveikti dar 
daugiau.  

Kai pastebiu, kuomet jaunas karys vi-
duryje užduoties meta ant miško paklotės 
granatsvaidį ir, savęs gailėdamas, sako 
toliau nebeisiąs, nes jam visko gana – pri-
simenu save Bazinio kario savanorio įgū-
džių kurso metu, kuomet visi nešdavomės 
ant savęs pilną ekipuotę kuprinėje. Per-
traukos metu, miške nusimetę kuprines 
ir keletą minučių pailsėję vėl turėdavome 
tas kuprines užsidėti ir žygiuoti toliau. 

Trumpai pailsėjus, visos jėgos nesugrįžta, 
kuprinės atsistojus užsidėti nepavyksta, 
todėl ją užsidėdavau sėdėdama ir tada 
ropodavau prie artimiausio medžio ir į jį 
įsikibus, prisilaikydama jo kamieno, vėl 
sugebėdavau atsistoti ir žygiuoti toliau. 
Taip darydavau ne aš viena, kiti mūsų kur-
so bendražygiai taip pat. Nesiskundėme. 
Nedejavome, o darėme tai, kas numatyta. 
Todėl šiandien pamačius kokį karį, kuris 
šaukia, kad nebeturi jėgų užduočiai atlikti 
– mažų mažiausiai stebiuosi juo. 

Skyriaus vado savybės  
Skyriaus vadu paprastai yra skiriamas 

žmogus, turintis lyderio savybių. Baigtų 
kursų skaičius nėra lemiantis veiksnys. 
Skyriaus vadui reikia mokėti ne tik sutarti 
su žmonėmis, jiems vadovauti, priimti 
sprendimus, bet ir už juos prisiimti at-
sakomybę. Prieš dvejus metus man leido 
vadovauti skyriui, galvoju – kodėl? Gal 
buvo pastebėta, kad man sekasi bendrau-
ti su žmonėmis ir užmegzti su jais ryšį. 
Dabar, kaskart dirbdama su savo skyriaus 
kariais, labai džiaugiuosi, kad skyrius yra 

toks, koks yra. Mano skyrius pratybose 
dalyvauja gausiausiai, žmonės – labiausiai 
motyvuoti, užsidegę ir visi esame kaip 
viena didžiulė komanda. Komandinis 
darbas skyriuje ypač gerai atsiskleidžia 
pratybų metu. Kiekvienas žino savo par-
eigas, mato šalia esančius ir, prireikus, 
padeda kitam, dažniausiai net nereikia 
nieko sakyti. Man labai svarbu pažinti 
savo karius: kokia asmenybė, ką jis moka, 
ką gali, o ko nemėgsta. Jeigu kam nors 
duosiu užduotį, kurios jis nenori atlikti 
arba nejaučia tam jokios aistros, tai ka-
rys ją atliks daug blogiau, nei tas, kuris 
yra užsidegęs. Juk mes, savanoriai, visi 
esame labai skirtingi, dirbantys įvairius 
darbus, besidomintys skirtingais dalykais.  
Skyriuje yra 16 karių, tačiau turėtų būti 10. 
Daugiau tarnauja todėl, kad į pratybas ne 
visi, ne visada gali susirinkti. Tačiau galiu 
pasidžiaugti, kad mano skyriaus kariai 
aktyviai lankosi pratybose, visi kartu nuo-
latos tobulėjame.

Su skyriaus kariais nuolatos tobuli-
name užduočių atlikimą, jų suvokimą ir 
jų įvykdymo būdus, greitį. Analizuojame 
taktinius dalykus: kas per vienas pratybas 
nepavyko, to bandome per kitas nekartoti, 
galvojame, ką galime pakeisti ar padaryti 
geriau. Pavyzdžiui, pasalos metu, kuomet 
metas visiems atsitraukti nusprendėme 
panaudoti ... švilpuką. Kiekvienas speci-
alistas tobulina savo užduočių vykdymo 
niuansus, ar tai būtų inžinieriai, ar kulkos-
vaidininkai, ar paramedikai... Kiekvieno 
tikslas – gerai išmanyti savo darbo sritį, 
kad bendroje schemoje kiekvienas atliktų 
savo užduotį ir visam skyriui būtų gerai. 
Skyriaus darbas kaip orkestras: kai visi 
gerai groja, viskas skamba puikiai, bet už-
tenka kam nors sušlubuoti ir šlubavimas 
persiduoda visiems.

Šiuo metu mokomės informacijos rin-
kimo, kaip rengti pasalas, reidus, sekini-
mą, bet visgi svarbiausias dalykas išlieka 
informacijos rinkimas ir mokėjimas iš-
gyventi ją renkant. Dirbame ir su civiliais 
drabužiais, ir uniformuoti, ginkluoti.

Manau, kai tapau skyriaus vade mane 
kariai norėjo savotiškai išbandyti. Ir tai 
natūralu. Nesvarbu ar vyras, ar moteris 
esi, bet jei esi vadovaujantis asmuo, turi 
užsitarnauti kitų pasitikėjimą: iš pradžių 
bus „tikrinančių“ klausimų, pasitaikys si-
tuacijų, kuriose jausi, kad tave stebi, atsi-
ras užduočių, kuriose teks įveikti kliūtis 
– visi žiūrės kaip vadovaujantis asmuo 
pasireikš. Išlaikius neoficialų egzaminą, 
skyriaus vadas įgyja ne tik kitų pasitikėji-
mą, bet ir asmeninės patirties.

Prieš dvejus metus man leido vadovau-
ti skyriui, galvoju – kodėl? Gal buvo 

pastebėta, kad man sekasi bendrauti 
su žmonėmis ir užmegzti su jais 

ryšį. Man labai svarbu pažinti savo 
karius: kokia asmenybė, ką jis moka, 

ką gali, o ko nemėgsta. Jeigu kam nors 
duosiu užduotį, kurios jis nenori atlikti 

arba nejaučia tam jokios aistros, tai 
karys ją atliks daug blogiau, nei tas, 

kuris yra užsidegęs.

Pradėjusi eiti skyriaus vadės pareigas, 
pati privalėjau būti pavyzdžiu savo 

kariams: tai ir didelė atsakomybė, ir 
didelis džiaugsmas. Tai laikas, kuomet 

jau ne aš dėkoju kažkam, kad mane 
išmokė, bet ačiū sako man: „Žinai, tu 

puikiai pasidarbavai. Matydamas, 
kad tu padarei, aš tikrai pasirengęs tai 

pakartoti, nes noriu lygiuotis į tave.  
Tu dabar man idealas, įkvėpėja“.
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Kaunietė 
eil. Karolina Paškevičiūtė 
šiandien tarnauja 802 kuopoje, Vilniuje.

Dvidešimt aštuonerių metų mergina, 
prieš tapdama mūsų pajėgų nare, spėjo 
padirbėti ir pareigūne valstybinėje įstai-
goje, ir virtuvės darbuotoja restorane. 
Tiesa, baigusi mokyklą, Karolina svajojo 
mokytis kriminalistiką Didžiojoje Brita-
nijoje. Nors buvo pakviesta studijuoti 
keliuose universitetuose, pritrūkus ne tik 
finansų, bet ir šeimos palaikymo, ji taip ir 
neišvyko į užsienį. Ėmusi svarstyti, kokia 
dar profesija jai patiktų, atrado žurnalis-
tiką ir viešuosius ryšius. 

Karė savanorė 
Karolina.
„Tai, kad tapau 
kulkosvaidininke 
man pačiai buvo 
siurprizas“.

M O T E R Y S
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„Pasirinkau viešosios komunikacijos 
studijas, nes jas sudaro ir viešieji ryšiai, ir 
žurnalistika – gali išmokti dirbti abiejose 
„barikadų“ pusėse, – pasakoja Karolina, 
– bestudijuodama paskutiniame kurse, 
įsidarbinau Viešojo saugumo tarnyboje 
prie Vidaus reikalų ministerijos. Čia pagal 
specialybę išdirbau trejus metus. Darbas 
valstybinėje įstaigoje yra labai specifinis 
– ten mažai vietos kūrybiškumui ar lanks-
tumui, dažniausiai iš tavęs tikimasi ne 
idėjų generavimo, o aklo įsakymų vyk-
dymo. Kadangi nesutapo mano ir Tar-
nybos vadovybės vizija, kokie turėtų būti 
viešieji ryšiai, darbas pradėjo nebeteikti 
jokio džiaugsmo, supratau, kad nebėra kur 
tobulėti, todėl išėjau. 

Kaip tik tuo metu pažįstamas, kurio 
restorano virtuvėje teko padirbėti porą 
sezonų, pasiūlė vasarą praleisti Nidoje, 
dirbant bare. Taip pamažu įsisukau į nak-
tinį gyvenimą. Darbas bare įtraukia tarsi 
pelkė, iš kurios sunku išlipti – nesudėtin-
gas darbas, greiti pinigai, smagi kompani-
ja, vakarėliai ir jokio rūpesčio dėl ateities. 
Bet netrukus supranti, kad nuo to ken-
čia sveikata – naktį dirbi, dieną miegi, o 
kartais nemiegi išvis, valgai kaip papuola 
arba nevalgai nieko, žodžiu, „droži“ savo 
organizmą kaip beįmanydamas. Ateina 
metas, kai pradedi suprasti, kad esi per 
senas tokiam darbui ir laikas užleisti vietą 
jaunimui.“

Pradžioje – akių operacija
„Kai mano brolis išėjo tarnauti į ka-

riuomenę, dar mokiausi pradinėje mo-
kykloje. Mane ir žavėjo, ir gąsdino toks 
jo sprendimas. Visada didžiavausi broliu. 
Vėliau, kaip ir pridera paaugliams, pradė-
jau maištauti prieš visą pasaulį, ieškojau 
teisybės ir galvojau, kaip įprasminti savo 
gyvenimą. Kai tėvai klausdavo, kuo bū-
siu baigusi mokyklą, tyčia atsakydavau, 
kad stosiu į Karo akademiją. Mintis sekti 
brolio pėdomis atrodė labai viliojanti. Ir 
dabar atsimenu tėčio žodžius: „Niekur tu 
nestosi, aš jau turiu du sūnus, trečio man 
nereikia“. Verkdavau, pykdavau ir, laikui 
bėgant, be artimųjų palaikymo tos didelės 
svajonės apie akademiją išblėso, atradau 
kitą „pašaukimą“. Tik troškimas išmokti 
apsiginti ir mokėti apginti kitus iškilus 
pavojams liko iki šių dienų. Apie KASP 
sužinojau iš pažįstamo kario savanorio, 
kuris dažnai man sakydavo, jog labai tik-
čiau tarnauti „nekinetininkų“ kuopoje. 
Tik tuomet aš dar net neįsivaizdavau, kas 
tai yra,“ – juokiasi Karolina.

Į KASP atėjau visai neseniai. Tarnauti 
pradėjau 2018 metų rudenį, tačiau į karių 
savanorių gretas bandžiau pakliūti jau 
anksčiau, dar dirbdama Viešojo saugumo 
tarnyboje. Tada manęs dėl prasto regėjimo 
nepraleido medikai. Baisiai nusivyliau, nes 
tai buvo vienintelė kliūtis patekti į KASP, 
ir dar tokia, kurios paprastai neišspręsi. 
Tačiau noras buvo stipresnis, nei iškilęs 
„nesklandumas“ dėl akių, todėl po kelių 
mėnesių pasidariau lazerinę regėjimo ko-
rekcijos operaciją. Pasibaigus gijimo laiko-
tarpiui, 2018-ųjų vasarą, be jokių pastabų 
praėjau sveikatos patikrinimą, o rudenį 
jau keliavau į Bazinį kario savanorio įgū-
džių kursą (BKSĮK). Man iškart pasakė, 
kad Nekinetinių operacijų kuopoje (NOK) 
laisvų etatų nėra, todėl būsiu priskirta į 
pėstininkų kuopą. Supratau, kad lengvai 
reikalai mano kelyje niekada nesiklostys.

Ir kam man to reikia..? 
Bazinis kario savanorio įgūdžių kur-

sas man labai patiko. Nors iš pradžių keli 
pažįstami karininkai gąsdino sunkumais, 
sakė „ant jūsų nuolat rėks, išsunks fiziš-
kai ir psichologiškai, atrodys labai bai-
su“, tačiau žinojau, kad kiekvieno ribos 
yra skirtingos, o atėjus į kuopą viskas bus 
dar kitaip. Aš jau turėjau panašios pa-
tirties – juk anksčiau buvau pareigūnė 
– tad BKSĮK man buvo daug kas žinoma 
ir nepatyriau tokio šoko, kaip mano kitos 
kolegės. Didžiausią stresą visiems kėlė 
pakelti puskarininkių balsai. Tačiau vieną 
dalyką iškart suvokiau itin aiškiai – ant 
mūsų niekas niekada nerėkė be reikalo. 
Instruktoriai visada kantriai aiškindavo 
ir rodydavo kaip reikia atlikti tam tikrus 
veiksmus, net jeigu mums iškart nepa-
vykdavo. Reikėjo tiesiog klausyti, kas yra 
sakoma, ir daryti, kas reikalaujama. Jei-
gu piktybiškai neklausydavome įsakymų, 
keldavome chaosą, darydavome kažką be 
leidimo – tada instruktoriai, žinoma, leis-
davo sau pakelti toną.

Nors mokymai man patiko, vieną epi-
zodą atsiminsiu visą gyvenimą. Tada tikrai 
galvojau, kad nebeatlaikysiu ir numirsiu. 
Berods, tai buvo pirmasis išėjimas į miš-
ką. „Neprisijaukinta“ ekipuotė, kuprinė, 
svoriu plėšianti pečius, rankose – ginklas, 

Šliaužiu, raumenys cypia iš įtampos, 
o aš galvoju sau: „Ir kam man to 

reikia..? Ko aš čia atėjau išvis?“ Bet 
kai visa tai praeini, kai supranti, kad 
įveikei tai, kas iš pradžių atrodė neį-

manoma tavo jėgoms, ateina ramybė 
ir suvokimas, kad gali ir dar daugiau. 

Visos ribos tavo galvoje.
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Tarnaudami Savanorių pajėgo-
se mes gauname laisvę spręsti. 

Žinoma, drauge su savo skyriaus 
vadu. Mano skyriaus vadas, 

prieš suformuluodamas galutinį 
planą, visada pasidomi, kokia 

yra kitų nuomonė, gal kas nors 
turi geresnį sprendimą, nei jis 

yra sugalvojęs.

kuris turi tapti geriausiu draugu. Taigi, 
įpusėjame spartųjį žygį, priekyje einantys 
Sabonio ūgio kolegos nelėtina tempo, pra-
dedu jausti kaip jėgos mane apleidžia, bet 
pasiduoti neleidžia instruktorių išrėkiami 
į veidą įsakymai judėti greičiau. Atsipūsti 
irgi nėra kada, juk žygis spartus. Vaka-
rėjant prasideda vis sunkesnės užduotys: 
apkasų kasimas, šliaužimas, ropojimas ir 
t. t. Mane apima toks netikrumo jausmas, 
tarsi viskas būtų tik sapnas. Aplink – vien 
purvas. Garsas – rėkiančių balsų simfo-
nija. Kažkas prašliauždamas pro šalį dar 
stukteli batu į šonkaulius. Šliaužiu, rau-
menys cypia iš įtampos, o aš galvoju sau: 
„Ir kam man to reikia..? Ko aš čia atėjau 
išvis?“ Bet kai visa tai praeini, kai supran-
ti, kad įveikei tai, kas iš pradžių atrodė 
neįmanoma tavo jėgoms, ateina ramybė ir 
suvokimas, kad gali ir dar daugiau. Visos 
ribos tavo galvoje. 

Kulkosvaidininkė? Taip! 
Baigus kursą, mane priskyrė prie 802 

kuopos valdymo grupės. Šiose pareigose 
vienintelis pliusas yra tai, kad gali maty-
ti kaip organizuojamos pratybos ir visa 
kuopos veikla. Iš strateginės pusės – tai 
labai įdomu. Bet aš labai norėjau kartu su 
kitais eiti į mišką, būti pėstininke ir mo-
kytis realiai kariauti, o ne sėdėti kabinete 
planuojant veiklas kitiems. Praėjusių metų 
vasarą, keičiantis pareigybių aprašymams, 
kuopose žmones į pareigybes perskirstė 
pagal jų norus ir specialybes. Pasitaikė 
puiki proga išreikšti savo pageidavimą, 
taip atsidūriau pėstininkų skyriuje. Na, 
o vėliau jau manęs niekas neklausė, kuo 
konkrečiai aš noriu būti. Paskyrė kulkos-
vaidininke. Man pačiai tai buvo siurprizas. 
Kai sužinojau, iš pradžių tik ilgai ir garsiai 
juokiausi. Aš sveriu 66 kg, o kulkosvaidis 
– 11,5 kg. Bet tiek sveria tik pats ginklas, 
o kur dar jo kovinis komplektas. Pridėjus 
visą žygio ekipuotę, gaunasi daugiau nei 
pusė mano svorio.

Kaip ten bebūtų, kulkosvaidis yra svar-
biausias skyriaus ginklas. Aš manau, kad 
visas skyrius turi išmokti gerai valdyti 
šį ginklą. Kas bus, jei realioje situacijo-
je priešas nukaus kulkosvaidininką? Ką 
tuomet darys skyrius? Paliks didžiausią 
kovinę galią turintį ginklą miške? Pame-
nu vienas pratybas, kai turėjome įveikti 
labai sunkius 10 km. Buvo be proto karšta, 
saulė svilino negailėdama, ėjome su pilna 
ekipuote ir kas keliolika metrų guldavome 
užimti žiedinę gynybą. Kadangi aš dar 
nebaigusi kulkosvaidininko kurso, praty-

bų metu kulkosvaidį nešioti ir jį valdyti 
visada gaudavo kitas skyriaus karys. Kai 
gavome laisvą minutę atsikvėpti, mano 
kolega kulkosvaidininkas prasitarė, kad 
jam truputį negera. Vyr. šaulys nusprendė 
patikrinti kario daiktus, o tuomet paaiš-
kėjo, kad vaikinas vienas nešė pusę kul-
kosvaidžio kovinio komplekto. Tada visi 
sutarėme, jog ateityje kovinį šio ginklo 
komplektą išskirstysime per skyrių. Mano 
nuomone, tai buvo labai geras sprendi-
mas, nes kilogramo ar dviejų viršsvoris 
kiekvienam kariui beveik nesijaučia, ir 
niekam nereikia tempti papildomų ke-
liolikos kilogramų. Taip kulkosvaidis ir 
jo kovinis komplektas tapo viso mūsų 
skyriaus reikalu.

Tikslas, dėl kurio tarnaujame 
Mano nuomone, tiek civiliame dar-

be, tiek tarnyboje, bet kuri komanda turi 
matyti bendrą tikslą, link kurio dirbama. 
Žmonės gali matyti skirtingus būdus tą 
tikslą pasiekti, tačiau tikslas išlieka vienas 
visiems. Jeigu komanda sugeba susivienyti 
vardan bendro tikslo, tai nesvarbu, kokie 
jie pavargę, demotyvuoti ar pikti būtų, jų 
pastangos atneš rezultatą. Bet jeigu proce-
so metu visų požiūriai išsiskiria ir žmonės 
nesugeba susitarti, neranda kompromiso, 
visi pradeda daryti savaip ir nebekreipia 
dėmesio į kitus, tada prasideda chaosas. 
Aš, asmeniškai, nematau prasmės būti 
dalimi tokios komandos, kuri nesugeba 
susikalbėti tarpusavyje. 

Tarnyba KASP yra labai specifinė. Kiek 
esu girdėjusi apie šauktinių tarnybą ir 
jiems numatytų užduočių vykdymą – ten 
viskas yra sureguliuota ir nurodyta kaip ir 
ką kiekvienas turi daryti. KASP viskas yra 
šiek tiek kitaip. Kai mes gauname užduo-
tį, pavyzdžiui, atlikti pasalą tam tikrame 
laiko intervale ir tam tikrame kvadrate, 
tai tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip at-
rodys ta pasala, kur ji vyks, kiek skyriaus 

žmonių joje dalyvaus ar kokiu būdu mes 
tą pasalą atliksime. Tarnaudami Savano-
rių pajėgose mes gauname laisvę spręsti. 
Žinoma, drauge su savo skyriaus vadu. 
Mano skyriaus vadas, prieš suformuluo-
damas galutinį planą, visada pasidomi, 
kokia yra kitų nuomonė, gal kas nors turi 
geresnį sprendimą, nei jis yra sugalvojęs. 
Tai ne tik skatina mąstyti ir žvelgti į už-
duotis kūrybiškai, bet ir smarkiai kelia 
skyriaus karių motyvaciją – kiekvienas 
jaučiasi įtrauktas į planavimo procesą ir 
asmeniškai prisidėjęs prie operacijos.

Moterys kariuomenėje? Taip! 
Aš manau, moterims nėra lengva ka-

riuomenėje būtent dėl stereotipinio požiū-
rio, kad joms čia ne vieta. Toks mąstymas 
susiformuoja dėl įsišaknijusio įsitikini-
mo, kad moterys yra fiziškai silpnesnės 
už vyrus. Daugeliu atveju taip ir yra, bet 
ne visada. Yra ir fiziškai silpnesnių vyrų: 
kitas – žiūrėk – to pačio kulkosvaidžio 
nepaneša ar fizinio rengimo testo neiš-
laiko. Tačiau taip jau gamtoje sudėta, kad 
devyniais atvejais iš dešimties vyrai turi 
daugiau jėgos. Moterys, tuo tarpu, dažnai 
yra pastabesnės ir atidesnės, todėl gali būti 
puikios taikliosios šaulės. Dažnai jos yra 
atsakingesnės ir empatiškesnės, todėl gali 
būti puikios paramedikės. Moterys nea-
bejotinai turi derybinių sugebėjimų, geba 
laisviau bendrauti ir gali būti sėkmingos 
civilių ir karių bendradarbiavimo speci-
alistės.

Mano įsitikinimu, tam, kad gerai veik-
tų bet koks karinis padalinys, reikia, kad 
padalinių vadovai įsigilintų į savo paval-
dinius ir atsižvelgtų į jų gebėjimus. Jeigu 
karys nėra fiziškai stiprus, nereikia jo skir-
ti į pareigas, kuriose reikalinga fizinė iš-
tvermė. Visada reikia išnaudoti stipriąsias 
karių savybes. Sykį istorikas prof. Valdas 
Rakutis pasakojo apie Izraelio kariuome-
nę, kur karinis rengimas yra privalomas 
ir moterims, ir vyrams. Pasirodo, kad ten 
pareigos ir yra skirstomos pagal kiekvieno 
sugebėjimus. Pavyzdžiui, jeigu moteris ne-
turi pakankamai jėgų viena pakelti tanko 
liuko – ji niekada netaps tankiste. Todėl aš 
galvoju, kad stipri organizacija yra ta, kuri 
šiuo klausimu yra optimizuota - joje atsi-
žvelgiama į žmonių stipriąsias ir silpną-
sias puses, o ne į lytį, amžių, rasę ar akių 
spalvą. Labai tikiuosi, kad tokie stereotipai 
mūsų visuomenėje ir kariuomenėje greitu 
metu tiesiog išnyks ir pradėsime ieškoti 
vieni kituose stiprybių, o ne kažkieno su-
galvotų trūkumų.
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Kodėl merginos renkasi kario kelią?

Vyr. eil. Brigita VINIKAITYTĖ 
Dainavos rinktinė, 101 kuopa

Žmogaus identitetą formuoja įvairios socialinės sąlygos 
ir aplinka. Kariuomenė – ne išimtis. Atėjęs į šią vietą, 
karys susiduria su kasdienybės pasikeitimu, naujų 
vertybių atsiradimu arba senų sustiprinimu. Tiesa, pats 
pirminis kelias formuojant karišką tapatybę – Bazinis 
kursas, be kurio neapsieina nė vieno kario tarnyba. Tai 
pradžia, kurioje karys išmoksta nugalėt save, pradeda 
vertinti mažus ir didelius dalykus, taip pat suvokia, kad 
neįmanoma yra įmanoma. 

Visuomenė vis dar plačiai diskutuoja moterų kariuo-
menėje tema. Įdomu, kodėl įvairaus amžiaus merginos 
pasirenka kario kelią, kokios jų užimamos pareigos ir 
motyvai tarnaujant savo kraštui. Tad šį kartą su mergi-
nomis atvirai. Apie pasirinkimus ir motyvaciją, moters 
identiteto formavimą kariškoje aplinkoje pasakoja 
šešios neseniai į KASP gretas įstojusios merginos, 
Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso (BKSĮK)  77-osios 
laidos dalyvės. Šios laidos kariai buvo rengiami Alytu-
je, Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione, 
vasario 24 – kovo 13 dienomis. Į BKSĮK susirinko apie 
100 kursantų iš visų KASP rinktinių. 
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 J. eil. Karolina Kinderytė,  
Dariaus ir Girėno rinktinė

„Man Bazinis kursas leido įrodyti sau, jog 
galiu padaryti viską ir visai nesunkiai, 

jeigu tik pati to noriu. Dar išmokau valdyti 
savo emocijas, kurios civiliniame gyvenime 

paprastai verždavosi per kraštus“.

Viena iš jauniausių Bazinio kario sa-
vanorio įgūdžių kurso dalyvių, 18 metų 
moksleivė j. eil. Karolina Kinderytė, jau 
7-erius metus priklausanti Lietuvos šaulių 
sąjungai, sako, kad prie Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų prisijungti ją paskatino 
meilė tėvynei. Įkvėpta kario priesaikos 
žodžių, mergina pabrėžia, jog tikrai ne-
gailėtų nei savo jėgų, nei gyvybės ginant 
Lietuvos valstybę. Nemažai jaunystės laiko 
praleidusi Šaulių sąjungos stovyklose ir 
mokymuose, Karolina nusprendė siekti 
didesnių tikslų – kario kelio. 

Karolina – abiturientė, mokslai jai yra 
prioritetas, kuriam atiduoda savo visas 
jėgas, bet energija ir puikūs laiko plana-
vimo įgūdžiai gyvenime netrukdo suspėti 
sudalyvauti ir kitose veiklose – jaunimo 
organizacijose ir būreliuose, kurių tikslai 

gamtos taršos mažinimas ir patriotizmo 
sklaida. Tiesa, besišypsanti ir ekstravertiš-
koji Karolina sako, kad būtent po trijų sa-
vaičių praleistų BKSĮK ji šiek tiek surimtė-
jo, tapo ne tokia atvira, kokia buvo lig šiol: 
„Pastebėjau, jog po Bazinio kurso mažiau 
atsiskleidžiu žmonėms, geriau valdau savo 
emocijas, kurios anksčiau verždavosi per 
kraštus. Man tai – geras bruožas! Visa-
da save laikiau per daug atvira. Taip pat 
BKSĮK metu įgijau daugiau savidisciplinos 
bei išmokau dar geriau planuoti savo lai-
ką“. O planuoti savo laiką Karolinai tikrai 
teks, mat abiturientė savo ateitį planuoja 
sieti su Lietuvos kariuomene, o po moky-
klos baigimo žada stoti į Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademiją. 

Paklausta apie didžiausius iššūkius Ba-
zinio kario savanorio įgūdžių kurso metu, 
mergina dar kartą pasidžiaugia čia išmo-
kusi valdyti savo impulsyvumą: „Tikriau-
siai didžiausias iššūkis man buvo išlikti 
savo vietoje. Esu nuolatos nenustygstanti: 
noriu lėkti, bėgti, todėl iš pradžių tikrai 
buvo sudėtinga, bet pripratau“. Pasikeisti 
Karolinai padėjo ne vien BKSĮK instruk-
toriai ar kariška disciplina, bet ir pačios 
užsispyrimas. 

K. Kinderytė pripažįsta, jog prieš 
BKSĮK jautėsi šiek tiek baugokai: „Buvau 
viena mergina tarp 17 vaikinų iš visos 
Dariaus ir Girėno rinktinės“. Tačiau nu-
vijusi visas dvejones tolyn, Karolina iš 
Bazinio kurso sėmė žinias ir įgūdžius iki 
pat dugno. Trijų savaičių trukmės BKSĮK 
būsimiems kariams savanoriams – ne tik 
būtinų kariškų žinių bagažo papildymas, 
tačiau ir savęs išbandymo metas. Karoli-
nai, kaip ir jos kolegoms, Bazinis kursas 
leido įrodyti sau, jog ji gali padaryti viską 
ir visai nesunkiai, jeigu tik pati to nori. 

„Kita vertus, be savo kuopos draugų, kitų 
Bazinio kurso kursantų, sunku būtų buvę 
tai pasiekti. Viso kurso metu mes buvo-
me kaip viena šeima. Tiek būriuose, tiek 
kambariuose. Rūpinomės vienas kitu – juk 
taip šeimos ir daro. Su BKSĮK kursantais 
vis dar palaikome šiltus ryšius“, – teigia j. 
eil. K. Kinderytė. Taip, belieka tik pritarti 
Karolinai – atsakomybė už savo koman-
dos narius ir šeimyniškumas – kertiniai 
kariuomenės pamatai. To nepamiršti pra-
vartu kiekvienam.

„Bazinis kursas savanoriams yra pirmoji 
rimta pažintis su kario duona. Jam skirta 
nedaug laiko, todėl kuo intensyvesnės bus 

pratybos kuopose, tuo kariai bus geriau 
pasirengę. Tikiu, kad per artimiausius tris 
metus šiandien prisiekę kariai savanoriai 
įtvirtins savo įgūdžius tarnaudami savo 

padaliniuose visoje Lietuvoje. Viliuosi, kad 
didžioji dalis iš jų pasiliks toliau tarnauti 

KASP arba pereis į profesinę karo tarnybą“, –

sveikindamas prisiekusius karius  
sakė Dainavos rinktinės vadas  

plk. ltn. Arnas Mikaila.

 J. eil. Faustė Ketvirtytė, 
Vyčio rinktinė

„Prisipažįstu, jog laikas mano gyvenime 
visada ėjo daug greičiau nei aš pati, todėl 

dažnai visur vėluodavau ir daug ko nespė-
davau atlikti laiku. Bazinis kursas įskiepijo 
vieną auksinę taisyklę: visur būti penkiomis 

minutėmis anksčiau nei suplanuota.“

Vyčio rinktinės karė j. eil. Faustė Ke-
tvirtytė, kovo mėnesį pabaigusi Bazinį 
kario savanorio įgūdžių kursą, jau spėjo 
sudalyvauti ir šių dienų aktualijomis ta-
pusiuose įvykiuose. Faustė neabejodama 
prisijungė prie Taikos meto užduočių bu-
dėjimų pasienio ruože kovojant su CO-
VID-19 virusu Lietuvoje. 

NUKELTA Į 16 PSL.
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Apie šią karę būtų galima pasakyti taip 
– besišypsanti, kukli, tuo pačiu ir karišku 
rimtumu pasižyminti mergina šią vasarą 
išlaikė 12-tos klasės brandos egzaminus, 
o pabaigusi mokyklą įstojo į kolegiją ir 
ateityje dirbs mylimą darbą. Kita vertus, 
devyniolikmetė sako, jog nuo vaikystės 
svajojo būti kare ir, bėgant metams, šis no-
ras tik stiprėjo, tapo vienu didžiausių gy-
venimo tikslų. Nekliudė ir tai, kad šeimos 
nariai pernelyg nedžiūgavo sužinoję apie 
Faustės planus: „Aš vis tiek nedvejodama 
ir užsispyrusi, norėjau bet kokia kaina 
tapti kare. Todėl savo karišką kelionę pra-
dėjau įstojusi į KASP gretas“. 

Pasakodama, kodėl pasirinko būtent 
Biržų 509-ąją kuopą, F. Ketvirtytė mini, 
jog ji, prieš tapdama kare savanore, septy-
nerius metus buvo Lietuvos šaulių sąjun-
gos nare. Čia, bendrų pratybų ir mokymų 
metu, nemažai bendradarbiavo su 509-ąja 
karių savanorių kuopa. „Ši KASP kuopa 
mane tarsi užaugino ir paruošė visiems 
gyvenimo netikėtumams. Kuopos vado-
vybė jau nuo pat pirmųjų mano dienų 
LŠŠ numatė, jog ateis laikas ir aš tikrai 
įsiliesiu į jų gretas, – negaili šiltų žodžių 
savo dabartinei Biržų kuopai Faustė, –  nei 
sunki kuprinė, nei bėgiojimas ar šaudymas 
nebuvo sunku, esu prie to pripratusi. Šiek 
tiek sudėtingiau išbūti ilgesnį laiką toliau 
nuo savo šeimos ir artimų žmonių. Tokio-
mis akimirkomis, apėmus negatyvioms 
mintims, kiekvieną rytą sau kartodavau: 
„Na, Ketvirtyte, išgyvensi ir šią dieną! Juk 
buvo jų ir dar baisesnių...“. 

Faustė sako, jog Baziniame kurse, kaip 
ir kasdienėje kario tarnyboje, fizinė ištver-
mė nėra pats svarbiausias dalykas: „Supra-
tau, kad norėdamas būti kariu, pirmiausia 
turi pasiruošti emociškai, psichologiškai 

bei morališkai. Tik turint tokį įsitikini-
mą, galima galvoti apie fizinį sustiprėjimą. 
Nors į šį Bazinį kursą atvyko daug vyres-
nio amžiaus ir fiziškai geriau pasiruošusių 
žmonių, aš supratau, kad galiu išgyventi 
viską ir, pagaliau, su šypsena atsiimti už-
tarnautą kurso baigimo pažymėjimą“. 

J. eil. F. Ketvirtytė juokauja, kad tik at-
vykus į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomajį pulką ir pamačius va-
dus bei instruktorius, tikrai nesitikėjo, jog 
jie bus tokie žmogiški ir supratingi: „Vadai 
– griežti, bet teisingi. Tiesa, tai pastebėjau 
tik po kelių dienų, kai šiek tiek „apšilo“ 
kojos kariškoje aplinkoje. Kiekvienas ins-
truktorius savitai ir įdomiai dėstė nau-
dingus dalykus, tad po tokių įsimintinų 
paskaitų praktiškai viskas sekėsi puikiai“. 

 Faustė prisipažįsta, jog laikas jos gy-
venime visada ėjo daug greičiau nei ji pati 
spėdavo, todėl dažnai visur vėluodavo, 
daug ko nespėdavo atlikti laiku, o Bazinis 
kursas įskiepijo vieną auksinę taisyklę: 
visur būti penkiomis minutėmis anksčiau 
nei suplanuota. Tad ir praėjus nemažai 
laiko po BKSĮK, Faustė nuosekliai taiko 
šią taisyklę savo gyvenime ir džiaugiasi, 
jog visur suspėja laiku. Dar vienas dalykas, 
kurį Lietuvos kariai stipriai akcentuoja, tai 
faktas, jog kario išvaizda ir elgesys repre-
zentuoja visą kariuomenę. Todėl jaunes-
nioji eilinė itin kruopščiai prižiūri savo 
išvaizdą: tvarkingai susišukuoja, nusibliz-
gina kariškus batus ir, šiukštu, nelaiko 
rankų kišenėse. Vien pagalvojus apie ne-
tinkamą ir neetišką kario įvaizdį bei elg-
seną, Faustei pasidaro gėda, todėl mergina 
uoliai saugo karišką reputaciją. „Pabai-
gus Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą, 
mano šeimos nariai į mane pradėjo žiūrėti 
daug rimčiau nei prieš tai. Jaučiu daug 

didesnį jų palaikymą nei anksčiau. Taigi, 
didžiausią savo tikslą išpildžiau ir labai sa-
vimi didžiuojuosi“, – pasakoja abiturientė 
ir visiems BKSĮK instruktoriams dėkoja 
už suteiktas naujas žinias ir už kantrybę.

J. eil. Melanija Laukaitytė, 
Dainavos rinktinė

„Mano nuomone, kariuomenėje neturėtų 
būti griežto diferencijavimo, aiškaus 

skirstymo į vyrus ar moteris. Kariuome-
nėje visi yra lygūs – visi yra kariai“.

Prisijungusi prie Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų, Melanija tikisi tapti 
disciplinuota ir brandžia asmenybe, išsi-
ugdyti dar stipresnius darbo komandoje 
įgūdžius. Taip pat mergina galvoja, jog pa-
vyks pakeisti visuomenės požiūrį į moteris 
kariuomenėje.  

Neabejotinai džiugina, jog gyvenant 
šių dienų Lietuvoje meilė savo kraštui ir 
patriotizmas yra stipriai įsišaknijusi ver-
tybė jaunų studentų gretose. „Mano se-
nelis buvo kariškis, taigi nuo mažens man 
buvo skiepijamas patriotiškumo jausmas. 
Sulaukusi 19 metų, pagaliau pasiryžau 
įstoti į tėvynės gynėjų gretas ir aš“, – taip 
savo pasakojimą pradeda j. eil. Melanija 
Laukaitytė – dar viena naujai prie KASP 
šeimos prisijungusi karė savanorė. Di-
džiausias motyvas tapti kare Melanijai 
buvo meilė savo šaliai ir noras paneigti 
visuomenėje vis dar sutinkamą stereotipą, 
jog merginoms – ne vieta kariuomenėje. 

Pirmo kurso teisės studentė šiandien 
jau Dainavos rinktinės 103-iosios kuopos 
narė. Mergina tiki, kad jos sukauptos tei-
sės studijų žinios ir patirtis ateityje taps 
puikiu pagrindu tęsti tarnybą Lietuvos 
kariuomenėje. Tačiau kol kas jaunesnia-
jai eilinei kariškos duonos ragauti teko 
tik pradiniame etape – Baziniame kario 
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savanorio įgūdžių kurse. M. Laukaitytė 
vardija kas kurso metu jai tapo iššūkiu: 
„Sunku per tris savaites iš civilio tapti ka-
riu. Kuomet išeini iš savo komforto zonos 
ir patenki į tokią aplinką, kurioje vyrauja 
griežtos taisyklės, o tavo asmeniniai norai 
jau nebėra prioritetas, tampa sunku pri-
sitaikyti. Sunkiausia man buvo priprasti 
prie duodamų komandų, įsakymų ir jų 
vykdymo, tačiau neabejotinai tai buvo 
nauja, psichologiškai stiprinanti patirtis“. 

Neabejotina, jog kariuomenė – gyve-
nimo mokykla, kurioje kiekvienas pra-
deda vertinti mažus, tačiau didelę vertę 
turinčius dalykus. Tapusi daug reiklesnė 
sau ir atsakingiau pradėjusi žiūrėti į pa-
skirtas užduotis, karė savanorė pastebi, 
kad patarlė „vienas mūšio lauke – ne ka-
rys“ išties egzistuoja. „Supratau, kokia 
vertinga ir svarbi yra komanda bei stiprus 
ryšys tarp jos narių. Kuomet šalia tavęs 
stovi tavo komandos nariai, jautiesi tarsi 
galėtum nuversti kalnus“, – mini M. Lau-
kaitytė. Jai bazinio kurso metu labiausiai 
patiko – laikas, praleistas drauge su kitais 
kursantais, kuomet iš savo būrio draugų 
galėjo mokytis ir semtis gyvenimiškos pa-
tirties. Ne naujiena, jog KASP pritraukia 
labai skirtingas asmenybes: moksleivius, 
studentus, įvairiausių profesijų atstovus, 
todėl semtis patirties – tikrai yra iš ko. 
Dar smagiau, kai ta patirtimi  ir savo įsi-
tikinimais dalijasi bendraminčiai, kuriuos 
vienija pagrindinis siekis – tarnauti tėvy-
nės labui. 

Kadangi Melanija savo ankstesniame 
civiliniame gyvenime su kariška veikla 
pernelyg arti susidūrusi nebuvo, tad vis-

kas, pasak jos, Baziniame kurse jai buvo 
nauja ir įdomu, o ypač įsiminė pratybos 
su ginklais. Vis dėlto, teisės studentei trijų 
savaičių laikotarpiu, teko susidurti ir su 
sunkumų pareikalavusiomis akimirkomis, 
kurios padėjo jai užsigrūdinti bei stiprinti 
savo valią ir kūną. „Motyvavau save tuo, 
kad esu ne viena. Supratau, kad ne man 
vienai, o ir kitiems kuopos kariams yra 
sunku. Tačiau visi kartu, vienas kito pa-
dedami, mes judame tikslo link. Bendrai 
tariant – buvimas komandoje – štai kas 
man padėjo ištverti sudėtingesnes Bazinio 
kurso akimirkas“, – apie tai, kaip svarbu 
rasti motyvaciją ir turėti stiprų užnugarį 
bei vieningą kaip kumštis komandą pasa-
koja mergina. 

Kalbėdama apie stereotipus, Melanija 
pabrėžia, jog jai labai svarbu lygybė ir tam 
tikrų socialinių konstruktų paneigimas: 
prisijungusi prie Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų ji, visų pirma, tikisi tapti disci-
plinuota ir brandžia asmenybe, išsiugdyti 
dar stipresnius darbo komandoje įgūdžius. 
Taip pat mergina viliasi, jog pavyks pakeis-
ti visuomenės požiūrį į moteris kariuome-
nėje: „Mano nuomone, kariuomenėje ne-
turėtų būti griežto diferencijavimo, aiškaus 
skirstymo į vyrus ar moteris. Kariuomenė-
je visi yra lygūs – visi yra kariai“. 

Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 
karė savanorė j. eil. M. Laukaitytė pabrė-
žia, kad norint pasiekti puikių rezultatų, 
labai svarbu yra komandos dvasia, grei-
tas ir tikslingas užduočių vykdymas bei 
suvokimas, kad kiekvieno galimybės yra 
neribotos, tereikia stengtis nuolatos plėsti 
jų ribas. 

J. eil. Gabrielė Vaičiulytė, 
Prisikėlimo rinktinė

„Po BKSĮK tapau daug punktualesne, 
išmokau prisiimti atsakomybę už savo 

veiksmus. Taip pat ėmiau mažiau dejuo-
ti, skųstis ir supratau, koks svarbus yra 

komandinis darbas“. 

Apie žurnalistikos studijas svajojanti 
18-os metų moksleivė bei savo miesto 
teatro spektakliuose vaidinanti j. eil. Ga-
brielė Vaičiulytė, jaukinasi ir dar vieną 
idėją ateičiai – studijų galimybę Generolo 
Jono Žemaičio karo akademijoje. Mergina 
šešerius metus yra jaunoji šaulė. Šiandien 
Gabrielė tarnauja Prisikėlimo rinktinėje, 
ypač domisi topografija bei komandinio 
darbo sfera, mat šie dalykai pravartūs ne 
tik kariškame, bet ir kasdieniame gyve-
nime. J. eil. Vaičiulytė įstojusi į Krašto 
apsaugos savanorių pajėgas, labai tikisi, 
jog netrukus atsiras galimybė kurso metu 
įgytas žinias pagilinti plačiau, pritaikyti 
įvairiose situacijose, o ateityje siekti karje-
ros aukštumų Lietuvos kariuomenėje. 

Gabrielė neabejoja, jog laikas, praleis-
tas Baziniame kurse, padėjo formuoti jos 
asmenybę ir charakterį: „Po BKSĮK ta-
pau daug punktualesne, išmokau prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus. Taip pat 
ėmiau mažiau dejuoti, skųstis ir supra-
tau, koks svarbus yra komandinis darbas“. 
Mergina tvirtina, kad trys savaitės dėvint 
uniformą gali 360 laipsnių kampu pakeisti 
gyvenimą ir požiūrį į tam tikrus dalykus. 
Prieš įstojant į Krašto apsaugos savanorių 
pajėgas, mergina ne itin mėgo laikyti gin-
klą savo rankose, o juolab – iš jo šaudyti, 
bet dabar tik šypsosi: „Iš visų kariškų dis-
ciplinų, kurių mokėmės BKSĮK metu, man 
labiausiai patiko, žinoma, topografija ir, 
kas galėjo pagalvoti... šaudymo pratybos 
iš automatinio šautuvo G-36“. 
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Visgi, abiturientei pirmąją savaitę buvo 
nelengva: nuovargis, įtempta dienotvarkė 
ir nauja tvarka. 

Šeštos valandos ryto komanda „Kuo-
pa, kelk!“, nuolatinis skubėjimas, paskai-
tos, lauko pratybos, ginklų bei granatų 
valdymo testai, taktikos pagrindai, greitas 
įsakymų vykdymas ir vos kelios minutės 
laisvo laiko kursanto dienoje – ne kiekvie-
nam. Karė savanorė G. Vaičiulytė, Šaulių 
sąjungos narė, užsimena, kad kurso metu 
buvo akimirkų kuomet savęs klausė: „Ar 
aš savo vietoje?“ Silpnumo akimirkas jai 
padėjo nuvyti kolegos, būrio kariai ir ins-
truktoriai. Bendraudama  su jais mergina 
galėjo palyginti savo ir bičiulių motyvus 
būti kariais savanoriais. 

Bazinis kario savanorio įgūdžių kur-
sas sustiprino G. Vaičiulytės pasitikėjimą 
savimi. „Išmokau, jog niekada nereikia 
pasiduoti. Net ir tada, kai kas nors atrodo 
neįmanoma. Tuo pačiu manyje atsirado ir 
disciplinos, ir savarankiškumo, ir ištver-
mės“, – neabejodama priduria mergina. 

moteris yra Bendrojo pagalbos centro pa-
jėgų valdymo jaunesnioji specialistė. 

Prie Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
prisijungti E. Laugalytė nusprendė todėl, 
kad visą gyvenimą žavėjosi „kariška duo-
na“ ir net svarstė po mokyklos baigimo 
tapti profesinės karo tarnybos kare. Gyve-
nimas susiklostė kitaip: Eglė baigė Klaipė-
dos universitete dėstomas kūno kultūros 
pedagogikos studijas. Savanoriškoji krašto 
apsaugos tarnyba į Eglės gyvenimą atėjo 
palaipsniui: „Studijuojant mintys tapti 
kare savanore buvo kažkur virš galvos ple-
venanti idėja, tačiau rimtai užsikabinau, 
kai tai padaryti pasiūlė mano pažįstamas. 
Mane ypač sužavėjo, jog kario savanorio 
tarnybą galiu suderinti su kitomis veiklo-
mis ir savo darbu. Kol kas ateities nebe-
sieju su profesine karo tarnyba. Apsistosiu 
ties Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, 
tačiau rytojus parodys, kaip bus toliau.“

Žinia, jog komforto zona yra nuos-
tabi vieta, tik ten niekas neauga, todėl 
Eglė nusprendė komfortą pamiršti. Di-
džiausias iššūkis Bazinio kario savanorio 
įgūdžių kurso metu Eglei buvo priprasti 
prie naujos tvarkos. Civiliniame gyvenime 
įpratusi niekur pernelyg neskubėti ir savo 
dieną pradėti taip, kaip pati nori – čia 
turėjo „persilaužti“ ir paklusti kariškai 
dienotvarkei bei vadų įsakymams. Tačiau 
mergina tvirtina, kad laikas, praleistas 
kareivinių režime, prabėgo greitai. Gal 
dėl šiltų santykių su kolegomis kariais ir 
vadais: „Kur vyrauja mažiau įtampos, ten 
viskas einasi lengviau ir paprasčiau“, – 
šypteli mergina. 

Gyvenime save laikanti labiau praktika 
nei teorija besivadovaujančiu žmogumi, 
E. Laugalytė sako, kad BKSĮK jai patiko 

naktinis žygis, kur sužinojo naudingos 
informacijos apie būrio taktiką, maskuo-
tės pagrindus, išgyvenimo miške ypatu-
mus. Taip pat mergina teigiamai vertina 
ir užsiėmimus šaudykloje šaudant iš au-
tomatinio šautuvo G-36. „Manau, kad 
praktika stipriau paruošia karį nei „sausa“ 
medžiaga. Puolant priešui, vargu, ar tau 
padės užrašai sąsiuvinyje. Jeigu lauko tak-
tikos pratybų būtų dar daugiau – mielai 
pakartočiau visą kursą“, – pasakoja j. eil. 
Laugalytė ir besijuokdama priduria, jog 
jeigu BKSĮK metu tau neteko daryti atsi-
spaudimų, tai, vadinasi, kariškos duonos 
su visa komplektacija tu ir neparagavai.

Tapusi kare savanore, mergina sako, 
kad Bazinis kursas jai leido suprasti, kad 
ji gali kur kas daugiau nei įsivaizduoja. 
Nepaisant sunkių užduočių, nuovargio, 
patirtų traumų, didelės kuprinės ir nutrin-
tų kojų, Eglė tvirtina, kad dabar ji gali „iš-
spausti“ iš savęs tiek, kiek reikia: „BKSĮK 
leido suvokti, jog esu daug labiau užsispy-
rusi nei galvojau. Jeigu reikės – pasieksiu 
savo tikslą bet kokia kaina“. 

Bendrajame pagalbos centre dirbanti 
mergina apie save sako, jog yra labai ak-
tyvi ir trykštanti energija: „Mėgstu aktyvų 
laisvalaikį: žygius, vandens ar sniego pra-
mogas, riedučius ir kitus panašius daly-
kus. Turiu nuostabią draugų kompaniją 
su kuriais stengiamės visur sudalyvau-
ti. Nebijome rungčių, kurios reikalauja 
ištvermės ar išsipurvinti iki ausų. Svar-
biausia yra išsijundinti ir nepraleisti savo 
gyvenimo dienų sėdint ant sofos“.  

3-iojoje rinktinėje tarnaujanti j. eil. 
Eglė Laugalytė, pasakodama apie savo pa-
sirinkimo motyvus tapti kare savanore, 
pabaigai pabrėžia: „Šeima ir draugai – ko-

J. eil. Eglė Laugalytė, 
Žemaičių rinktinė

„BKSĮK leido suvokti, jog esu daug labiau 
užsispyrusi nei galvojau. Jeigu reikės – pa-

sieksiu savo tikslą bet kokia kaina“.

„Kai esi atėjusi „iš gatvės“ ir apie 
kariuomenę girdėjusi tik abstrakčiai ar 
iš žmonių pasakojimų, kuriuose viskas 
skamba labai gražiai, ir kai tau tenka patir-
ti viską savo kailiu, tada užduodi sau klau-
simus: ką aš čia veikiu ir ar man apskritai 
viso to reikia? Bet susitaikius su idėja, jog 
kariuomenė – vieta, su savo taisyklėmis 
ir taip turi būti, priimi visus tau skirtus 
išbandymus ir nesigręžiodama atgal judi 
į priekį“, – atvirauja Žemaičių apygardos 
3-iosios rinktinės karė savanorė j. eil. Eglė 
Laugalytė. Civiliniame gyvenime Eglė dir-
ba jai labai patinkantį darbą. 34-erių metų 
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kie svarbūs man buvo iki išvykstant į Ba-
zinį kario kursą – tokie ir liko. Jie – mano 
geriausia palaikymo komanda ir didžiau-
sia vertybė. Tiesa, mano mamai buvo sun-
kiau tai priimti. Ji visada labiau norėjo, jog 
dukra rankose laikytų ne ginklą, o kažką 
„moteriškesnio“... bet teks susitaikyti, nes 
jos dukra labai myli savo tėvynę“. 

būti pasiruošus bet kam. O ypač, jei rei-
kės, savo krašto ir šeimos gynybai. „Man 
norisi, kad moterys neprarastų saugumo 
jausmo ir norėtų pačios mokėt apsiginti 
bei apginti savo šalį. KASP – tai vieta, kur 
merginos gali atrasti savo stipriąją pusę“, 
–  sako Asta. 

Gležnai ir moteriškumu dvelkiančiai 
A. Glebkienei, kaip ir jos kolegėms, Bazi-
nis kario kursas iššūkių tikrai nepagailėjo. 
Vienas sunkiausių savęs išbandymų Astai 
buvo ginklo G-36 valdymo testas (GVT). 
Nepratusi savo rankose laikyti automati-
nio šautuvo, 44-erių metų moteris visgi 
šį iššūkį įveikė – po daugybės pamokų, 
klydimų ir praktinių įgūdžių kartojimo – 
išlaikė visus reikalaujamus testus. „Supra-
tau, kad esu daug stipresnė ir ištvermin-
gesnė nei galvojau anksčiau. Tikrai patiko 
viskas, kas susiję su karybos pamokomis 
ir negalėčiau išskirti kažko vieno. Visos 
pratybos buvo vienodai įdomios“, – tikina 
moteris. 

Trakų kuopoje tarnaujanti jaunesnioji 
eilinė A. Glebkienė šiandien tik šypsosi 
prisiminusi savo mintis  Bazinio kurso 
metu: „Pripažįstu, kiekvieną dieną pa-
galvodavau, kad esu viskam per silpna. 
BKSĮK metu gavau labai daug gyvenimo ir 
išgyvenimo pamokų. Išmokau geriau pa-
žinti žmones, taip pat atradau naują aistrą 
– bėgimą. Dabar manau, kad bet kada esu 
pasiruošusi grįžti į kareivinių režimą. Tai 
nėra baugu. Atvirkščiai – įdomu“.

Moteris sako, kad ryžto dabar jai tikrai 
netrūksta ir dėl nieko nesigailinti. Iš savęs 
tikisi toliau aktyviai dalyvauti kuopos or-
ganizuojamose pratybose, prie kurių jai 
jau teko prisijungti: j. eil. A. Glebkienė 
savo žinias gilino karinės technikos at-

pažinimo pratybose ir sėkmingai išlaikė 
testus. 

Tai, jog kariuomenė – viena iš insti-
tucijų, stipriai prisidedanti ne tik prie vy-
riškumo ugdymo, bet ir stipresnės moters 
identiteto formavimo, žinoma, jau seniai. 
Šešių 77-osios Bazinio kario savanorio 
įgūdžių kurso laidos merginų pasakojimai 
– ne iš piršto trauktos istorijos. Tai atviri 
pokalbiai apie sunkumus, tvirtą valią, lū-
žio ir pasididžiavimo akimirkas. Už dau-
gumą merginų didesnės kuprinės, šalmas, 
kurį sulig kiekvienu žingsniu pridėjus ran-
ką vis pasitaisai, savotiško kariško žavesio 
suteikiančios bemiegės naktys patrulio 
bazėje, vyriška aplinka – tai dar ne viskas, 
apie ką yra BKSĮK. Daug daugiau sutelpa 
komandos ir broliškumo sąvokose. 

Bazinis kario savanorio įgūdžių kursas 
– pirmas, bet kertinis akmuo kiekvieno 
kario savanorio gyvenime. Trijų savaičių 
trukmės BKSĮK kariams suteikia ne tik 
individualius įgūdžius, bet ir mokymą-
si dirbti skyriaus bei būrio sudėtyje. Iš 
civilinio gyvenimo atėję kursantai, pir-
mosiomis savaitėmis kariškus batus pra-
mankština rikiuotės aikštėje, mokydamie-
si komandų ir rikiuotės elementų, kario 
etikos kodekso, praktiškai bei teoriškai 
valdydami ginklą, dienos ir nakties metu 
išbandydami savo topografines žinias o 
taktikos pagrindus įtvirtinantys pirmai-
siais išėjimais į mišką. 

Tiesa, tam – trijų savaičių neužtenka. 
Kiek daug dar reikės išmokti. To ir linkime 
– tobulėjimo, plataus spektro, savęs atra-
dimo ir suvokimo, kad Krašto apsaugos 
savanorių pajėgos – tavo komanda. Todėl 
mokėjimas dirbti ne tik dėl savęs, bet ir dėl 
kitų – didelė vertybė ir garbė.

J. eil. Asta Glebkienė, 
Didžiosios kovos rinktinė

„Man norisi, kad moterys neprarastų 
saugumo jausmo ir norėtų pačios mokėt 
apsiginti bei apginti savo šalį. KASP – tai 

vieta, kur merginos gali atrasti savo 
stipriąją pusę“.

Smagu, kai sugrįžusias iš Bazinio kario 
savanorio įgūdžių kurso merginas namuo-
se pasitinka tėvai ir artimieji. Prieš tai gal-
būt skeptiškai žiūrėję, pradeda didžiuotis 
savo dukromis, jaunomis valstybės gynė-
jomis. Tačiau, kai kario savanorio kelią pa-
sirenka savo vaikams pavyzdžiu tapusios 
mamos – norisi apie tai pasakoti visiems. 
Ir galbūt įkvėpti drąsos kitoms mamoms 
padaryti taip pat, pasirinkti tarnybą KASP.

Didžiosios Kovos apygardos 8-osios 
rinktinės 804-os pėstininkų kuopos karė 
savanorė j. eil. Asta Glebkienė, kaip pati 
sako, užima labai daug skirtingų pareigų. 
Moteris juokdamasi pasakoja, kad pagrin-
dinis jos „darbas“ šiuo metu – namuose. 
Čia jai tenka būti ir mama, ir namų šeimi-
ninke, o kartais ir staliumi, ir virėja. Tiesa, 
baigusi Bazinį kario savanorio įgūdžių 
kursą, 44-erių metų moteris ketina pradėti 
dirbti kareivinių valgyklos darbuotoja. 

Asta atvirauja, kad ją nuo jaunystės 
dienų žavėjo filmai apie karą ir giliai pasą-
monėje ji troško tapti kare. Į Krašto apsau-
gos savanorių pajėgas stoti A. Glebkienę 
paskatino ne itin saugi geopolitinė situ-
acija ir, kaip tvirtina pati moteris, noras 

Autorės ir gr. Viliaus Džiavečkos nuotraukos
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Vyr. eil. Asta KAZLAUSKIENĖ
Dainavos rinktinė

Kaip Jūsų profesija/civilės žinios ir patir-
tis praverčia tarnyboje ir atvirkščiai: ar 
karinės žinios naudingos gyvenime?

Esu dziudo trenerė, sporto bakalauro 
diplomą įgijau Lietuvos kūno kultūros 
akademijoje (dabar – Lietuvos sporto uni-
versitetas). Magistratūros studijas baigiau 
tuometiniame Lietuvos žemės ūkio uni-
versitete (dabar – VDU Žemės ūkio aka-
demija), kur įgijau profesijos edukologijos 
magistro laipsnį. Jau ketveri metai dirbu 
Kauno Palemono gimnazijoje. Pradėjau 
minimaliai, nuo krašto gynybos pamokų 
III/IV klasėms, o vėliau prisidėjo ir pi-
lietiškumo pagrindų užsiėmimai II gim-
nazijos klasei. Taip pat vedu užsiėmimus 
karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios 
rinktinės Lazdijų kuopos jauniesiems šau-
liams. Na, o didžiausias pomėgis – aktyvi 
veikla, sportas, savęs tobulinimas, tiesiog 
nemėgstu sėdėti vienoje vietoje.

Karinės žinios, ypač Instruktoriaus ir 
Vadybos kursai, kuriuos esu baigusi, labai 
prisideda prie mano veiklos mokykloje – 
pamokų organizavimo. O jeigu kalbėtume 

apie civiles žinias ir patirtį – sportininko 
valia, ryžtas ir ištvermė tikrai padeda tar-
nyboje. 

Lazdijų kuopos kariai ypač daug prisi-
dėjo vykdant Taikos meto užduotis pasie-
nyje. Stipriai kolegų motyvuoti tarnyboje 
kolegų neteko. Visi puikiai suprato situaci-

ją ir dirbo savo darbą. Geriausia motyva-
cija – rodyti pavyzdį kitiems. Didžiausias 
mano motyvatorius yra kolektyvas – tie, 
su kuriais gali eiti „per ugnį ir vandenį“. 
Per daugelį metų keitėsi ne tik kuopos 
pavadinimas, vieta, aišku ir kolegos, bet 
dalis jų liko, atsirado naujų, su kuriais 
susibendravom ir kurie yra dalis mano 
civilio gyvenimo. 

Taikos meto užduočių vykdymas pasie-
nio punkte – kokie iššūkiai lydėjo, kaip 
susitvarkėte, kokie įspūdžiai? 

Tarnyba pasienio punkte nebuvo nau-
jas dalykas. Prieš prasidedant karantinui, 
turėjome ne vienerias pratybas su pasie-
niečiais. Aišku, nuo kovo vidurio situa-
cija tapo kitokia, tekdavo stovėti pasienio 
ruože ir stabdyti kiekvieną judančią trans-
porto priemonę. Pamaina trukdavo 12 
valandų. Buvo dieninė arba naktinė. Esu 
budėjusi ir Kalvarijos, ir Lazdijų pasienio 
punktuose. Prieš kiekvieną pamainą iš-
klausydavome instruktažą, aptardavome, 
ką veiksime ir kokių saugumo reikalavimų 
turėsime laikytis, kaip reikės bendrauti su 
žmonėmis, kokių klaidų nedaryti ir kaip 
keleiviams kuo paprasčiau viską paaiškin-
ti. Žinoma, įspūdžiai iš pirmos budėjimo 

Tarnybą Savanorių pajėgose pradė-
jau paskatinta vyro, kuris tarnauja 
nuo 2006 metų. Aktyviai sportavau 
dziudo, bet susiklosčius aplinkybėms 

ir persikėlus gyventi iš Kauno į Prienų 
rajoną, nebeliko galimybės aktyviai 
treniruotis, todėl nusprendžiau, jog 

tarnyba bus puiki alternatyva sportui.

apie tarnybą Savanorių 
pajėgose ir civilinę veiklą,  
stiprinant karšto gynybą
Dainavos apygardos 1-osios rinktinės karė savanorė 
srž. Odeta Liesionienė savo apsisprendimą eiti 
karės savanorės keliu ir 12 metų trunkančią tarnybą 108-oje 
kuopoje vadina naudingomis patirtimis, kurias naudoja civili-
niame gyvenime, o ypač profesinėje veikloje: „Karinės žinios, 
ypač Instruktoriaus ir Vadybos kursai, kuriuos esu baigusi, 
labai prisideda prie mano veiklos mokykloje – Krašto gyny-
bos ir Pilietiškumo pagrindų pamokų organizavimo. O jeigu 
kalbėtume apie civiles žinias ir patirtį – sportininko valia, 
ryžtas ir ištvermė tikrai padeda tarnyboje. Bendrai, vykdytos 
Taikos meto užduotys ir tarnyba einant skyriaus vadės parei-
gas išmokė daug naujų dalykų, paskatino kūrybiškumą…”

M O T E R Y S

Karė savanorė Odeta
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dienos Kalvarijos pasienio ruože įsirėžė 
neišdildomai. Krovininių sunkvežimių 
eilė – apie 60 kilometrų. Mūsų darbas – iš-
dalinti anketas sunkvežimių vairuotojams, 
kad jie užpildytų jas ir pateiktų reikiamą 
informaciją apie save, darbdavį bei iš kur 
ir į kur kas vyksta. Atskiras anketas pa-
teikdavome vairuotojams ir keleiviams. 
Anketos buvo parašytos keturiomis kalbo-
mis (lenkų, rusų, anglų ir lietuvių). Taigi, 
pradžioje keliautojus supažindindavome 
su anketa: dalindama jas eidavau nuo vie-
no iki kito sunkvežimio, atsakydavau į 
žmonėms iškylančius klausimus. 

Darbas atrodo nesunkus, visi vairuo-
tojai sėdi kabinose, tiesiog reikia akylai 
žiūrėti, kad ko nepraleistum. Buvome su 
respiratoriais, vienkartinėmis pirštinė-
mis, akiniais, išlaikėme reikiamą atstumą. 
Pamainoje turėjau porininką – jis anke-
tas surinkdavo, atsakydavo į papildomus 
klausimus. Didžiausias iššūkis – bendrauti 
su lenkų vairuotojais, jie kitomis kalbomis 
nelabai noriai kalba, o aš lenkų kalbos 

nemoku, tik keletą frazių, tai sukomės iš 
padėties – aiškinome rusiškai, naudojome 
gestus ir taip, manau, sugebėjome paaiš-
kinti kaip teisingai užpildyti dokumentus. 
Po pietų situacija paprastai pasikeisdavo, 
sulaukdavome informacijos, jog sunkveži-
mių eilė stringa, nes pateikta informacija 
anketose kai kur surašyta neįskaitomai. 
Tada vėl vairuotojams aiškiname, jog ra-
šytų didžiosiomis raidėmis – aiškiai ir 
suprantamai. Budėjimo pabaigoje pynėsi 
kalbos... rusų, lenkų, anglų, lietuvių... Pir-
mosios pamainos pabaigoje atrodo jog 
viename sakinyje visas keturias kalbas 
panaudodavau. Tą kartą išdalinome apie 
1000 anketų. Namo parvažiavau prikimu-
si, su įspaudais veide nuo respiratoriaus ir 
akinių, vaikai nustebę klausė, kas nutiko 
mamai. Vėliau greit įpratau prie laikinų 
nepatogumų dėvint apsaugos priemones, 
nes kai veiklos daug, tiesiog nėra laiko 
apie tai galvoti. Antras budėjimas – Laz-
dijų punkte buvo kiek lengvesnis, nes 
transporto priemonių srautas čia buvo 
mažesnis. Stabdėm kiekvieną, tikrinome 
dokumentus, pasą (arba asmens tapaty-
bės kortelę), vizą, krovinio dokumentus. 
Piliečių, važiuojančių iš Lenkijos pusės, 
duomenis suvesdavome į duomenų bazę. 
Krovininės transporto priemonės judėjo 
be problemų, o atvykstantys ir išvykstan-
tys su lengvaisiais automobiliais – pagal 
situaciją. Kiekvienam atvykstančiajam į 
Lietuvos Respubliką buvo tikrinama tem-
peratūra. Visą parą budėjo Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro specialistai, 
kurie atlikdavo šią procedūrą, mes tik nu-
kreipdavome automobilių srautus.

Pasienyje budėjome beveik tris mė-
nesius. Išmokau atidumo – į ką reikia at-
kreipti ypatingą dėmesį tikrinant pasą, 
krovinio dokumentus. Pramokau nemažai 
frazių lenkų kalba. Dabar labiau vertinu 
pasieniečio profesiją, kadangi teko iš arti 
matyti jų darbą. Mes, kariai savanoriai, 
tik padėjome – jie atliko pagrindinį darbą.

Virusas privertė pasikeisti? 

Esu ne tik karė, bet ir mama, žmo-
na, mokytoja, su vyru tvarkomės šeimos 
ūkyje – veiklos netrūksta, tad užimtumas 
karantino metu nepasikeitė, tik jo formos 
pakito. Vyras Vytautas taip pat karys sa-
vanoris, tad jis mane remia ir tarnybo-
je, ir namie. Aišku, karantino metu buvo 
daugiau klegesio namuose – mergaitės 
nelankė ugdymo įstaigų, tad mokėme jas 
namuose ir patys, ir su mokytojų pagalba 
nuotoliniu būdu. 

Iššūkių pasitaikė tik pačioje ugdymo 
proceso pradžioje, kai teko išmokti gy-
venti naujoviškai ir tėvams, ir vaikams. Aš 
savo gimnazijoje mokinius mokiau nuoto-
liniu būdu – reikėjo laiko adaptuotis. Dar-
be teko daug komunikuoti, išmokti ben-
drauti įvairių kompiuterinių programų 
pagalba, taip pat pasitelkti fantaziją, kaip 
vaikams kuo įdomiau pateikti mokomąją 
medžiagą ir namų darbų užduotis. Pan-
demija paskatino mumyse kūrybiškumą, 
išmokome daug naujų dalykų, atradome 
savyje naujų savybių.

Pradėjau minimaliai, nuo krašto 
gynybos pamokų III/IV klasėms, 
o vėliau prisidėjo ir pilietiškumo 

pagrindų užsiėmimai II gimnazijos 
klasei. Taip pat vedu užsiėmimus 

karininko A. Juozapavičiaus šaulių 
1-osios rinktinės Lazdijų kuopos 

jauniesiems šauliams

Mano gyvenimo moto yra dirbti.  
Kuo ankščiau pradėsi, tuo daugiau  
padarysi. Tai kalbu ir kaip karė, ir 

kaip mokytoja, ir kaip sportininkė.

Pirmosios pamainos pabaigoje atrodo, 
jog viename sakinyje visas keturias 

kalbas panaudodavau. Tą kartą išda-
linome apie 1000 anketų. Namo par-

važiavau prikimusi, su įspaudais veide 
nuo respiratoriaus ir akinių, vaikai 
nustebę klausė, kas nutiko mamai.



22

Kariuomenėje atsidūriau, kaip sako-
ma, ne iš gero gyvenimo, 2014-aisiais. Tais 
metais prasidėjo karas Rytų Ukrainoje, 
buvo okupuotas Krymo pusiasalis. Seniai 
buvau sau pasižadėjęs, kad jei kiltų pavo-
jus Lietuvai, vienas pirmųjų užsirašyčiau į 
savanorius. Nors priešas dar buvo toli nuo 
Lietuvos, tačiau retas abejojo, kad kitas jo 
taikinys bus Baltijos šalys.

Tokių kaip aš, įpusėjusių penktą de-
šimtį ar net vyresnių, tais metais į KASP 
atėjo ne vienas ir ne du. Visus mus be 
išimties vienijo, kad ir kaip banaliai be-
skambėtų, pareiga Tėvynei. 

Per Bazinį kario savanorio įgūdžių 
kursą Jonušo Radvilos mokomajame pul-
ke taip pat sutikau ne vieną „senuką“, tarp 
kurių buvo ir policininkų, ir mokslininkų, 
ir verslininkų, ir medikų. Įsiminė fizi-
ko, dirbančio žinomoje kompanijoje ir 

Žemaičių rinktinės 309 pėstininkų kuopa – jauniausias vienetas rinktinėje. Daug kuopos karių  karantino 
metu budėjo Lietuvos-Latvijos pasienyje Būtingė-Rūcava poste. Įspūdžiais apie tarnybą pasidalino kuopos 
vyr. eil. Mindaugas MILINIS, kuris civiliniame gyvenime dirba žurnalistu, taip pat rašo ir leidžia knygas.

tikrai neskurstančio, žodžiai: „Esu čia, 
kariuomenėje, todėl, kad turime nepro-
gnozuojamą kaimyną. Jei prasidėtų karas, 
tikrai nežinočiau, ką reikėtų daryti. Per 
visą gyvenimą ginklo rankose nesu laikęs, 
net nežinočiau, kaip juo naudotis“, – pri-
sipažino fizikas.

„Kieti“ kariai
Tarnybą KASP pradėjau 301 kuopoje. 

Tuomečiam kuopos vadui net kilo sunku-
mų, apsisprendžiant, kur dėti plūstelėju-
sius pagyvenusius vyriškius? Vieni jų jau 
buvo tarnavę sovietinėje kariuomenėje, 
kiti išvis parako neuostę. Tačiau moty-
vacijos nė vienam netrūko. Todėl visi jie 
buvo paskirti į specialiai sudarytą ats-
kirą „senukų“ skyrių. Visi mes buvome 
panašaus fizinio pajėgumo ir turėjome 
panašų suvokimą apie karinį rengimą. 

Tiksliau – neturėjome jokio supratimo.  
Aprūpinimas tais metais dar nebuvo pats 
geriausias. Todėl labiau pasiturintys sa-
vanoriai investavo savo lėšas į ekipuotę, 
avalynę, naujas uniformas, ginklų priedus 
ir t. t. Vienu metu net atrodė, kad tas, ku-
ris turi daugiau pinigų ir gali daugiau sau 
leisti, yra geresnis karys. Žinoma, vizualiai 
tokie atrodydavo gražiau ir „kiečiau“ už 
tuos, kurie vilkdavosi valdišką, kartais jau 
padėvėtą, uniformą, juosdavosi labdarinę 
ekipuotę, maukšlindavosi plieninius šve-
diškus šalmus.

Bet per kelerius metus viskas ėmė keis-
tis. Buvau perkeltas į naujai sukurtą 309 
pėstininkų kuopą. Augome ir tobulėjome 
visa kuopa kartu. Gerėjo aprūpinimas. 
Dabar jau nebereikia nieko pirkti „iš ša-
lies“, visko užtenka. Tik sugebėk panešti.

Gerėja parengtis
309 pėstininkų kuopos vadas kpt. Ro-

landas Litvinas pastebi, kad gerėja ne 
tik aprūpinimas, bet ir karių įgūdžiai bei 
visos kuopos gebėjimas atlikti užduotis. 
„Kuopai pradėjau vadovauti prieš trejus 
metus. Tai buvo naujai sukurtas kovi-
nis vienetas ir kovinis rengimas buvo tik 
prasidėjęs. Sudarytas naujas personalas, 
daugelis karių perkelti iš kitų kuopų. Ne-
buvo net skyriai suformuoti, nebuvo jokio 
branduolio. Per trejus metu išsigrynino 
skyriai, buvo paskirti skyrių vadai, eta-
tiniai šauliai, kulkosvaidininkai, taiklieji 
šauliai. Kai kariai jau ėmė koncentruo-
tis ties savo tiesioginėmis pareigomis, 
per tuos metus kovinė kuopos pareng-
tis, aišku, kad paaugo. Per vertinamąsias 
pratybas mačiau kelių kuopų atliekamas 
užduotis. Jų kontekste visai gerai mes at-
rodome“, – džiaugiasi vadas.

„Laisvė nėra duota 
nemokamai, ją reikia ginti“

Žemaičių rinktinės kariai savanoriai geriausio KASP pėstininkų skyriaus varžybose. Gr. Viliaus 
Džiavečkos nuotrauka
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Devynių mėnesių karinę tarnybą Ku-
nigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione 
atlikusi Kornelija Dūdaitė norėjo likti ir 
toliau tarnauti kariuomenėje, tačiau nepa-
vyko. Kadangi iš kario kelio išsukti neno-
rėjo, todėl pasirinko KASP.

„Aš čia atėjau dėl to, kad negalėjau 
tarnauti profesionalioje kariuomenėje. 
Liko kaip savotiškas paguodos prizas, nes 
Tėvynės gynybą, kaip ir bet kurį kitą įgū-
dį, reikia nuolat atnaujinti ir palaikyti. 
Per devynių mėnesių privalomąją tarnybą 
supratau, kad vilkint uniformą gyvenimas 
įgauna kitą prasmę, tad tarnauju iš idė-
jos ir idealizmo. Padėjus šituos rožinius 
akinius į šoną, man trūksta dažnesnio ir 
struktūruoto kovinio rengimo. Aišku, mes 
savaitgalių kariai, bet dėl to nereikėtų pa-
miršti, kad vis tiek esame kariai. Kadangi 
aplink dauguma labai jauni, dažniau gir-
džiu, kaip jiems greitai viskas nusibosta. 
Bet turbūt pati kariuomenė turi taikytis 
prie pasikeitusios visuomenės ir jos gebė-
jimo mokytis. Kad ir kaip bebūtų, visiems 
visada siūlau eiti tarnauti“, – rekomenduo-
ja K. Dūdaitė.

Pasikeitė užsieniečių požiūris
Skamba kurioziškai, tačiau vienas la-

biausiai patyrusių 309 kuopos ir visos Že-
maičių rinktinės karių, št. srž. Aleksejus 
Aleksejevas į KASP, tuo metu – SKAT, 
taip pat atėjo bėgdamas nuo kariuome-
nės. Galvojo, patarnaus kokius vienerius 
metus, tačiau „užsibuvo“. Šiuo metu jis 
skaičiuoja jau 25 tarnybos metus. A. Alek-
sejevas prisiminė, kad tais metais už pra-
tybas savanoriams nemokėdavo, tarnyba 
trukdavo keturias dienas per savaitę.

„KASP tarnauju nuo 1996 m. Norė-
jau pabėgti nuo privalomosios tarnybos, 
kuri anuo metu truko metus. Turėjau dar-
bą, todėl ieškojau galimybės, kaip nors 

išvengti tarnybos kariuomenėje. Pradė-
jau Klaipėdos rinktinės 31-ame batali-
one, žvalgų kuopoje. Tarnyba vykdavo 
vakarais po keturias valandas keturias 
dienas per savaitę: pirmadieniais, trečia-
dieniais, penktadieniais, šeštadieniais.  
Buvo labai įdomu. Pratybos – smagios ir 
vykdavo skirtingai, žmonės skirtingi. Po 
kelerių metų taip mane įtraukė, kad 2002 
m. liepą tapau profesinės tarnybos kariu. 

Galiu palyginti, kaip keitėsi ir kariuo-
menė, ir joje tarnaujančių žmonių patir-
tis, aprūpinimas. Nors tarnybą pradėjau 
žvalgų kuopoje, kuri buvo laikoma vos ne 
elitine, tačiau aprūpinti buvome skurdžiai. 
Turėjome tik vieną uniformą, vieną dir-
žą, ant kurio nebuvo nė vieno krepšelio, 
trys dėklai ginklo Kalašnikov dėtuvėms 
tvirtindavosi atskirai. Vietoje miegmaišio 
gavome labdaringus brezentus, ant kurio 
vieno krašto atsiguldavome ir kitu kraštu 
užsiklodavome. Nesulyginsi su dabarti-
niu aprūpinimu – nepaneši, kiek visko 
išduota. 

Esu dalyvavęs įvairiose tarptautinėse 
pratybose: ir „Amber Hope“, ir „Baltic 
Spirit“, kurios nuo 2005 m. vykdavo kas 
dvejus metus. Iš pradžių į mus, Lietuvos 
karius, užsienio šalių kariai žiūrėdavo tik 
kaip į aptarnaujantį personalą. Tik į ap-
saugą skirdavo, dar kur nors. Dabar jau 
dalyvaujame lygiomis teisėmis, dabar jau 
mus kur kas labiau vertina“, – prisimini-
mais dalijosi A. Aleksejevas.

Daugėja motyvuotų
Aleksejus pastebi, kad pastaruoju me-

tus tas norinčiųjų „pasislėpti“ skaičius ma-
žėja, į KASP ateina vis daugiau motyvuotų 
jaunuolių, net baigusių 9 mėnesių tarnybą. 
„Prieš kelerius metus tik mažiau nei pusė 
pradedančių tarnybą KASP norėdavo kaž-
ką sužinoti, išmokti. 

Priežastys: kodėl į KASP
Vienas pirmųjų 309 kuopos naujokų 

buvo Romas Bunevičius. Jį į KASP atve-
dė ta pati priežastis – pareiga. Iki tol jis 
parako nebuvo uostęs. „1989 m. gavau 
šaukimą tarnauti sovietų armijoje, bet 
Lietuvoje, vykstant politinei pertvarkai  
pavyko to išvengti. Vėliau pasižadėjau, jei 
iškiltų pavojus Lietuvai, eisiu į kariuome-
nę savanoriu. Kai prasidėjo neramumai 
Ukrainoje, Rusija užėmė Krymą, tada nu-
sprendžiau stoti į KASP. Nors jau buvau 
įpusėjęs penktą dešimtį, bet, kaip sakoma, 
senas arklys vagos negadina. 

Man patinka tarnyba. Išmokau ir mo-
kausi dirbti komandoje. Įvairūs iššūkiai, 
žinios apie ginklus, psichologiją ir daug 
kitų dalykų. Jei būčiau nusivylęs, būčiau 
seniai išėjęs. Tačiau tebetarnauju. Reko-
menduočiau visiems. Ypač geras jausmas 
apima pratyboms baigiantis, sekmadienį, 
kai valai ginklus“, – juokiasi Barzdylos 
pravardę turintis savanoris.

Pokalbio pabaigoje R. Bunevičius ne-
pamiršo mesti akmenuko ir į jaunimo 
daržą. „Jei kalbėčiau apie KASP tarnau-
jančius jaunuolius, tai jų yra dvi rūšys: 
vieni čia atėjo, kad išvengtų privalomosios 
tarnybos, o kiti – tikri savanoriai. Jauni-
mui tarnyba kariuomenėje visapusiškai 
naudinga. Nuo žinių kaip prisiūti skiria-
muosius ženklus, iki prabuvimo parą laiko 
be telefono“, – apibendrino R. Bunevičius. 

Slėptis nuo kariuomenės
Iš tiesų, vienu metu į KASP tikrai 

plūstelėjo jaunuoliai, vengiantys šauktinio 
tarnybos. Tačiau tai buvo gana trumpas 
etapas. Šiuo metu tarnybą Savanorių pa-
jėgose pasirenka vis daugiau motyvuotų 
ir žinančių, ko nori, jaunuolių. Taip pat 
ir merginų.

Romas Bunevičius Kornelija Dūdaitė št. srž. Aleksejus Aleksejevas
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Kiti paprastai norėdavo čia „pasislėp-
ti“. Šios kategorijos „kariai“ labai greitai 
nubyrėdavo. Tačiau pastaraisiais metais 
vis daugiau ateina į KASP jau atlikusių 
privalomąją 9 mėnesių tarnybą. Vadinasi, 
juos kažkas „užkabino“. Štai, šį mėnesį 
taip pat mūsų kuopą papildė du atitarnavę 
naujokai“, – pastebi A. Aleksejevas.

Motyvacijos nestinga ir studentams. 
Štai studentė Gabrielė Kazlauskaitė mo-
kosi Vilniuje, tačiau tarnybai pasirinko 
savo gimtojo miesto Klaipėdos kuopą, 
nepraleidžia nė vienerių pratybų. „Nuo 
vaikystės mačiau pavyzdį savo giminių, 
kurie tuo metu tarnavo. Mane tai žavėjo, 
manau, tai turėjo įtakos mano pasirinki-
mui įstoti į KASP. Mane tarnyba traukė, 
nes kaskart, vykstant pratyboms, tenka 
susidurti su naujais iššūkiais, perlipti per 
pačią save, kas, žinoma, padeda tuo pačiu 
ir civiliniame gyvenime. Nors pati gyvenu 
Vilniuje, bet nusprendžiau tarnauti KASP 
Žemaičių rinktinėje, nes esu gimusi ir 
augusi Klaipėdoje, mano noras buvo savo 
tarnybą atlikti būtent ten, iš kur esu kilu-
si. KASP esu dar labai trumpą laiką, bet 
pagrindinis dalykas ko čia išmokau – per 
visą triukšmą, kuris sklinda aplinkoje, 
girdėti vado komandas. Iš savo pusės siū-
lyčiau ateiti į KASP visiems ir išmėginti 
savo jėgas“, – pataria G. Kazlauskaitė.

Ištikimas priesaikai
Tokių motyvuotų jaunuolių 309-oje 

kuopoje ne vienas. Antanas Daunoras 
tarnauti KASP pradėjo dar mokydamasis 
vidurinėje mokykloje. „Atėjau būdamas 
12 klasėje, prieš brandos egzaminus. Ka-
dangi prieš ateidamas į KASP buvau Šau-
lių sąjungoje ketverius metus, numaniau, 
kas yra kariuomenė ir kas yra kario duona. 
Viskas buvo taip, kaip ir įsivaizdavau. Esu 
motyvuotas ir žinau, kad čia tau duos tiek 
kiek, tu pasiimsi. Tikrai nenusivyliau šia 
struktūra. Ne tik KASP, bet ir visa kariuo-
menė ugdo pasitikėjimą savimi, gebėjimą 
maksimaliai išlikti ramiam stresinėje situ-
acijoje. Čia moko ne tik šių dvejų elemen-
tų, bet, manau, jie yra svarbiausi. Visada 

įsisavinu, ko mus moko, kaip ir univer-
sitete, taip ir čia yra neįdomių ir įdomių 
mokymų. Bet esu patenkintas viskuo, ką 
čia man davė ar dar duos. Atėjus į KASP 
2018 m. sausį čia mane pasitiko daugybė 
bendraminčių – įvairaus amžiaus, sociali-
nio sluoksnio bendražygių. Nesigailiu, kad 
atėjau būtent į 309 PK. Tai jauna kuopa, 
kaip ir aš pats. Todėl čia smagu, nes matai 
kaip viskas tobulėja, ne tik pati kuopa, bet 
ir patys kariai. Kiekvienas kuopos karys 
yra naudingas ir svarbus kuopai, todėl jų 
negaliu rūšiuoti, kuris yra geras, o kuris 
– ne. Manau, jei žmogus aukoja savo lais-
valaikį pratybose, mokymuose, ar TMU 
budėjimuose, jis jau yra geras karys. Man 
priesaika yra pirmoje vietoje“, – prisipažįs-
ta A. Daunoras.

Laisvę reikia apginti

Buriuotojas Vykintas Laukevičius, 
kilęs iš Rusnės, yra įsitikinęs, kad tarnauti 
kariuomenėje privalėtų kiekvienas. 

„Esu kilęs iš Rusnės, gyvenu Klaipėdo-
je. Baigiau mokslus Vilniaus ir Klaipėdos 
universitetuose. Turiu nuostabią šeimą. 
Tarnauju KASP todėl, kad gyvenime suti-
kau žymius ir paprastus žmones, kurie yra 
patriotai. Iš esmės esu pacifistinių pažiūrų, 
bet, kaip yra sakoma, laisvė nėra nemoka-
ma ir ją reikia ginti. Mūsų istorija byloja, 
kad tuomet, kai kovojome, tai ir gavome: 
prisiminkime 1918 m. ar 1940 m. 

Po Bazinio kurso, praleidus tam tikrą 
laiką pratybose, įsitikinau, kad tai turėtų 
padaryti kiekvienas šalies jaunuolis ne-
priklausomai nuo lyties. Susipažinau su 
karybos pagrindais, įsisavinau keletą tiesų 
– jog kartais reikia mokėti greitai susi-
ruošti, bet tenka ilgai laukti ir kad labai 
svarbu komanda ir komunikacija. Nes 
vienas lauke – ne karys, o laiku neperduo-
ta informacija yra neįvykdyta užduotis“, 
– pastebi V. Laukevičius.

Savanorių pajėgos pratybose ugdo karių pasitikėjimą savimi ir gebėjimą išlikti maksimaliai 
ramiam stresinėje situacijoje. Gr. Viliaus Džiavečkos, št. srž. Aringo Švedo nuotraukos
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Pasikeitė Žemaičių rinktinės vadas

Į V Y K I A I

Dariaus ir Girėno rinktinė turi naują vadą

Nuotr. aut. št. srž. Ramūnas Kemežys

Liepos 1 dieną Klaipėdos piliavietės aikštėje vyko iškilminga Že-
maičių rinktinės vadų pasikeitimo ceremonija. Renginyje dalyvavo 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadovybė, Estijos kariuomenės 
Savanorių pajėgų „Kaitseliit“ atstovai, visų KASP rinktinių vadai, 
Klaipėdos įgulos karinių dalinių atstovai, merai ir kiti garbingi 
svečiai. Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Dainius Pa-
švenskas Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kovinę vėliavą iš 
buvusio vado plk. ltn. Mindaugo Stackevičiaus perdavė naujajam 
rinktinės vadui plk. ltn. Linui Idzeliui. 
„Šioje rikiuotėje stovi kuopų vadai, kariai su kuriais aš tarnavau 
trejus metus, iš jų sėmiausi patirties, kartu praleidome nemažai 
bemiegių naktų. Aš žinau, kad šie Žemaitijos kariai kaip meškos – 

jei pagaus – nepaleis, o jei paleis, tai apeis ratu ir vis vien užsmaugs 
priešą,“– atsisveikinimo kalboje sakė plk. ltn. M. Stackevičius.
„Tarnaujame atsakingoje organizacijoje – kariuomenėje, todėl 
labai svarbus kiekvieno vidinis užtaisas. Pirmoji vertybė, kuria 
mes turime vadovautis – ištikimybė savo šaliai, tautai, daliniui, 
pavaldiniams, vadams. Antroji – kovinė dvasia, kova iki pasku-
tinio kraujo lašo. Trečioji – iniciatyva, laiku priimti sprendimai, 
nes kiekvienas nukautas priešo karys skaičiuojamas. Turime iš-
likti mūšio lauke bent penkiomis minutėmis ilgiau nei priešas,“ 
– savo kalboje teigė naujasis Žemaičių rinktinės vadas plk. ltn. L. 
Idzelis. 

Srž. Marijos Bekeraitės nuotraukos ir informacija

Liepos 10 d. Kaune vyko iškilminga Dariaus ir Girėno rinktinės 
vadų pasikeitimo ceremonija, kurios metu plk. ltn. Ričardą Stakelį 
pakeitė mjr. Vaidas Vasiliauskas. 
Vadų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo KASP vadas plk. Dainius 
Pašvenskas, rinktinės atsakomybės rajone esančių savivaldybių 
merai, Kauno ir Ruklos karinių įgulų dalinių vadai, Kauno suka-
rintų struktūrų vadai, dvasininkai, miesto bendruomenės atstovai 
ir kiti garbingi svečiai.

 „Džiaugiuosi, kad mano vadovavimo rinktinėje metu teko įveikti 
įvairaus spektro užduotis, kurių metu buvo reikalinga koordi-
nacija su kitais kariniais vienetais, bei viešojo sektoriaus įstaigo-
mis. Su šiomis institucijomis koordinavome veiksmus Popiežiaus 
Pranciškaus vizito metu dalyvavome įvairiose savivaldybių ir jėgos 
struktūrų  pratybose modeliuojant ekstremalių situacijų valdymą 
ir baigiant iššūkiais COVID-19 pandemijos metu,“ – atsisveikin-
damas kalbėjo plk. ltn. R. Stakelis.
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Liepos 15 dieną, prie sostinės gynybinės sienos bastėjos vyko iškil-
mingas Sausumos pajėgų dienos minėjimas. Renginio metu buvo pa-
gerbti ir trys geriausi 2020 metų Sausumos pajėgų kariai, kurie savo 
tarnyboje pasižymėjo išskirtiniu profesionalumu, lyderio savybėmis, 
iniciatyva ir aukšta motyvacija. Vienas jų KASP Dariaus ir Girėno rink-
tinės štabo viršininkas mjr. Skomantas Povilionis. Jis apdovanotas įrė-
minta Sausumos pajėgų vėliava su dedikacija ir XV a. ieties antgaliu. 
Šventinę karių rikiuotę sudarė visų Sausumos pajėgoms pavaldžių vie-
netų vadai ir vyriausieji puskarininkiai su dalinių kovinėmis vėliavomis. 

Sausumos pajėgų dieną 
apdovanotas KASP karys

„Tvirtas skydas 1“
Birželio 14 dieną, Alytuje, ir jo apylinkėse baigėsi KASP štabo or-
ganizuojamos lauko taktinės pratybos „Tvirtas skydas 1“. Keturias 
dienas vykusios pratybos apėmė Alytaus, Druskininkų, Mari-
jampolės, Vilkaviškio, Lazdijų, Varėnos ir Kalvarijos rajonus, kur 
išsidėstę Dainavos rinktinės padaliniai. Mokymų metu vertintas 
rinktinės štabo ir padalinių gebėjimas vykdyti jiems paskirtas 
gynybines operacijas, numatytas valstybės gynybos planuose. 
Treniruotas ir vertintas logisti-
kos organizavimas, sąveika su 
kitais vienetais ir civilinėmis 
institucijomis. Pagal pratybų 
scenarijų Dainavos rinktinės 
kariai savanoriai veikė realioje 
savo šalies teritorijoje, jiems 
gerai pažįstamoje vietovėje, savo 
atsakomybės rajone, kur buvo 
įvestos priešiškos ginkluotosios 
pajėgos.
Pratybose didelis dėmesys buvo 
skirtas ir nekinetinių operacijų 

Gr. Michailo Lysenko nuotraukos

vykdymui Dainavos rintinės atsakomybės rajone, bendrų veiksmų 
koordinavimui su vietine valdžia, savivaldybėmis ir seniūnijo-
mis, nevyriausybinėmis ir paramilitarinėmis organizacijomis. 
Mokymų organizatoriai ir vertintojai pabrėžė aukštą rinktinės 
karių motyvaciją, kovingumą ir kūrybiškumą, taip pat gebėjimą 
išnaudoti pažįstamos vietovės privalumus. 
Vertinamosios pratybos „Tvirtas skydas“ KASP organizuojamos 
du kartus per metus. Kas kartą treniruojama ir vertinama vis kita 
pajėgų rinktinė.
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Naujais mokslo metais pirmą kartą Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose tarnaujantys kariai gali rinktis nemokamas ištęstines 
bakalauro ir magistro studijas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijoje. Taip civilinį gyvenimą gyvenantiems žmonėms 
– kariams savanoriams, tarnybą atliekantiems tik savaitgaliais, 
sudaromos sąlygos karybą derinti su mokymusi ir taip įgyti auštąjį 
išsilavinimą. Iki šiol Karo akademijoje šias studijas galėjo rinktis 
tik krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys profesinės karo tarny-
bos kariai ir darbuotojai.
Taip pat kariai savanoriai nuo 2020–2021 mokslo metų kviečiami 
studijuoti šioje aukštojoje universitetinėje mokykloje. 
Kariams savanoriams, kaip ir visiems, stojimo sąlygos lieka tos 
pačios, mokslas yra nemokamas ir visi vienodai gali teikti savo 
kandidatūras tokiam leidimui gauti.
Lietuvos karo akademija, siekdama ugdyti visapusiškai išsilavi-
nusius piliečius, besidominčius įvairiais nacionalinio saugumo ir 
šalies gynybos klausimais, daug dėmesio skiria universitetinėms 
studijoms – sudaro sąlygas studijuoti ir įgyti aukštąjį išsilavinimą 
ne tik karinį laipsnį turintiems asmenims.
Baigusiems ištęstines bakalauro studijas, pagal Gynybos ir vie-
šosios vadybos programą suteikiamas viešojo administravimo 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Akademijoje vyksta 2 metų studijos pagal tris socialinių mokslų 
magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programas. Be jau 
gerai žinomos Karinės diplomatijos programos, nuo 2019–2020 
mokslo metų įgyvendinamos dvi naujos – Gynybos studijų ir Gy-
nybos išteklių vadybos. Taip sudaromos sąlygos bakalauro studijas 
baigusiems absolventams tęsti II pakopos studijas toje pačioje 
srityje.

Sėkmingai baigusiems magistrantūros studijas, suteikiamas ma-
gistro kvalifikacinis laipsnis. Jis tampa rimta tolesnės sklandžios 
karininko karjeros prielaida, atveria kelią norintiems tarnauti 
krašto apsaugos sistemoje, suteikia galimybę siekti daktaro laips-
nio.
Įgyta kvalifikacija leidžia išlikti konkurencingiems darbo rinkoje, 
tapti saugumo politikos analitikais, kitų sričių šaliai ir visuomenei 
reikalingais specialistais.

Karo akademijos archyvo nuotraukos

Nemokamos studijos Lietuvos karo akademijoje kariams savanoriams

Daugiau informacijos:
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo  
akademijos priėmimo komisija
Tel.:  8 5 2103597
El. paštas: priemimo.komisija@mil.lt 
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Penki šoviniai  
kruvinoje saujoje, arba trys 
Nepriklausomybės dienos

Šiandien privalome gerbti sukilėlių atminimą, nes jų siekiai buvo teisingi, tačiau 
pastangos buvo pavėluotos ir jie nesugebėjo atpirkti Lietuvos politinių vadovų 1940 m. 
padarytos istorinės klaidos, kai nesipriešinant buvo įsileistos sovietų okupacinės pajėgos 
ir Lietuvos valstybė išnyko iš pasaulio politinio žemėlapio. Nebeegzistuojanti Lietuvos 
valstybė neturėjo galimybių apsaugoti savo piliečių nuo totalitarinių sovietų, o vėliau 
ir nacių okupantų mūsų šalyje vykdytų nusikaltimų. Kiekvieno Lietuvos piliečio, o ypač 
kario pareiga prisiminti šias istorijos pamokas ir pagal savo išgales pasirūpinti tuo, kad 
Lietuva niekada nebeprarastų savo valstybingumo ir galėtų užtikrinti visų savo piliečių 
saugumą bei gerovę“, 

– sako karo istorikas kpt. Karolis Zikaras.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941-ųjų metų Birželio sukilimas Kaune sudrebino visą Lietuvą. Tai buvo 
visuotinis lietuvių tautos bandymas nusikratyti sovietine okupacija ir atgauti valstybinę nepriklausomybę. 

Birželio 22-ąją Kaune prasidėjo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) suorganizuotas sukilimas prieš Sovietų armiją. 
Sukilėliai be didelio pasipriešinimo į savo rankas paėmė Prezidentūrą, paštą, telefoną ir telegrafą, radijo stotį ir 
radiofoną, iš kurio birželio 23-ąją visai Lietuvai buvo pranešta apie sukilusį Kauną, perskaityta deklaracija apie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Laikinosios vyriausybės sudėtį, nuskambėjo Lietuvos himnas. 

Nors 1941 m. Birželio sukilimas buvo vienas ryškiausių Antrojo pasaulinio karo epizodų Lietuvoje, tačiau iki 
šiol, praėjus 79 metams, lieka nepakankamai ištirtas ir vis dar tebetyrinėjamas istorikų. Tada, prieš agresorių, 
jo nusikaltimų žmogiškumui paskatinta, sukilo visa tauta: kariai, moksleiviai, studentai, mokytojai, šauliai ir 
visi žmonės, kuriems laisvė buvo didžiausia vertybė. Sukilimas vyko visoje Lietuvoje, netgi atokiausiuose jos 
kampeliuose. Taip, ypač sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis, gimė antroji savanorių karta.
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Kodėl gimė sukilimas?
Sovietų Sąjunga (ne vien Vokietija!) 

tuomet siekė užvaldyti Europą, todėl po 
Vokietijos Vermachto žygio į Lenkiją 1939 
m. rugsėjo 1 d.,  Sovietų armija okupa-
vo likusią Lenkijos dalį. 1940 m. Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą, Latviją ir Esti-
ją, nes Stalino – Ribentropo – Molotovo 
pakto 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
pasirašytais slaptaisiais protokolais, buvo 
pasidalijusios Lenkijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žemes. Sovietai pradėjo genocidą 
užgrobtose teritorijose: trėmė gyventojus į 
šiaurės lagerius gyvuliniais vagonais, šau-
dė lenkų rezervo karininkus bei civilius 
prie Katynės. Hitleris nesitenkino mario-
netės vaidmeniu ir po abiejų sąjungininkų 
bendro parado Brestlitovske diktatorių 
keliai išsiskyrė: Nacistinės Vokietijos Ver-
machtas 1941 m. birželio 22 d. pradėjo 
Žaibo karą su Rusija. Sovietų Sąjunga dar 
spėjo pakariauti su Suomija, kuri narsiai 
laimėjo gynybinį Žiemos karą, kovoda-
ma nuo 1939 m. lapkričio 30 d. iki 1940 
m. kovo 13 dienos. Suomija apgynė savo 
Nepriklausomybę, nors ir prarasdama dalį 
žemių. Lietuvai prasidėjęs Vokietijos-So-
vietų Sąjungos karas įžiebė laisvės viltį, 
kuri, prezidentui Smetonai neįsakius prie-
šintis ginklu, daliai lietuvių buvo užgesusi 
1940-aisiais, todėl sukilėliai kraujo kaina 
siekė, kad vokiečių kariuomenė įžengtų 
jau ne į Sovietų Sąjungą, o į Lietuvos Res-
publiką.

Istorikas, karys savanoris kpt. Karolis 
Zikaras teigia jog 1941 m. birželio sukili-
mą nulėmė 1940 m. birželį įvykusi Lietu-
vos sovietinė okupacija, kai dėl politinių 
priežasčių valstybė ir jos kariuomenė ne-
pasipriešino ginklu bei 1941 m. birželio 
įvykiai: Lietuvos gyventojų trėmimai į 
Sibirą ir prasidėjęs karas tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos. „Tuo metu Lietuva jau 
nustojo būti suverenus politinis subjektas, 
o lietuvių tauta tapo išorės jėgų politikos 
objektu. Lygiagrečiai birželio sukilimas 
buvo ir egzistencinės kovos išraiška, pa-
kurstyta vos prieš gerą savaitę vykusių 
masinių trėmimų į Sibirą. Suvokimas apie 
egzistencinę grėsmę tautą pastūmėjo į 
beatodairišką ir žūtbūtinę kovą. Birželio 
sukilimo kovotojai dažnai veikė net iner-
tiškai, pagal iki 1940 m. birželio rengtus 
karinius planus. Sukilėliai-partizanai lau-
kė Vokietijos karinių pajėgų. Todėl net 
netekusios dalies lyderių (per trėmimus) 
sukilėlių pajėgos kovojo siekdamos perim-
ti strateginių objektų kontrolę, o pasienio 
regionuose, kuriuose Vermachtas judė-
jo itin greitai, sukilėliai tiesiog užtikrino 
bendruomenių ir infrastruktūros apsau-
gą bei ėmėsi užsilikusių raudonarmiečių 
paieškų“.

Atstatoma laisva Lietuva!
Lietuva sukilo išsyk 1941 m. birželio 

23-iąją dieną, nes, pasak Lietuvių aktyvis-
tų fronto Bronio Railos, (LAF) kūrėjo, jau 
nuo Nepriklausomybės atstatymo politi-

kas ir karys turėjo išmokti savo strategiją 
ir taktiką planuoti pagal esamus jėgų san-
tykius. Sukilimą, visam laisvam pasauliui 
įrodžiusį, kad sovietų užgrobta Lietuva 
nesitaiksto su vergove, o siekia būti sava-
rankiška ir nepriklausoma valstybė, įžiebė 
LAF-o veikla. Pirmieji Nepriklausomybę 
atkurti siekiantys pasipriešinimo būreliai 
Lietuvoje organizuoti ir ėmė veikti tik 
sovietams atėjus į Lietuvą 1940 metais. 
Kaune, Vilniuje, Berlyne vyko organiza-
cinis telkiamasis darbas ir nuo 1940 m. 
lapkričio 17 d. ėmė veikti organizuotas 
LAF-o tinklas. Kai kur LAF-as vadinosi 
kitais vardais: „Lietuvos apsaugos gvar-
dija“ (Tauragės apskrityje), „Geležinis vil-
kas“ (Šakių apskritis), „Lietuvos laisvės 
armija“ (Šiaulių apskrities), „Lietuvos iš-

1941-ųjų birželio 25 į Kauną įžengę Vokietijos 
kariniai junginiai miestą rado sukilėlių užimtą
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laisvinimo vanagai“ (Kelmės apylinkės) ir 
kt. LAF‘o štabai išsyk buvo du: Vilniaus 
ir Kauno. Kauno štabas palaikė ryšius su 
provincija, sprendė įvairius organizaci-
nius klausimus, o Vilniaus štabas užsiėmė 
politiniais reikalais bei ryšiais su užsienio 
LAF‘u. Nors sovietai suėmė dalį LAF‘o or-
ganizatorių (majoras Vytautas Bulvičius, 
kapitonas Juozas Kilius, leitenantai Juozas 
Sadzevičius, Leonas Žemkalnis ir kt.), iš-
trėmė daug visos Lietuvos žmonių, tačiau 
LAF‘o veikla nesutriko, organizacija persi-
grupavo susiburdama į vieną, Vyriausiąjį 
štabą ir paruošusi Sukilimo planą, jį sė-
kmingai įvykdė, išvadavo Kauną ir Vilnių. 
Apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę 
buvo paskelbta iš ką tik atsiimto Kauno 
radiofono. Tris dienas Lietuvos Respu-
blika gyveno ir veikė pagal Lietuvos Res-
publikos Konstituciją bei savo įstatymus 
iki neprasidėjo vokiškoji okupacija. Tris 
dienas veikė visos institucijos nuo kaimo 
viršaičio iki Vyriausybės, kadangi LAF‘as 
,,paskelbdamas Lietuvos Vyriausybę ir 
visą kraštą sukeldamas ant kojų“ kvietė 
Nepriklausomybės siekti ginklu ir dėl jos 

bės tekstą išspausdino Amerikos „New 
York Times“, Lietuvoje – leidinys „Į laisvę“. 

Vyriausybei, iki atvyks ministras pir-
mininkas Kazys Škirpa, vokiečių valdžios 
sulaikytas namų areštu Berlyne, šešias sa-
vaites vadovavo švietimo ministras Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis. Naciams nelei-
dus plk. K. Škirpai grįžti iš Berlyno, o 
numatytam vyriausybės pirmininko pa-
vaduotojui Jonui Masiliūnui atsidūrus į 
Sibirą riedančių tremtinių ešelone, kiti 
ministrai įtikinėjo Juozą Ambrazevičių-
Brazaitį laikinai prisiimti ministro pirmi-
ninko pareigas. Ambrazevičius-Brazaitis 
atsikalbinėjo, pagaliau leidosi mobilizuo-

aukotis. Atkovodami Nepriklausomybę 
1941 m. Birželio sukilimo kautynėse žuvo 
daugiau nei 2700 laisvės kovotojų, šimtai 
buvo sužeista. Sovietai per I-ąją okupaciją 
nužudė daugiau nei 1500 Lietuvos žmo-
nių. Kauno Radiofone LAF vyriausiojo 
štabo vardu įgaliotinis Leonas Prapuolenis 
paskelbė nepriklausomos Lietuvos atsta-
tymą ir laikinosios Lietuvos vyriausybės 
sudėtį, skambėjo Lietuvos Respublikos 
himnas. Kauno radijas šį pranešimą nuo-
latos kartojo ir skelbė ne tik lietuviškai, 
bet ir vokiškai bei prancūziškai. Girdėjo 
Stokholmas, Helsinkis, Berlynas ir tai pa-
kartojo visam pasauliui. Nepriklausomy-

Atstatoma laisva Lietuva!
Susidariusi laikinoji, vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė, skelbia atstatanti 
Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos Valstybė entuziastingai pasižada 
prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro iškankinta Lietuvių Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės 
vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Vilnius, Kaunas 1941 m. birželio 23 d.

Birželio 24 į Vilnių, kitą dieną - Kauną, vermachto kariai įžengė be pasipriešinimo. Nepaisant to, kad lietuvių sukilėliai palengvino vokiečių žygį per 
Lietuvą, Vokietijos karinė vadovybė nelaikė jų savo sąjungininkais. Okupavus Lietuvą sukilėlių bei partizanų daliniai buvo nuginkluoti ir paleisti.

„Miestas yra tvirtai lietuvių rankose. Lietuvių kariniai daliniai jį gina, yra vokiečiams draugiški ir prašo, kad nebūtų apšaudomi.“ Savo radijo prane-
šime perdavė pirmasis su žvalgų grupe į Kauną įžengęs vokiečių karininkas leitenantas Flohretas.
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jamas trumpam laikui, kol „Škirpa išlips iš 
tanko, pasiekusio Kauną“. Niekas tuo metu 
dar nežinojo, kad plk. Škirpa gestapo nu-
rodymu Berlyne jau sėdėjo namų arešte. 
1941 m. birželio mėn. 23 d., prasidėjus su-
kilimui ir sovietus išvijus iš Lietuvos, Am-
brazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Lai-
kinoji vyriausybė norėjo atvykstantiems 
vokiečiams pateikti jau įvykusį faktą: Lie-
tuva yra nepriklausoma ir jos vyriausybė 
jau atstačiusi tvarką įstaigose, įmonėse, 
viešajame gyvenime. Atsiribodama nuo 
Sovietų Sąjungos, Laikinoji vyriausybė toli 
gražu nepadlaižiavo Vokietijos atžvilgiu. Ji 
tenkinosi aiškiu pasisakymu už Lietuvos 
nepriklausomybę ir pritarimu Vokieti-
jos kovai prieš bolševizmą. Vyriausybei 
teko panaikinti atskirus sovietmečio įsta-
tymus, grąžinti Lietuvoje prieš okupaciją 
galiojusią teisę, leisti naujus potvarkius. 
Per žaibiškai trumpą laiką buvo grąžinta 
pramonės ir prekybos įmonių nuosavybė, 
sugrąžinti nacionalizuoti namai ir kitas 
turtas. Švietimo srityje atstatyta dvylikos 
metų mokyklų programos sistema, atkur-
tas valstybinis vidurinių mokyklų tinklas, 
įsteigti aukštojo mokslo Teologijos, Filo-
sofijos ir Miškininkystės fakultetai. 

Juozo Ambrazevičiaus-
Brazaičio asmenybė

Prof. Vaclovas Biržiška, rašydamas 
apie Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, kons-
tatavo: „Užsiauginote žmogų, kokio šiais 
laikais labiausiai ir reikia: kultūringas po-
litikas ir nepakeičiamas valstybininkas. 
Važinėdamas tik dviračiu, eidamas švieti-
mo ministro pareigas, per penkias savaites 
padarė daugiau, nei kitas per penkerius 
metus važinėdamas limuzinu. Jis per tą 
laiką spėjo atstatyti bolševikų sujauktą 
švietimo darbą.“

Lietuva Juozui Ambrazevičiui-Brazai-

čiui buvo kūnas ir kraujas, darbas ir kova, 
gyvenimo turinys ir prasmė. Jis turėjo 
įgimtas rezistento savybes. Rezistencinėje 
veikloje Juozas Ambrazevičius-Brazaitis 
reiškėsi asmenine aukos dvasia ir intensy-
viu darbu. Šioje veikloje reikėjo ne impul-
syvių sprendimų, kaip partinėje veikloje, 
bet išminties, rimties, valingo ištvermin-
gumo ir – drąsos.

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis yra 
sakęs, jog politinis valstybinis gyvenimas 
jo niekados nedomino ir niekados ne-
traukė, bet jeigu teko į jį įsileisti, tai ne 
dėl pamėginimo, bet dėl reikalo: „Kada 
buvo likviduoti tie draugai, kurie turėjo 
imtis politinio ir valstybinio gyvenimo ir 
jį vykdyti, teko kam nors juos pavaduoti. 
Pavadavau juos atlikdamas draugiškumo 
pareigą, kurios turėjo imtis tie, kurie dar 
liko gyvi. Tą pareigą teko imti ne iš malo-
numo, bet teko imti daugiau kaip naštą, 
kurią kas nors turėjo nešti.“

Jau gyvendamas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (nuo 1952 m.), Juozas Ambra-
zevičius-Brazaitis savo knygoje „Vienui 
vieni“ rašė: „Tėvynės pasipriešinimo dva-

sią labiausiai seka jaunimas. Iš partizanų 
parašytos knygos „Partizanai už geležinės 
uždangos“, iš laisvėn pakliuvusių žmo-
nių pasakojimo jie seka tuos nežinomus 
didvyrius, vyrus ir moteris, seka ir tuos 
pasyviosios rezistencijos žmones, kurie 
sugeba maskuoti savo veidą ir veiklą, kad 
išvengtų betikslės aukos“.

Kaustytais okupanto batais  
per laisvę

Sovietinė propaganda veikusi pusę 
šimtmečio be atvangos, skelbė melus, nie-
kino 1941 m. Birželio sukilimą, jo dalyvių 
atminimą, politiškai juos persekiojo. Ne-
galėjo kitaip. Turėjo pateisinti okupaciją ir 
savo brutalų įsiviešpatavimą. Kitaip būtų 
turėję pripažinti, kad Lietuvoje bolševi-
kai tebuvo nekviesti svečiai, kuriems teko 
paskubomis iš čia dangintis, kai tik neteko 
ginkluoto Maskvos užnugario. Totalitari-
nė imperija jau po karo dar 50 metų gyve-
no užsisklendusi nuo pasaulio. Diskusijų 
nepripažino. Ką rašė kitur gyvenantys au-
toriai – tebuvo „buržuazinė propaganda“. 
Todėl sovietai skelbė ką norėjo, kad tik 
pateisintų įvykdytus nusikaltimus: nepri-
klausomų Baltijos valstybių užgrobimą, jų 
ūkio ir politinės santvarkos sugriovimą, 
masines represijas, trėmimus, žmonių ka-
linimus, kankinimus ir nekaltų žmonių 
žudynes. 

Diplomatas ir pulkininkas Kazys Škir-
pa, vienas pagrindinių Birželio sukilimo 
organizatorių ir vadovų, straipsnyje „Ko-
dėl mes sukilom?“, dar Stalinui gyvam 
esant, 1951 m. rašė: „Su šiurpu ir neužgęs-
tančio protesto jausmu širdyje mes, lietu-
viai, prisimename ir niekad neužmiršime 
to, kaip prieš dešimt metų sovietiškasis 
okupantas mūsų Tėvynėje Lietuvoje grie-
bėsi naikinti lietuvių šviesuomenę: kaip 
virš 12 000 asmenų, niekuo nenusikal-

Lietuva J.Ambrazevičiui-Brazaičiui 
buvo kūnas ir kraujas, darbas ir kova, 

gyvenimo turinys ir prasmė.

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis

Vokietijai pradėjus puolimą 1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Lietuvių aktyvistų fronto suorganizuotas Birželio sukilimas prieš Sovietų Sąjungos 
okupacinį režimą. Birželio 23 d. Kaune per radiją buvo paskelbta, kad sudaroma Lietuvos laikinoji vyriausybė ir atkuriama Lietuvos valstybė. Dar iki 
vermachto įžengimo į Kauną ir Vilnių lietuvių sukilėliai ėmė kontroliuoti šiuos didžiausius Lietuvos miestus
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tusių – buvusių Lietuvos valstybės vyrų, 
kilniausių Bažnyčios tarnų, tautai daug 
nusipelniusių visuomenes veikėjų, idealis-
tų – kultūros darbuotojų, mokslo, spaudos 
ir švietimo darbininkų, nepriklausomybes 
karo veteranų, patriotinio jaunimo ir t.  t. 
– nugrūdo į kalėjimus, ir – kaip šį savo 
siautėjimą tas okupantas 1941 m. birželio 
mėn. antroje pusėje apvainikavo pirmuoju 
masiniu užpuolimu ant ramių Lietuvos 
gyventojų – apie 40,000 žmonių – vyrų 
ir moterų, jaunų ir žilagalvių senukų ir 
vaikų, inteligentų, ūkininkų ir paprastų 
darbininkų šeimų, – išplėšė iš mūsų tautos 
tarpo, sumetė į galvijams vežti vagonus, 
juos aklinai užkalė, ir, be lašo vandens 
alpstantiems vaikučiams, išvežė į bolševi-
kinės imperijos tyrus ir kacetus…“ („Dir-
va“, 1951 m. birželio 21 d.)

Lietuvos rezistencijos istoriją nagri-
nėjantis žurnalistas Vidmantas Valiušaitis 
teigia, jog Kazys Škirpa pastebi, kad iš 
slaptų sovietinių dokumentų, sukilimo 
metu patekusių į lietuvių rankas, tapo 
visiškai aišku, jog prie šio „aukščiausio 
laipsnio nusikalstamo darbo prieš žmoni-
ją ir jos civilizaciją, Maskvos Vyriausybė 
pradėjo ruoštis nuo pat to momento, kai 
užmetė Lietuvai 1939 m. spalio 10 d. su-
tartį su Sovietų Rusija, lyg pasityčiojimui 
pavadindama ją „Draugiškumo ir savitar-
pio pagalbos sutartimi.“

 Žurnalistas V. Valiušaitis pastebi, jog 
susivienijus Hitleriui ir Stalinui – dviem 
liūdniausiai pagarsėjusiems XX a. Euro-
pos diktatoriams, jų abiejų diriguojami 
režimai, kurių vėlesnė konfrontacija tapo 
lemiamu Antrojo pasaulinio karo Euro-
poje susidūrimu, dvidešimt du mėnesius 
dirbo ranka rankon: „Hitleriui, pasuku-
siam į Vakarus ir įsiveržusiam iš pradžių 
į Skandinaviją, paskui į Beniliukso šalis 
ir Prancūziją, Stalinas siuntė sveikinimus. 
Užkulisiuose naciai ir sovietai prekiavo 
paslaptimis, projektais, technologijomis ir 
žaliavomis, remdami vienas kito planus. 
Stalinas ketino išnaudoti nacių puolimą 
savo tikslams, paspartinti Vakarų žlugimą 
ir ilgai lauktą kapitalistinio pasaulio griūtį. 
Abi pusės veikė vienodai, tačiau kaip tik 
Sovietų Sąjungą ir pasaulinį komunistų 
judėjimą šis ryšys labiausiai ir pažeidė. 
Nacistams 1939 m. buvo likę labai nedaug 
moralinio kapitalo ir jie netrukus galutinai 
susikompromitavo, pradėdami Holokaus-
tą, o komunistai mėgo didžiuotis savo 
moraliniu įvaizdžiu. Paktas su Hitleriu 
visiems laikams sutepė pasaulinio komu-
nizmo reputaciją“.

Karo pradžia, Vokietijos kariai žygiuoja per Lietuvą

NUKELTA Į 34 PSL.



34

kariai sunaikinti ugnies židinio. Atsidūrę 
kitame Nemuno krante, mūsų kariai ap-
ieškojo namą, iš kurio trečio aukšto kažkas 
tebešaudė į sustojusius ant tilto sunkveži-
mius. Seržantas, išspyręs koja kambario 
duris ir įsibrovęs į vidų, neteko amo: ant 
siuvimo mašinos „Zinger“ stalo pasidėjusi 
lengvąjį kulkosvaidį šaudė skarelę ryšėjusi 
močiutė. Ji tik su panieka pažvelgė į mus 
ir toliau tęsė savo darbą. Atsitokėjęs ser-
žantas prišoko prie šaulės ir, akimirksniu 
išmetė ją žemyn galva pro langą...“

Intensyvūs mūšiai Nemuno pakrantėse 
Kaune vyko birželio 23–25 d. Galbūt žu-
vusi močiutė sovietų okupacijos metu ne-
teko savo sūnų, artimųjų? Akivaizdu, kad 
ji žinojo, kur yra paslėptas ginklas ir mo-
kėjo juo naudotis, nors vargu ar buvo Bir-
želio sukilimo dalyvė. Greičiausiai ji pasi-
naudojo sūnaus ar vyro paslėptu ginklu, 
kad atkeršytų raudoniesiems okupantams. 
Močiutė veikiausiai šaudė vokišku kulkos-
vaidžiu MG-08/15. Taip pat tai galėjo būti 
ir Lietuvos kariuomenėje turėtas lengvasis 
čekiškas kulkosvaidis: „Zbrojovka Brno“.

Dim. vyr. ltn. Vidmantas Kuprevičius,  
gr. Vilius Džiavečka, „Savanorio“ redakcija

Būta ir kitų keršto už trėmimus apraiškų. Tenka apgailestauti, kad nacių 

propaganda sugebėjo dalies Lietuvos žmonių keršto už sovietų represijas 

energiją nukreipti į nusikalstamus veiksmus prieš žydų tautybės Lietuvos 

žmones. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, Holokaustą organizavo ir plana-

vo nacistinis režimas. Nei 1941 m. sukilėliai, nei Laikinoji vyriausybė žydų 

tautybės Lietuvos piliečių žudynių neplanavo. Sukilimas buvo tautos valios 

ir ryžto išraiška, sukilėlių tikslas pasiekti politinio savarankiškumo ir įgyti 

suverenaus subjekto statusą, deja, liko neįgyvendintas. 

Penki šoviniai kruvinoje  
rankoje ir kitos keršto  
už trėmimus apraiškos

Kaunietė, ilgametė pedagogė Zenona 
Masytė 1941-aisiais metais – studentė pri-
simena sukilusi Kauną: ,,Čia virte virė gy-
venimas, tarp studentų ir moksleivių: bus 
karas! Visi žinojo, kad bus karas. Iš kur jie 
žinojo? Nujautė! Aš budžiu ant palangės. 
Tik staiga 1941 m. birželio 22 d. Kaune – 
trenksmas didžiulis! Širdis man suvirpėjo! 
Antras! Trečias! Jau čia, sakau, nebe taip 
yra kaip kasdien. Išbėgau į gatvę, ten žiū-
riu: nieko nematau, tiktai girdžiu, dunda. 
Ir lygtai lėktuvai. Tai žinojau visus kelius 
ir takelius, užlėkiau į antrą aukštą, per 
liuką prie kamino. Apsikabinau tą kaminą. 
Žiūriu aerodromo pusėn: kamuoliai juodų 
dūmų ritasi į dangų ir liepsnos. Aišku: an-
garai dega. Aš tiktai šaukiu, laiptais žemyn 
bėgu, sakau, sakau, kelkite visi: prasidėjo 
karas! Kur jau! Lėktuvai danguje matosi. 
Saulė dar nepatekėjusi, o lėktuvai skraido. 
Ateinu į Rotušės aikštę birželio 23-ąją, žiū-
riu eina vyriškis su raiščiu ant rankovės ir 
šautuvu. Ei, brolyti, kas tu toks būsi? Sako 
sukilėlis: „Tai ką, nežinai? Sukilimas!“ Pa-

Prie Kauno vokiečiams į nelaisvę pasidavė ne-
mažai sovietų kareivių, kurie pradžioje buvo 
vedami į VI fortą, tačiau jis greitai prisipildė ir 
vėliau belaisvių stovyklos padaliniai pasklido 
po visą miestą, belaisviai buvo laikomi tiesiog 
po atviru dangumi, arba kituose fortuose. 

sirodo, iš Šančių pusės rusų būrelis staiga 
užpuolė mūsų sukilėlius ir per kapines 
vijosi. Ir kaip tiktai – link miesto, o aš 
dviračiu Miško gatve atvažiuoju ir girdžiu, 
kad šaudo. Žiūriu, iš kapinių sukilėlis... 
Bėga bėga, atsiklaupia, ropoja. Žiūriu, – 
kraujas teka. Sukilėlis! Iki vidurio gatvės 
atšliaužė. Paskui aš pribėgau prie jo. Bet 
jis dar turi jėgų: šaligatvį pasiekė. Aš jam 
teikiu pagalbą: jam per krūtinę peršauta, 
– dvigubą tvarstį dedu. Ir jisai man sako: 
„Sesute (niekad neužmiršiu aš tų žodžių!), 
sesute, sesute, man nereikia, netvarstyk, 
mano gyvenimas baigtas. Mano rankoj, 
mano rankoj yra... Atiduok. Atiduok drau-
gams.“ Ir užgeso. Ir žinot, kas jo rankoj 
buvo? Atlaužiau pirštus: penki šoviniai“.

Dar vienas kaunietis, „Savanorio“ lei-
diniui pasakojo sovietmečiu sutikęs bu-
vusį kareivį, kuris karo pradžioje buvo 
Lietuvoje. Okupantams atsitraukinėjant 
Senamiesčio link, į tiltu važiuojančią rusų 
sunkvežimių vorą, staiga kažkas atidengė 
ugnį iš priešingo Nemuno kranto. „Šaudė 
kulkosvaidis. Kadangi ugnis buvo intensy-
vi, buvo duotas įsakymas trauktis atgal, – 
prisiminė buvęs rusų kareivis, – netrukus į 
priešingą krantą buvo pasiųsti jis ir dar du 

Wikipedia ir Vokietijos Bundeswehr foto archyvo nuotraukos 
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Dukart prisiekęs Lietuvai
Anot buvusio krašto apsaugos viceministro Edmundo Simanaičio (1997-2000) XX amžiaus Lietuvos istorijoje žinomos trys 
karių savanorių kartos. Pirmoji karta – tai savanoriai kūrėjai, apgynę 1918 metais atkurtos Lietuvos valstybės nepriklausomybę. 
Tuomet žuvo kovose, mirė nuo žaizdų ir ligų 4440 karių. Antroji savanorių karta buvo gausiausia. Ginkluoto pasipriešinimo 
sovietų okupacijai kovos truko bemaž dešimtmetį. Vien tragiškiausiais 1944–1945 metais kovose žuvo apie dešimt tūkstančių 
laisvės kovotojų. Tuo metu Lietuvoje buvo dislokuota per 20 NKVD pulkų ir būrių, o 1946 metais – ne mažiau kaip dešimt 
divizijų, t. y. apie 60 tūkst. baudėjų. Bendras žuvusių kovose partizanų skaičius viršija 20 tūkst., kitais duomenimis –  
per 25 tūkst. Trečioji karių savanorių karta atsirado kartu su Sąjūdžiu, 1988 metais. Tada jie buvo vadinami žaliaraiščiais ir 
dažniausiai palaikydavo tvarką bei rimtį gausiuose mitinguose, eitynėse, susirinkimuose. 

SKAT Kauno rinktinės vadas V. Straleckas raportuoja KAD direktoriui A. Butkevičiui ir Kauno 
komendantui V. Vilkeliui 1991 m. (iš asmeninio V. Vilkelio archyvo)

Kąstutis Vitkus su sūnumi Ąžuolu savo ūkyje

Prof. Aleksandras VITKUS
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Prieš 30 metų paskelbus Lietuvos ne-
priklausomybę, svarbiausia buvo ją išlai-
kyti, įtvirtinti ir užtikrinti. Pirmieji jos 
ginti stojo Lietuvos savanoriai, panašiai 
kaip ir 1918-1919 metais, kai reikėjo Lie-
tuvą apginti nuo bermontininkų, lenkų ir 
bolševikų invazijos. Pokario meto parti-
zanai taip pat tapo savanoriais, nes turėjo 
atlikti tai, ko nepadarė Lietuvos tarpu-
kario kariuomenė, pasipriešinti Sovietų 
sąjungos okupacijai ir aneksijai. Ne veltui 
1990 metų savanoriai šiandien teisingai 
įvardinami trečiosios kartos savanoriais.

Vienas iš šios kartos savanorių buvo 
ir mano giminaitis, brolio sūnus Kęstutis 
Vitkus, kuris šiandien kukliai darbuojasi 
savo ūkyje. Gimęs 1970 metais, baigęs 
Kauno miesto 33-ąją mokyklą, mokėsi 
Žemės ūkio akademijos miškų fakultete, 
šiandien augina juodagalves avis prie Pra-
galvio tvenkinio, Dabikinėlės kaime, porą 
kilometrų nuo Akmenės.

Kęstutis savanorio kelią pradėjo dar 
1988 metais, kai Vingio parke vyko Sąjū-
džio mitingas, kuriame dalyvavo kartu su 
tėvais ir broliu. Vėliau įstojo į jaunimo pa-
minklosaugos klubą „Atgaja“, kurį, drauge 
su bendraminčiais 1987 m. liepos 16 d. 
įkūrė Saulius Gricius. 

Suaktyvėjus aplinkosauginiams judė-
jimams ir pakilus taip vadintai „žaliajai 
bangai“, „Atgaja“ pasuko į gamtosaugą. 
Kęstutis dalyvavo Lietuvoje ekologinio 
protesto mitinguose, akcijoje prieš Kai-
šiadorių hidroakumuliacinės elektrinės 
galingumo didinimą, 1989 m. rugpjūčio 
18 d. – rugsėjo 4 d. pikete prie Kauno 
rajono Piliuonos gyvenvietės kur „Atga-
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ja“ siekė neleisti statyti karinio objekto 
kodiniu pavadinimu „Neman“. Po derybų 
su Vyriausybe – statyba užkonservuota. 
Taip pat Kęstutis dalyvaudavo įvairiuo-
se ekologiniuose ar taikos žygiuose prieš 
gamtos teršimą. Kiekvieną ketvirtadienį 
jis, drauge su savo bendraminčiais rinkda-
vosi prie Maironio paminklo, kur vykdavo 
pokalbiai, diskusijos, planavimai. Tuomet 
archeologų grupės vadovu dirbęs Algirdas 
Žalnierius šį jaunimą geru žodžiu minėda-
vo: „Buvo labai šaunūs žmonės, be jokių 
kompleksų... Jie mums padėdavo pačius 
juodžiausius darbus padaryti“. 

Pirmoji priesaika
Po 1990 m. kovo 11 d. Kauno sąjū-

džio žaliaraiščių veiklos koordinavimo 
taryba spaudoje paskelbė Virginijaus 
Vilkelio ir Saulius Rudžionio pasirašy-
tą kvietimą stoti į savanorių gretas. Sū-
nėnas Kęstutis tapo savanoriu. Tiesa, 
priesaiką davė tik žiemai prasidėjus. 
Ats. plk. ltn. Virginijus Vilkelis leidiny-
je „Savanoris“ prisimindamas tas įtemp-
tas dienas pasakojo kokiais milžiniškais 
kiekiais didėjo Sąjūdžio žaliaraiščių: „Iki 
1990 m. rugpjūčio 2 d., kai tapau Kraš-
to apsaugos departamento Kauno zonos 
instruktoriumi, o po Sausio įvykių ir vir-
šininku, 1990 m. pavasarį Kauno Sąjūdžio 
būstinėje pradėjome savanorių registraci-
ją. Jų pagrindą sudarė daugiau nei 1000  
tuo metu mano vadovaujamų vadinamųjų 
Sąjūdžio žaliaraiščių. Savanorių registra-
cijos metu tas skaičius augo geometrinės 
progresijos seka, juos struktūrizavome, 
formavome ekipažus, kurie vyko, ten, kur 
reikėjo žmonių, fizinės apsaugos. Prasidė-
jo pirmosios „misijos“: budėjimai Vilniuje 
Kovo 11-osios išvakarėse, vėliau Maironio 
spaustuvės gynyba, kiti budėjimai“. 1990 
m. gruodžio mėnesį, Kęstutis davė prie-

saiką (Kaune, Gruodžio gatvėje, viena-
me iš pastatų kur buvo įsikūręs savanorių 
centras) ir pradėjo vykdyti užduotis. Tuo 
metu Kauno Centriniame pašte visuome-
nei buvo rodomi kino filmai, bet reikėjo 
užtikrinti tvarką. Ten buvo siunčiami sa-
vanoriai, kurie susitvarkydavo su jaunuo-
liais, mėgdavusiais kelti salėje sumaištį. 
Vėliau, naktimis tekdavo budėti saugant 
laikraščio „Kauno laikas“ redakcijos pa-
talpas.

Antroji priesaika
1990 m. rugsėjo mėnesį buvo sušauk-

tas pirmas Kauno savanorių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 200 savanorių. Buvo 
suformuotos pirmosios dvi kuopos, ku-
rioms vadovavo Sigitas Musteikis ir Gin-
tautas Bieliauskas. Vienoje šių kuopų buvo 
ir mano sūnėnas Kęstutis Vitkus. Nuo 
1991 m. sausio mėnesio jam  teko budėti 
Kauno savivaldybėje. Kaip sausio 13-ąją 
buvo saugoma Kauno miesto savivaldybė 
aiškinosi „Kauno dienos“ žurnalistė Edi-
ta Radzevičiūtė straipsnyje „Kaip Sausio 
13-ąją buvo saugoma miesto savivaldy-
bė? (2018-01-13). Publikacijoje dabartinis 
Seimo narys Kazys Starkevičius prisiminė, 
kaip 1991 m. teko ginti Kauno miesto 
savivaldybę nuo galimos Rusijos kariuo-
menės invazijos. Tuomet jis savivaldybėje 
buvo atsakingas už gynybą, tad teko ne tik 
kurti planus, kaip apsisaugoti nuo svetimų 
kareivių įsiveržimo, bet ir kaip neatiduo-
ti priešams vertingų miesto dokumen-
tų. „Pirmųjų aukštų langus dengė grotos, 
prieigos taip pat buvo užvertos vartais; 
aplink pastatą buvo išrikiuotos barikados, 
įvažiuoti trukdė ir sunkiasvorės šiukšlių 
vežimo mašinos. Visur buvo pridėta mai-
šų su smėliu ar statybinėmis medžiagomis. 
Svarbu buvo apsaugoti ne tik pastatus, 
bet ir turimą informaciją.“ Nesigilinant į 

detales, o akcentuojant savanorius, Kazys 
Starkevičius prisiminė, kad Kauno savi-
valdybėje buvo įkurtas pirmasis gynybos 
štabas, kuriam vadovavo majoras Virgi-
nijus Vilkelis. Kabinetas aukščiausiame 
pastato aukšte buvo paskirtas štabo vei-
klai. Taip pat veikė gynybos komitetas, 
kuriam vadovavo Gintaras Pukas. Jau nuo 
1990 m. gruodžio savivaldybėje pradėjo 
budėti savanoriai. 1991-ųjų sausio 12 d. 
savivaldybės didžiojoje salėje prisiekė 100 
savanorių būrys, Kęstutis Vitkus tądien 
dar kartą prisiekė Lietuvos Respublikai, 
nes dalis savanorių nebuvo prisiekę, o 
pirmosios priesaikos dokumentai kažkur 
dingo. Taip Kęstutis Vitkus antrą kartą 
davė priesaiką. Priesaikos tekstą savano-
riai pasirašė Kauno miesto savivaldybėje. 

Ką veikė savanoriai
Kaune veikusios įmonės geranoriškai 

bendradarbiavo, savanoriams parūpinda-
vo net maisto. „Inkaro“ gamykla savano-
rius aprūpino guminėmis lazdomis, kad 
galėtų jie bent šiek tiek apsiginti. Kauno 
autobusų parkas, spec. auto įmonė padė-
davo kai prireikdavo autobusų ar sunkve-
žimių.

Ats. plk. ltn. Virginijus Vilkelis, pa-
sakodamas kaip buvo organizuojama 
pastatų apsauga Lietuvoje, primena, kad 
pagrindinė savanorių būstinė buvo Kau-
no savivaldybė. Kaune, V. Vilkelio vado-
vaujami savanoriai, rotaciniu būdu buvo 
siunčiami į Vilnių saugoti Seimo, kiti lik-
davo saugoti Kauno savivaldybę. Aišku, 
reikia nepamiršti, kad prie pagrindinių 
objektų pastoviai atvykdavo ir pavieniai 
žmonės, šeimos ir juos apsupdavo ratu. Į 
Kauno savivaldybės apsaugą buvo žiūrima 
rimtai, nes buvo gauta informacija, kad 
pastatų šturmas gali vykti ir Kaune. Tarp 
numatomų sovietų kariškių šturmuojamų 

1990 m. lapkričio 23 dieną įvykusios pirmosios Lietuvos kariuomenės priesaikos akimirkos
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pirmųjų pastatų turėjo būti  ne tik pas-
tarasis objektas, bet ir Sutkūnai, Jūragiai, 
Telekomas ir kt. Visų šių objektų viduje 
budėjo V. Vilkelio savanoriai, pasiųsti iš 
Kauno. Kęstutis Vitkus buvo paskirtas 
atsakingu už žmonių kvietimą prie Kau-
no savivaldybės. Tam buvo naudojama 
sirena, kur buvo ant savivaldybės stogo. 
Įjungus sireną, žmonėms buvo ženklas, 
kad rinktųsi prie savivaldybės. Tai, kad 
savivaldybę saugojo jaunieji karatistai, 
užkalbintas prisiminė ir buvęs Kauno Ta-
rybos narys, Kauno keliautojų kultūros 
klubo pirmininkas Vincas Kavaliauskas.

1991 m. sausio 13 dienos rytą jau po 
Vilniaus televizijos bokšto užėmimo tuo-
metis KAD instruktorius V. Vilkelis lie-
pė Kęstučiui su keliais savanoriais pereiti 
saugoti Kauno radiofoną, prie buvusios 
parduotuvės „Merkurijus“. Savanoriams 
buvo užleistas LTV Kauno televizijos re-
daktoriaus Raimundo Ylos kabinetas.

Sausio 13-oji Kaune
Naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją Sovietų 

desantininkai užėmė Vilniaus televizijos 
bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pasta-
tą.  Žuvo 14, buvo sužeisti apie 600 žmonių. 
Sovietų statytiniai nuo 22 iki 6 valandos vi-
soje Lietuvoje įvedė komendanto valandą. 
Sausio 13 d. 3 val. 20 min. pradėjo veikti 
laikinoji televizijos studija Kauno radiofo-
ne ir retransliacija Sitkūnuose ir Juragiuo-
se. Mano sūnėnas Kęstutis Vitkus kartu 
su Pauliumi Gudeliu, Virmantu Čiviliu, 
Gintu („Briedžiu“) pradėjo budėjimą Kau-
no radiofone. Saugoti pastatą nuo užpuo-
limo padėjo ir susirinkę žmonės. Tačiau 
pastato šturmas galėjo vykti ir naktį, todėl 
buvo imamasi priemonių nors trumpam 
sulaikyti kariškius, jei jie veržtųsi į vidų. 
Pirmiausia užbarikadavo duris medinėmis 
dėžėmis, prikrovę į jas plytų. Vėliau rado 

V. Vilkelis kalbasi su sovietų karininku Asmeni-
nio V. Vilkelio archyvo nuotrauka

V. Vilkelis (centre) ir Virmantas Balandis (kai-
rėjė, SKAT štabo viršininkas su telefonu) Asme-
ninio V. Vilkelio archyvo nuotrauka

grotas, kuriomis užrakino duris ir taip už-
tvėrė kelią į vidų; baldus užkrovė ant langų 
laiptinėje. Paruošė, išvyniojo priešgaisri-
nes žarnas. Vakarop nežinybinė milicija, 
turėjusi tik vieną pistoletą, pasitraukė iš 
pastato, savanoriai liko jame vieni. Pagal 
vado patarimą, apžiūrėjo ir paruošė at-
sitraukimo kelią kaip per stogus pasiekti 
Donelaičio gatvę. Naktis praėjo ramiai, 
Kaune šturmo niekur nebuvo. 

Kitą dieną Kęstutis Vitkus su Pauliumi 
Gudeliu išvyko į budėjimą Juragiuose. Čia 
Kęstutis praleido visą savaitę, po to paskir-
tas budėti prie telekomo, kur buvo sukurti 
laužai, kad žmonės galėtų pasišildyti, vė-
liau sūnėnas budėjo ir geležinkelio stotyje. 

Karinio pučo Maskvoje aidai
1991 m. rugpjūčio 19 d. 6.00 val. per 

visuomenės informavimo priemones buvo 
gautas pranešimas apie Maskvoje prasi-
dėjusį karinį pučą. Kaune į pasitarimą 
Dariaus ir Girėno stadione skubiai susi-
rinko Kauno rinktinės kuopų vadai. Buvo 
skubiai evakuota štabo dokumentacija. 
Suformuotas ir išsiųstas savanorių būrys 
į Vilnių.   Iškviesti savanoriai apginkluoti 
turimais ginklais ir išsiųsti į atsargines va-
davietes. Lietuvos žemės ūkio akademijoje 
įsikūrė būrys, vadovaujamas A.Stašaičio, 
Šilainiuose, ties Linkuvos kaimu – R. Bal-
cerio vadovaujama kuopa, o štabas įsikūrė 
savanorio G. Grigonio bute. Ryšys, kurį 
organizavo J. Abromavičius, buvo užmegz-
tas tiek su atsarginėmis vadavietėmis, tiek 
su SKAT štabu. Medicininis aprūpinimas 
įkurdintas sanatorijoje Lampėdžiuose. Su-
formuota mobili grupė (vairuotojas R. 
Simonavičius, kariai V. Straleckas, A. Iži-
kovas, V. Balandis), kuri greitosios pagal-
bos automobiliu nepertraukiamai vykdė 
žvalgybą mieste. Gerai, kad pučas žlugo.  
1993 m. Paskutinis sovietinės armijos 
ešelonas 23 val. 45 min. atvyko į Kauno 
Kenos geležinkelio stotelę ir net nestabte-
lėjęs, it vaiduoklis, dingo nakties tamsoje. 
Rugsėjo 1-osios rytas išaušo gaivus ir gie-
dras, pirmasis be svetimos kariuomenės.   
Grėsmei atslūgus, daug savanorių paliko 
tarnybą. Jų tarpe ir Kęstutis Vitkus.

O gyvenimas tęsiasi
1998 metais Kęstutis apsigyveno gra-

žintoje močiutės žemėje ir čia pradėjo 
auginti avis. Įgūdžiai, įgyti kariuomenėje, 
neleidžia dirbti ūkyje atlaidžiai. Ne veltui 
2011 metais Žemės ūkio ministras Kazys 
Starkevičius apdovanojo Kęstutį Garbės 

raštu už pažangiausią gyvulininkystės ūkį 
regione. Nuo tragiškųjų 1991-ųjų sausio 
įvykių prabėgo beveik 30 metų, bet visi 
esame dėkingi už iškovotą laisvę tuome-
tiniams kariams savanoriams – šimtams 
vaikinų ir merginų, uosčiusių parako ir 
ragavusių kareiviškos košės. Vienas iš jų – 
Kęstutis Vitkus. Iš tiesų, dar gyvi tie jautrūs 
prisiminimai...1991 m. sausio 17 d. Aukš-
čiausioji Taryba priėmė Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos įstatymą, kuriuo 
remiantis oficialiai pradėjo veikti Savano-
riškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT). 
Įstatymas įteisino ir juridiškai legaliza-
vo jau veikiančias savanorių formuotes, 
sudarė prielaidas paskirti vadovybę, for-
muoti dalinius. Taip gimė III savano-
rių karta, kuriai per dvidešimt šešerius 
tarnybos metus buvo lemta nueiti ilgą 
kelią – nuo Parlamento gynėjų bei teri-
torinės gynybos užduočių vykdytojų iki 
pajėgumų, naudojančių mažų padalinių 
taktiką, Lietuvos kariuomenės sudėtyje 
gebančių užtikrinti Lietuvos Respublikos 
sausumos teritorijos apsaugą ir gynybą. 
Ats. plk. ltn. Virginijus Vilkelis sako, kad 
trečiosios kartos savanoriai niekada nebus 
pamiršti. Dabar visoje Lietuvoje kuriasi 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos skyriai, renkama ir sisteminama 
informacija, dokumentai, fotonuotraukos 
bei kita archyvinė medžiaga. Vienas iš šios 
idėjos organizatorių yra pats ats. plk. ltn. 
Virginijus Vilkelis.
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„Vesti pratybas mes galime išmokti 
daug geriau – taupydami laiką ir resursus, 
– sakė danų plk. ltn. M. Tomsenas, – ka-
riai, dalyvaudami užsiėmimuose tampa 
labiau motyvuoti ir dėmesingesni, kuomet 
tema apie įprastus kariuomenėje dalykus 
yra dėstoma kitaip, įdomiau, patraukliau, 
nei tai buvo daroma anksčiau. Instruk-
toriaus kurse užtikrinama, kad dalyviai 
į mokomąją veiklą įsitrauktų kuo anks-
čiau. Kurso dalyviams duodama įvairių 
praktinių užduočių jau iš pat pradžioje.  
Jei kariai mokosi tuo pat metu atlikdami 
praktinę užduotį, įgūdžiai ir žinios kur kas 
ilgiau išlieka jų atmintyje.“

„Siekiant, kad mūsų pratybos būtų 
efektyvesnės, KASP ypač reikalingi danų 
vedami Instruktoriaus kursai ir jų me-
todika. Kuopų vadams ir kuopininkams 
naudingi kursai sustiprina vakarietiškus 
instruktoriaus įgūdžių pagrindus“, –  sakė 
KASP vadas plk. Dainius Pašvenskas. 

KASP vado teigimu, su šia laida beveik 
visi Savanorių pajėgų kuopų vadai baigė 
pagal danišką metodiką organizuojamą 
Instruktoriaus kursą.

„KASP kariai, dalyvavę Instruktoriaus 
kurse, buvo labai imlūs, kompetentingi, 

Daniškas metodas: 
ne raketų mokslas,  
bet veikia puikiai!

Taip sakė Lietuvos karo akademijoje lankęsis Danijos Savanorių pajėgų 
(angl. Home Guard arba dan. Hjemmeværnet) štabo Mokymo skyriaus 
viršininkas plk. ltn. Mortenas Tomsenas (Morten Thomsen), stebėjęs 
danų instruktorių darbą Instruktoriaus kurse pagal danišką metodiką.

Instruktoriaus kursą baigusiems KASP kariams – karininkams, 
puskarininkiams ir kariams savanoriams  buvo įteikti kurso baigimo 
pažymėjimai. Instruktoriaus kursas, pagal danų metodiką organizuotas 
KASP kuopų vadams ir kuopininkams, trunka vieną savaitę ir 
organizuojamas jau trečius metus iš eilės. Tai jau antrasis toks kursas 
vykęs šiais metais. Susitikęs su KASP vadu plk. Dainiumi Pašvensku ir 
KASP rinktinių vadais, Danijos savanorių pajėgų štabo karininkas aptarė 
Instruktoriaus kursą ir tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas.

malonu su jais dirbti, – pastebėjo plk. ltn. 
M. Tomsenas, – kariams buvo duoda-
ma įvairių praktinių užduočių jau pačioje 
mokymų pradžioje. Jei karys mokosi tuo 
pat metu darydamas praktinę užduotį, 
įgūdžiai ir žinios kur kas ilgiau išlieka 
jo galvoje. Daniškas metodas ne raketų 
mokslas, bet veikia puikiai. Čia linksmoji 
metodo dalis. Kariai Lietuvoje ir Dani-
joje, dalyvaujantys šiame kurse, stengiasi 
suprasti kaip panaudoti šiuos dalykus. 

Neilgai trukus, jų akyse atsiranda lieps-
nelės, įrodančios, kad jie suprato, ko iš jų 
tikimasi ir reikalaujama. Dauguma turi 
instruktoriaus patirties ir supranta, kad 
dabar galės dirbti efektyviau, nei iki šiol: 
patys šnekėdami mažiau, daugiau duoda-
mi praktinių užduočių auditorijai. KASP 
kariai Instruktoriaus kurse padarė didelę 
pažangą per vieną darbo savaitę, kuri skir-
ta šio metodo įsisavinimui.

K U R S A I

Danai sugeba mokymosi procesą organizuoti taip, kad kiekvienas karys kurse tampa instruktoriumi, 
kuris atsakingai perteikia žinias savo kolegoms. Metodas pristatomas atvykusiems rinktinių vadams
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Pasak kurso vadovo št. srž. Joginto 
Jurskio iš Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės, Instruktoriaus kursas pagal danų 
metodiką praktiškai parodo, kad praty-
bas galima pravesti ne mažiau kaip trimis 
skirtingais būdais.

Anot KASP vado plk. Dainiaus Pašvens-
ko, KASP kuopų vadai ir kuopų valdymo 
grupės sąmoningai orientuojami per arti-
miausius metus baigti Danijos Savanorių 
pajėgų instruktorių vedamus Instrukto-
riaus ir Vadybos kursus?

Pagal šį vado matymą, su nedidelėmis 
išimtimis, tikslą 2020 metais jau esame 
pasiekę. Visi KASP kuopų vadai, taip pat 
kuopų valdymo grupių puskarininkiai, 
intendantai ir kuopininkai per pastaruo-
sius dvejus metus baigė Danijos savanorių 
vedamą Instruktoriaus kursą. 

Nuo seno esame įpratę, kad užsiėmimą 
vedantis karys standartiškai, monologu 
priešais auditoriją perteikia medžiagą, po 
to būna trumpa praktinė demonstracija, 
kuomet kariai pagal supratimą bei suge-
bėjimus stengiasi įsisavinti tai, ką jiems 
pasakė instruktorius. Tiek seniau, tiek 
dabar yra įprasta taikyti šį metodą. Užsiė-
mimas vedamas metodiškai: instruktorius 
dirba pasirengęs sukonspektuotą planą, 
vadovaujasi juo ir savo sukaupta patirtimi. 
Tarkime, kad galima dirbti ir taip. Danai 
mano kuruojamame Instruktoriaus kurse 
moko būsimuosius instruktorius dirbti ki-
taip. Ir tik nuo paties kario vėliau priklau-
sys, ar jis pritaikys vadinamąją danišką 
metodiką, ar netaikys. Žinoma, nedaryti 
nieko ir netaikyti danų siūlomo metodo 

būtų lengviausia. Tikiuosi, kad taip KASP 
padaliniuose nebus. Daugumos klausy-
tojų supratimą apie užsiėmimų kariams 
vedimą šis, daniškas Instruktoriaus kur-
sas, pakeičia iš pagrindų. Žinau, kad šitas 
esminis kursas, atnaujinant KASP kariams 
vedamus kursus, nebus paskutinis.

Kaip sekasi kariams Instruktoriaus kurse 
perlaužti save ir pakeisti mąstymą?

Instruktoriaus kursas turi vieną „ste-
buklingą“ tendenciją: savo tvirtą požiūrį 
turintis karys atvykęs pirmadienį, kurso 
eigoje, per savaitę, savo nuomonę pakei-
čia. Toks požiūrio virsmas įvyksta didžia-
jai daugumai klausytojų. Kurso metu to-
bulėja visi, pasikeičia jų matymas kaip turi 
atrodyti mokymai, kursantai įsisąmonina, 
jog konkrečias pratybas galima pravesti 
ne mažiau kaip trimis būdais naudojant 
įvairiausius metodus. Variantų gali būti 
įvairių: gali dirbti tik instruktorius, tas 
pats instruktorius gali tik stebėti, kaip 
dirba jo instruktuoti kariai ir t. t.

Danai sugeba padaryti taip, kad kie-
kvienas karys kurse tampa instruktoriumi, 
kuris atsakingai perteikia žinias savo ko-
legoms. Atsižvelgiant į Savanorių pajėgų 
specifiką, yra didelis pliusas, kad kurse 
dalyvaujantys profesinės karo tarnybos 
kariai arba kariai savanoriai, jau turi įvai-
rių kvalifikacijų ir žinių. Belieka juos suo-
rientuoti pagal danišką metodiką ir darbas 
užverda.

Užsiėmimų eiga priklauso nuo paties 
mokytojo. Nesvarbu tai būtų lietuvis, ar 
danas, kuris veda Instruktoriaus kursą ir 
dirba su grupe. Pati vedamų užsiėmimų 

metodika sudaro prielaidas ir galimybes 
priimti naujas taisykles, priverčia tave 
pasikeisti kaip instruktoriui. Ne paslap-
tis, kad mes įpratę nuo senų laikų, kad 
mokytis – tai visų pirma skaityti, „kalti“ 
mintinai  iš knygos, o visi klausytojai turi 
sėdėti suoluose ir klausyti, sekti, užsiraši-
nėti svarbiausius dalykus ir net konspek-
tuoti viską iš eilės, kas kalbama. Danams 
labiausiai patinka, kai kursantai medžia-
gos nesimoko mintinai, o teoriją bando 
įsisavinti per praktinius užsiėmimus, mo-
kydami vieni kitus. Daniško mokymosi 
procesas suskaidytas į piramidę, kur kie-
kvienai proceso daliai tenka atitinkama 
dalis laiko. Piramidės metodu vadovaujasi 
instruktoriai, suprasdami, ką gali pasiekti 
dirbdami vienu arba kitu būdu kombi-
nuodami mokymo procesą. Taip per san-
tykinai trumpą laiką (savaitę) pasiekiamas 
geras rezultatas.

Pagal savo seną metodą mes, vos ne 
savaitę turėtume skaityti paskaitas, antrą 
savaitę skirtume  praktikai, vestume už-
siėmimus, taisytume savo klaidas. Na ir 
trečiąją savaitę pasiektume tikslą.

Šiame kurse teorinių paskaitų yra labai 
mažai. Pati pirma diena yra įvadinė, su-
pažindinama su kursu, pasakojama, apie 

Apie kurso naudą

Kurso vadovas št. srž. Jogintas Jurskis

NUKELTA Į 40 PSL.

„KASP ypač reikalingas danų vedamas Instruktoriaus kursas ir jų metodika. Toks kursas suformuoja vakarietiškus instruktoriaus įgūdžių pagrindus“, 
– dėkodamas plk. ltn. Mortenui Tomsenui sakė KASP vadas plk. Dainius Pašvenskas
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tam tikrus metodus, mokymo technikas 
ir t. t. Šis kursas yra paremtas individualia 
praktika ir galutinis rezultatas priklauso 
nuo to, kiek kursantas įdėjo pastangų. 
Jeigu paviršutiniškai pasirengė užsiėmi-
mams, tai labai gero rezultato nepasieks, 
nebent būtų pedagogas profesionalas, ta-
čiau tai tik retos išimtys. Kiekvienas turi 
daryti namų darbus, o taip pat išgirsti 
ko reikalauja instruktorius, kuris aiškina, 
kaip pasiruošti paskaitai, kad ji pavyktų. 
Dėl to kursantas turi pagalvoti, susidė-
lioti planą ir metodiką, gal netgi paban-
dyti sau arba draugams pravesti paskai-
tą, savikritiškai išklausyti kitų nuomonę.  
Šį kursą jau baigė kuopų valdymo grupės, 
tačiau kursas – jeigu bus poreikis – galės 
būti tęsiamas ir aš tikiuosi, kad užteks 
mums pajėgumų.

Ar bus išlaikyta danų mentorystė, 
ar užduotis bus perduota lietuvių 
instruktoriams?

Mes, lietuviai, jau esame pasiruošę 
kursą vesti savarankiškai. Pernai metais 
jau išbandėme. Danai tebuvo stebėtojai, 
teikė savo pastabas, bet, mūsų laimei, 
didelių klaidų mes nepadarėme. Danai 
kasmet organizuoja savo tarptautinę va-
saros stovyklą Danijos Home Guard mo-
kykloje, kur surenka savanorius. Pas juos 
kursai vyksta apie mėnesį,  tikrai ne vieną 
savaitę. Tenai dirba visų sričių specia-
listai. Yra sudaromos puikios galimybės 
mokytis ir tobulėti. Pernai metais siun-
tėme po du karius savanorius iš rinkti-
nių į Instruktoriaus ir Vadybos kursus. 
Jau artimiausioje ateityje, kai tik prasidės 

pratybos, jeigu daniškas metodas bus tai-
komas kuopose, tai garantuoju, kad kariai 
sulauks efektyvesnių ir įdomesnių pratybų. 
Šitas kursas padeda įvaldyti metodą – kaip 
neįdomios pratybos gali virsti įdomiomis. 
Tarkime, tas pats elementarus ginklo ar-
dymas, t. y. ginklo valdymo testas, statutų 
mokymasis ir, žinoma, rikiuotės pratybos 
– tai mokymai, paprastai reikalingas „dri-
las“ (nuolatinis kartojimas). Tačiau net ir 
tokios pratybos gali būti įdomesnės. 

Kuo daniškas instruktoriaus kursas  
skiriasi nuo lietuviško?

Danų paskaitos ir užsiėmimai iš esmės keičia mūsų  
iki tol naudotą pabodusį formatą į įdomesnį, patrauklesnį, –  
sako kpt. Ignas Abramikovas, kurso dalyvis,  
KASP štabo kovinio rengimo karininkas. 

Iki tol buvo įprasta, kai vyksta paskaitos pas mus atsistoja dėstytojas 
ir visą laiką kalba, kalba, išdėsto, perpasakoja savo dalyką, o studentai  
įtraukinami į veiklą tik 10%-20%, na kai kur  iki 30%. 
Danų metodo esmė, kad studentai turi dirbti ne mažiau 70% . Tu esi 
studentas ir kartu instruktorius, duodi kolegoms užduotis, paaiškini temą, 
ir jie visa laiką dirba, nuolat yra įtraukti į veiklą. 
Kuomet pas mus vyksta įprastinės paskaitos, instruktorius pasakoja, o 
kažkas telefonu žaidžia, vadinasi jiems neįdomu. Tai ženklas, kad tema 
bus užkabinta tik paviršutiniškai. O tu, kaip instruktorius vedamose savo 
paskaitose turi pasiekti rezultatą ir gauti grįžtamąjį ryšį.“

Vyr. eil. Eligijus Aleksiejus 
iš Vyčio rinktinės:

„Daniškas instruktoriaus kursas spe-
cifinis tuo, kad jame taikomi visai kitokie 
metodai nei lietuviškame instruktoriaus 
kurso variante. Kai savaitę trunkantis kur-
sas įsivažiuoja, klasėje tvyro kūrybinė ir 
darbinė atmosfera. Jokios įtampos, bet 
verda intensyvus darbas. Įdomiausia, kad 
daugiau dirba studentai, negu pratybų 
instruktoriai, tai yra „stebuklingojo“ da-
niško metodo pagrindas. Instruktoriaus 
užduotis yra gerai pasiruošti iš vakaro ir 
apgalvoti tas užduotis, kurių jis mokys 
savo klausytojus. Ir nesvarbu kokia tema – 
karinė teisė, medicina ar ryšio procedūros. 
Svarbu, kad mokymosi procese studen-
tai patys išmąstytų, kaip viską reikia tei-
singai atlikti. Bandomuosius užsiėmimus 
veda kurso dalyvis. Taigi, pats būsimasis 
instruktorius mokosi, ieško informacijos 
arba ją patrauklių paskaitų metu perima iš 
kolegų. Į paskaitas įtraukiami visi. Vienas 
pasirengia ir veda, kiti dalyvauja ir taip ge-
riau išmoksta. Tuo tarpu įprastose paskai-
tose mes įpratę, kad dėstytojas stovi prie 
lentos ir dėsto, o klausytojus tuo metu ima 
miegas. Dirbant vadovaujantis daniškais 
standartais, kurso klausytojams nuobodu 
nebūna. Štai mūsų kursiokė savanorė Gie-
drė, pasakodama apie tarptautinius karo 
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Gr. Michail Lysenko nuotraukos

įstatymus, teisės aktus, paskaitą išdėstė 
taip, kad studentai (kolegos kariai savano-
riai) nemiegojo ir viską atsiminė. Štai jums 
ir daniško metodo stebuklas.“ 

Ar naudingas toks kursas ateičiai  
eiliniams kariams savanoriams?

Vyr. eil. Giedrė Japertienė 
iš Didžiosios Kovos rinktinės:

„Be abejo naudingas. Žinoma, nauda 
priklauso nuo to, kiek pats pasiimsi, ir kiek 
pasidalinsi ta metodika savo padalinyje, 
kai vesi užsiėmimus. Kurso vadovybei ir 
instruktoriams, danams, svarbiausia, kad 
būtų informacijos kaita, kai grįši į kuopą. 
Aišku, kai kuriuos dalykus mes žinome iš 
savo civilinio išsilavinimo, bet tikrai tuos 
metodus galima taikyti ir kariuomenėje. 
Tam tikri danų metodai atrodo tarsi žai-
dybiniai, bet jie yra išties labai efektyvūs, 
netgi kalbant apie labai rimtus dalykus, 
kurie yra susiję su karyba.“

Ar įmanoma priversti visą auditoriją 
dirbti?

Vyr. ltn. Aurimas Žvikas,  
ilgametis karys savanoris, Dariaus ir Girėno 
rinktinės kuopos vadas:

„Čia mokymo pagrindas yra pats už-
siėmimas, kuris yra interaktyvus, jame 
dalyvauja visa besitreniruojanti auditorija, 
o dėstytojo funkcija lieka labiau kaip mo-
deratoriaus ir kontrolieriaus. Dirba visa 
auditorija, todėl mokymosi efektyvumas 
yra žymiai didesnis. Dirba visa motorika, 
todėl tu įsisavini daugiau medžiagos, taip 
pat pačiam kariui (kuris tampa instruk-
toriumi) reikia išmąstyti kaip užsiėmimą 
padaryti įdomesniu. Iš pirmo žvilgsnio 

atrodę beviltiškai sausomis ir buvę pa-
smerktos virsti nuobodžiomis teorinė-
mis paskaitomis kai kurios temos, taikant 
danišką metodą, virto atraktyviomis ir 
patraukliomis paskaitomis.“

Ar įmanoma įdomiai papasakoti apie 
karinę teisę?

lapelius, kaip manė yra teisinga, bandė 
patys priimti sprendimą, ar tikrai šitas 
apibrėžimas tinka konkrečiai sąvokai api-
būdinti. Šitoks daniško metodo taikymas 
pasirodė esąs pakankamai efektyvus, nes 
į tą žaidimą įsitraukė visi. Taip pat yra 
labai gerai, jeigu į paskaitą galima įvesti 
varžybų elementą, tarkime: kas greičiau 
padarys užduotį, kam geriau išeis ir t.t. 
Kitą dieną dar vedžiau paskaitą kurioje 
mokėmės nauju būdu sulankstyti kariuo-
menės marškinėlius. Pateikdama naują 
lankstymo būdą sukūriau konkurenciją, 
įvedžiau mano minėtą varžybų elementą 
ir visus greitai „užvedžiau“ , įtraukiau į 
mokymosi procesą, o kartu – užduoties 
veiksmą. Po paskaitos visi liko patenkinti 
ir savimi, ir darbo rezultatais, nors atliko-
me banaliai paprastą užduotį: mokėmes, 
kaip sulankstyti karinius marškinėlius!”

Atnaujintas prieš trejus metus, Lietu-
vos KASP ir Danijos savanorių bendradar-
biavimas vyksta nuo 1993 metų. Prieš 27 
metus prasidėjęs Lietuvos ir Danijos sava-
norių bendradarbiavimas buvo orientuo-
tas į vakarietišką Lietuvos karių mokymą, 
vadų metodinį rengimą. Plėtojant bendra-
darbiavimą, prieš daugiau nei dvidešimt 
metų Danijos instruktorių KASP buvo 
įdiegti, o dabar sėkmingai atnaujinti ir 
vedami Instruktoriaus bei Vadybos kursai. 
Savanorių pajėgų bendradarbiavimas mo-
kymo srityje su Danijos Savanorių pajėgų 
prasidėjo nuo pirmųjų SKAT karininkų 
grupių mokymo Danijos Savanorių pa-
jėgų akademijoje 1993 metais. Vėliau tai 
išsiplėtė į KASP Vadų mokymo centro 
ir Danijos Savanorių pajėgų Akademijos 
bendradarbiavimą. 

Gr. Vilius DŽIAVEČKA 
„Savanorio“ redakcija

Vyr. eil. Giedrė Japertienė 
iš Didžiosios Kovos rinktinės:

„Savo paskaitoje, kalbėdama apie karo 
teisę, Hagos bei Ženevos konvencijas ir 
kt. aš naudojau elementarius žaidybinius 
elementus. Perteikdama savo žinias kole-
goms, pasinaudojau popieriaus lapeliais, 
sukarpydama ant didelio lapo surašytus 
karo teisės apibrėžimus. Tuomet grupės 
bandė sudėlioti iš mano fragmentų są-
vokas kas apibrėžia kombatanto statusą, 
kas yra karo belaisvis, kelintais metais 
buvo pasirašytos konkrečios konvencijos 
ir t. t. Į lapelius sudėjau bendrąsias ži-
nias, apibrėžimus, kurie yra labai „sausi“ 
ir paprastai nuobodžiai skaitosi. Juos su-
karpiau į tam tikrus žinių segmentus ir 
išdalinau žmonėms, kurie bendradarbiavo 
grupėse. Pastarieji bandė sudėlioti tuos 

Savanorių pajėgų bendradarbiavimas mokymo srityje su Danijos Savanorių pajėgų prasidėjo nuo pirmųjų SKAT karininkų grupių mokymo Danijos 
Savanorių pajėgų akademijoje 1993 metais. Atnaujinus bendradarbiavimą, jau treti metai pajėgose vedami Instruktoriaus bei Vadybos kursai
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Kuo yra susijęs Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadovybės 
Bigbendas ir stalių dirbtuvės?

Tyliai ir simboliškai, karantino sąlygomis, paminėjęs savo veiklos 

29-ąsias metines, KASP vadovybės Bigbendas gyvuoja toliau, 

vyksta repeticijos ir reti pasirodymai. Štai birželio 1 d. įvairiose 

Lietuvos miestų ir miestelių erdvėse suskambo muzika. 

Tai – simbolinė, visuotinė akcija „Ačiū, Lietuva“, prie kurios 

prisidėjo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadovybės 

Bigbendas. Ši akcija ir jos metu skambėję kūriniai buvo skirti 

visiems Lietuvos žmonėms už įveiktą pirmąją COVID-19 bangą. 

KASP vadovybės Bigbendas savo pasirodymą atliko Vilniuje, prie 

Santaros klinikų. Nepaisant karantino šalyje, KASP vadovybės 

Bigbendas džiaugiasi nuo Naujųjų metų įsikūrę naujose patalpose. 

Muzikantams siuvama nauja, vakarinė uniforma.

I R  M U Z I K A

Naujųjų metų dovana – naujos, 
specialiai įrengtos patalpos

Bigbendo kapelmeisteris kpt. Ričardas 
Čiupkovas džiaugiasi, kad praėjus 28–29 
metams nuo kolektyvo įkūrimo, Bigben-
das pagaliau turi geras, grojimui pritai-
kytas ir suremontuotas patalpas: „Taip, tai 
pirmas kartas per visą, beveik tris dešim-
tmečius, trunkančią kolektyvo istoriją“, – 
tvirtina kpt. R. Čiupkovas. Vadovas įvardi-
ja pagrindinį privalumą: naujoji Bigbendo 
repeticijų salė, arba studija yra pritaikyta 
muzikinio kolektyvo repeticijoms, ji iškli-
juota specialia triukšmą sugeriančia dan-
ga: „Mes esame vieni iš triukšmingiausių 
Savanorių pajėgose (po kulkosvaidininkų 
ir granatsvaidininkų), o Bigbendo darbo 
specifika yra tokia, kad repetuodami su-
kuriame daug garso. Tame galima atrasti ir 
gerus, ir blogus aspektus. Tarkime tiems, 
kas ateina į pasirodymus koncertų salėje, 
arba atviroje erdvėje, mėgaujasi karinio 
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vadovybės štabo Bigbendas – pirmasis 
karinis pučiamųjų instrumentų kolektyvas, susikūręs 1991 m. po nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvoje. Oficiali kolektyvo įkūrimo data yra 1991 m. balandžio 29 d.

Koncertuodamas Lietuvoje ir užsienyje Bigbendas tapo neatsiejama Savanorių pajė-
gų dalimi. Skaitlinguose koncertuose karinis pučiamųjų kolektyvas kalba tarptautine 
muzikos kalba, puoselėdamas kultūrines vertybes, keldamas Lietuvos kariuomenės 
prestižą. KASP vadovybės štabo Bigbendui vadovauja kpt. Ričardas Čiupkovas. 

Bigbendas koncertuoja įvairioms auditorijoms Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvo 
muzikantai yra koncertavę Airijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Es-
tijoje, Latvijoje, Suomijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Belgijoje, Rumunijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir tarptautinių misijų vietose Afganistane.

Kolektyvas, įsikūręs Vilniuje, KASP vadovybės štabe, atneša muzikos skambesį į 
karinius, visuomeninius renginius, taip pat į mokyklas, aikštes, koncertų sales, mu-
zikos festivalius. Kai to reikalauja koncertų specifika, pasirodo mažesnės Bigbendo 
muzikantų grupės – JAZZ Combo ir Disksilendas.

Bigbendo atliekamais muzikiniais kūri-
niais, viskas atrodo tobula ir tvarkinga. 
Tačiau... tam, kad kūrinys skambėtų to-
bulai, būtinos ilgos repeticijos. Kolektyvo 
nariams – tai jau nesiliaujantis repeticijų 
maratonas ir... nuolatinis triukšmas. Jei 
pvz., triukšmo per daug, kaip būdavo se-
nosiose patalpose, jis nuolat gadina muzi-
kantų klausą ir nervus.“

Pagrindinis garso srautas repeticijų 
metu atsimuša į lubas ir sienas, dėl šios 
priežasties, kad triukšmo būtų mažiau, 
Bigbendo studijai buvo pasirinktos speci-
alios, patentuotos medžiagos. Vėliau buvo 
sumontuotos spintos, kurios taip pat, tarsi 
veidrodis, atspindi muzikinių instrumen-
tų keliamą triukšmą. 

„Kai viskas buvo sustatyta į savo vietas, 
specialistai atliko akustinį tyrimą. Įmonė 
padarė vadinamosios akustinės patrankos 
šūvį, po kurio kompiuteryje speciali pro-
grama identifikavo dažnius, kurie veliasi, 
taip pat perteklinius dažnius. Po tokio 
tyrimo buvo atliktos paskutinės korek-
cijos ir studijos akustika baigta tvarkyti 
pagalbinėmis priemonėmis. Tada buvo 
papildomai nupirkti įvairūs absorbentai, 
akustiniai porolonai, kad repeticijose Big-
bendas skambėtų taip, kaip reikia. Netin-
kamas garso atspindys yra pats didžiausias 
muzikantų priešas“, –  sako kapelmeisteris.

KASP Bigbendo repeticija naujose, grojimui pritaikytose ir suremontuotose patalpose
NUKELTA Į 44 PSL.
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Stalių dirbtuvių patalpose 
Bigbendas įsikuria antrąjį kartą  
per savo istoriją

„Tik įsikūrę Viršuliškėse, 1991 m. 
pradėjome repetuoti dabartinėje gen. Že-
maičio salėje, o mūsų administracinės 
patalpos buvo įsikūrusios šaltame, vėjo 
perpučiamame kabinete. Apie 1992–1993 
metais buvo nuspręsta mus perkelti į 
tuometines stalių dirbtuvėse cokolinia-
me aukšte, kur susitvarkę patalpas mes 
ten daug metų repetavome. Deja, rimtam 
muzikavimui stalių dirbtuvės netiko dėl 
prastos akustikos. Dabar vėl repetuojame 
buvusiose stalių dirbtuves. Tik šį kartą vis-
kas žymiai rimčiau ir investicijos į naujų 
mūsų patalpų įrengimą ženkliai didesnės 
nei prieš ketvirtį amžiaus. Priėmus spren-
dimą atlikti kapitalinį remontą ir Bigben-
dą perkelti į naujas patalpas, procesas ilgai 
neužtruko. Nuo idėjos iki persikraustymo 
praėjo metai, nuo 2018-ųjų pabaigos iki 
2019-ųjų Kalėdų. Kolektyvas lyg maži vai-
kai džiaugėsi dėkodami Kalėdų Seniui“, – 
pasakoja kpt. R. Čiupkovas.

Naujoji repeticijų salė yra 
pakankamai erdvi

Kapelmeisteris atsimena, jog grojant 
senojoje repeticijų salėje, keliamas triukš-
mas pasiekdavo 110–120 decibelų lygį. Tai 
tolygu kylančio reaktyvinio lėktuvo gau-
desiui. Pagroję keletą valandų, iš senosios 
orkestrinės muzikantai išeidavo pavargę 
ir pikti. Naujoje studijoje – žymiai geriau. 
Kolektyvas po repeticijų išsiskirsto ramus, 
nepavargęs ir patenkintas, triukšmas nei 
vieno nebeerzina. „Pagrindinė naujosios 
studijos patalpa užima daugiau nei 100 
kvadratų. Senoji repeticijų salė tebuvo 

Bigbendas kapelmeisteris 
kpt. Ričardas Čiupkovas 
džiaugiasi, kad praėjus 28–29 
metams nuo kolektyvo įkūrimo 
Bigbendas pagaliau turi 
geras, grojimui pritaikytas ir 
suremontuotas patalpas

apie 72 kvadratų dydžio. Tuomet naudojo-
mės dvejomis patalpomis: vienoje stovėjo 
muzikantų spintos ir poilsio zona, kitoje 
buvo repeticijų salė. Dabar studija yra 
viename kambaryje, viskas kompaktiška 
ir šiuolaikiška. Džiaugiuosi, kad po per-
sikraustymo mūsų keliamas triukšmas ne 
taip erzina kolegas aplinkiniuose štabuose. 
O skambėdavo mūsų repetuojami kūriniai 
nuo cokolinio, net iki septinto aukšto, per 
visą pastatą. Dabar garsą izoliuoja specia-
lios plokštės. Kariuomenėje yra orkestrų, 
kurie įsirengė patalpas su dušais, skalbimo 
patalpomis ir kt. Kai kurie iš patogumų, 
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Gr. M. Lysenko nuotraukos

tikiu, dar laukia mūsų ateityje. O dabar 
užtenka to, kas yra, turime didelę bendrą 
patalpą ir kabinetuką režisieriui“, – sako 
Bigbendo vadovas.

Kaip kapelmeisteris  
girdi orkestrą?

„Kiekvienas Dievo yra apdovanotas 
skirtingai, aš džiaugiuosi, kad turiu abso-
liučią klausą. Girdžiu, kaip skamba viso 
mūsų kolektyvo atliekama muzika. Visos 
natos, akordai, turi nuskambėti jiems skir-
tu laiku. Aš girdžiu kiekvieną natą, kuri 
pavėlavo, taip pat tas, kurios buvo per 
ilgos. Man užtenka užmesti akį į partitūrą 
ir jau girdžiu, kas groja taisyklingai, kas 
vėluoja, arba nepataiko. Jeigu kūrinio at-
likime kažkas negerai, muzikantai iškart 
gauna pastabų. Visi esame profesionalai, 
todėl reikalavimai atliekamai muzikai – 
dideli. Gerai, kad patalpos dabar tinkamos 
repeticijoms, nes dideliame triukšme sun-
ku išgirsti, kas ne taip sugrojo, kuris diezą 
vietoj bemolio paspaudė. Aš nepavargs-
tu aiškindamas, kas yra ne taip, nes toks 
mano darbas. Muzikantai dažniausiai yra 
laisvi, impulsyvūs žmonės, o štai kariuo-
menėje vyrauja griežta tvarka", - pasakoja 
Bigbendo vadovas kpt. R. Čiupkovas.

„Stebiu savo civilius muzikantus ir ka-
rius, kurie yra baigę Muzikos akademiją. 
Kariuomenėje pasikeičia jų visų tvarkos 
ir laiko supratimas. Apranga turi būti 

tvarkinga, viskas turi būti išlyginta, šu-
kuosenos trumpos, nuskusta barzda, nes 
yra tvarka, statutai, kurių privalai laikytis, 
kaip bet kuris kitas profesinės karo tarny-
bos karys. Mes atnešame į kariuomenės 
gyvenimą ceremonijų apipavidalinimą, 
renginius, muziką, ne vien tik maršus, 
bet ir pramoginius kūrinius. Mes patys 
tarnaudami susiliejame su savo atstovau-
jama struktūra, tampame tikrais kariais, 
kariniais muzikantais“, – sako kpt. R. 
Čiupkovas.

Bigbendas atnaujins instrumentus 
ir turės vakarines uniformas

Du metus iš eilės yra skiriama lėšų visų 
Lietuvos kariuomenės orkestrų instru-
mentų atnaujinimui ir pagal skirtas lėšas 
yra perkami nauji instrumentai. Taip pat 
KASP vadovybės štabo Bigbendas turės 
vakarines uniformas. „Metų pradžioje įvy-
ko posėdis Krašto apsaugos ministerijoje, 
kuriame sėkmingai buvo išdiskutuotas 
vakarinių uniformų poreikis KASP vado-
vybės Bigbendui. Visi sutiko, kad vakarinė 
reprezentacinė uniforma - smokingai turi 
būti siuvama LK kariuomenės orkestrui 
ir mums, KASP bigbendui. Džiaugiamės, 
kad mums padedantis kariuomenės dai-
lininkas ats. ltn. Nerijus Treinys yra labai 
didelis entuziastas, senas geras bičiulis, 
buvęs karys savanoris ir labai stengiasi 
kurdamas vakarinių uniformų eskizus. 
Būsima uniforma skirsis nuo karininkų, 
mūsų tikslas atrodyti kitaip, išsiskiriančiai, 
kad atrodytumėme kaip dera kariniams 
muzikantas“, – sako KASP vadovybės šta-
bo Bigbendo vadovas kpt. R. Čiupkovas.

Gr. Vilius DŽIAVEČKA, „Savanorio“ redakcija

Bigbendo kapelmeisteris tikisi, kad 
ilgainiui kolektyvui bus nupirkta 

ir  Bigbendui gyvybiškai svarbi gera 
akustinė įgarsinimo aparatūra, nes 

Bigbendo atliekamos muzikos žanras 
reikalauja specialaus įgarsinimo: 

kiekvienas muzikantas turi turėti savo 
personalinį mikrofoną, kad klausytojo 
ausis melodija pasiektų neiškraipyta. 
O gera akustinė sistema skleidžiamo 

muzikos garso neiškraipo.  
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Karinio paramediko kursas JAV. 
Dar daugiau žinių ir patirties
2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje į šešių mėnesių trukmės Karinio paramediko kursą Jungtinėse Amerikos Valstijose 
išvyko trys Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės profesinės karo tarnybos kariai. 

Anglų kalbos kurso baigimo ceremonijos metu diplomą įteikia kalbų instituto dekanas plk. Ltn. 
Geoffrey R. Brasse (Defense Language Institute (DLI), English Language Center)

Mokymų klasė, kurioje vyksta lašelinės statymo treniruotė. Kraują imituoja raudonai nudažytas vanduo. Išmokus viską atlikti taisyklingai ant neti-
kros rankos, pereinama prie tikrų kūnų. Kariai stato lašelines vieni kitiems bei mokosi leisti vaistus

Srž. Paulius Žaliauskas, 105 kuopos 
karys, pirmasis išvykęs ir jau baigęs šį 
kursą, dalijasi savo įspūdžiais ir patirtimi: 
„Visi iš pradžių patenka į Joint Base San 
Antonio (JBSA) – Lackland, The Defense 
Language Institute Teksaso valstijoje, kur 
10 savaičių gilina turimas anglų kalbos ži-
nias akcentuojant medicininius terminus. 
Mokymo įstaigos struktūra yra įdomi tuo, 
kad vienoje klasėje gali būti ir tik atvykęs, 
ir jau kurį laiką studijuojantis. Taip pat 
vienoje klasėje gali sutikti ir karininką ir 
seržantą – nuo eilinio iki generolo. Insti-
tute studijuoja studentai iš viso pasaulio, 
klasės sudėtis keičiasi vos ne kas savaitę, 
mokytojai taip pat. Sėkmingai baigus šį 
kursą, visi kursantai gauna diplomus, ku-
rie yra įteikiami iškilmingos ceremonijos 
metu“, – apie pirmąjį kurso etapą pasakoja 
srž. P. Žaliauskas.
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Kitas etapas – karinio paramediko 
kursas Fort Sam Houston bazėje šalia San 
Antonio miesto. Pirmoji karinio parame-
diko kurso dalis trunka 7 savaites, kurios 
metu kursantai mokosi dirbti kaip civiliai 
greitosios medicinos pagalbos darbuotojai 
(angl. Emergency medical technician). Čia 
įgyjama žinių apie žmogaus anatomiją, 
kraujotakos sistemas, vidaus organų veiki-
mo principus, dėstoma apie JAV galiojan-
čius teisės aktus, susijusius su mediko dar-
bu bei paciento apsauga. Kariai testuojami 
kas savaitę. Kursas baigiamas teorinių bei 
praktinių įgūdžių testu iš visos 7 savaičių 
trukmės kurso dalies. Tuomet dar rei-
kia išlaikyti Nacional registry emergency 
technician test (NREMT) testą, kuris yra 
gana sudėtingas ir ne visiems įveikiamas 
barjeras. Jį išlaikius, įgyjama teisė dirbti 
JAV greitojoje medicinos pagalbos stotyje. 

DLI baigimo klasė. Su šiais žmonėmis tą pačią dieną, sėkmingai pabaigėme anglų kalbos kursą. Nuotraukoje matyti žmonės iš viso pasaulio, skirtingų 
šalių, tautų bei skirtingų laipsnių, nuo eilinio kario iki majoro ir pulkininko leitenanto. Baigimo ceremonijoje visi dėvime kasdienes uniformas, taip 
šventei suteikdami dar daugiau iškilmingumo

DLI Defense language center baigimo diplo-
mas bei statulėlė, kuriuos gavau, sėkmingai 
baigęs kursą

DLI  Defense language center klasėje. Sutapimas, jog vienu metu buvome 4 lietuviai vienoje 
klasėje. Nuotraukoje iš kairės srž. Mindaugas Pačešiūnas, vyr. srž. Arnoldas Mackevičius, vyr. srž. 
Žilvinas Čekuolis

JBSA Lackland Air Force Base. Su bazėje esančiais lietuviais mininime Sausio 13-ąją. Iš kairės vyr. srž. 
Arnoldas Mackevičius, srž. Paulius Žaliauskas, vyr. srž. Rolandas Stonys, srž. Mindaugas Pačešiūnas

NUKELTA Į 48 PSL.
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„Whyskey phase“ – dar viena kurso 
dalis, kurioje pagaliau pereiname prie tak-
tinės medicinos – medicininės pagalbos 
suteikimo mūšio metu. Mokomės kaip 
naudoti turniketą, tvarstyti žaizdas, mobi-
lizuoti lūžius, skirti vaistus, statyti lašeli-
nes, transportuoti, evakuoti sužeistuosius. 
Šio kurso pagrindai – sužeistųjų apžiūra, 
įvertinimas, medicininės pagalbos suteiki-
mas kaip įmanoma greičiau ir efektyviau. 
Kurso pabaigoje laukia praktinis įgūdžių 

testavimas ir 9 parų kompleksinės lauko 
taktikos pratybos Camp Bullis poligone, 
kur reikia parodyti visas kurso metu įgytas 
žinias“, – patirtimi dalijasi Paulius.

„Kaip ir visame pasaulyje, JAV dėl pa-
skelbtos pasaulinės COVID-19 pandemi-
jos, kyla tam tikrų apribojimų, suvaržymų 
ir nukrypimų nuo įprastinės tvarkos. Pa-
ramediko kursas vyksta, tik kursantams 
pakeistas pamokų grafikas: pirma pamai-
na nuo 5 iki 13 val., antra pamaina nuo 14 

Kraujo laboratorija. Čia atlikdavome triažo 
pratimus, kurių metu, per numatytą laiką 
reikia surūšiuoti sužeistuosius bei kuo greičiau 
jiems suteikti pagalbą. Pratimo metu sąlygos 
maksimaliai priartintos prie galimų realių: jau-
tiesi lyg ką tik įvyko tikras sprogimas – visur 
parako kvapas, dūmai, daug kraujo, sužeistųjų 
aimanos. Viskas vyksta prieblandoje, dūmų 
apsuptyje

Nuotraukoje su savo klasės draugais. Buvau vienintelis lietuvis tarp amerikiečių karių viso kurso 
metu. Tiesa, klasės nariai retkarčiais keisdavosi, kadangi kursas nėra iš lengvųjų ir apie 20 pro-
centų JAV karių iš pirmo karto neįveikia šio barjero. Nuotraukoje – paskutinė pratybų diena

Dėl Covid-19 esu su veido kauke ir laikausi privalomo 2 m atstumo nuo kitų. Viso kurso metu 
dėvėjome šalmus, akių apsaugos priemones bei šarvines liemenes, taip pratybas išgyvendami kuo 
realiau  Asmeninio srž. Pauliaus Žaliausko archyvo nuotraukos

iki 22 val., – taip siekiama sumažinti karių 
skaičių klasėse. Kursantai dėvi veido kau-
kes, nuolat dezinfekuoja rankas, laikosi 
rekomenduojamų atstumų. Džiaugiuosi, 
jog kursą baigiau sėkmingai ir parsivežiau 
daug naudingų žinių ir patirties, – sako 
srž. Paulius Žaliauskas ir pabrėžia, jog 
atmosfera kurso metu buvo labai gera ir 
šilta, – su kolegomis iš JAV bendravome 
įvairiomis, tiek medicinos, tiek gyveni-
miškomis temomis, įžvelgdami panašu-
mus ir skirtumus tarp šalių, kultūrų, net 
apie dalykų dėstymo metodikas. Gyve-
nome bazėje, atskirai nuo klasės draugų, 
drauge su kitais užsieniečiais. Pirmojoje 
medicinos kurso dalyje instruktoriai buvo 
civiliai arba į atsargą išėję seržantai, kurie 
per ilgus tarnybos metus yra sukaupę di-
džiulę patirtį medicinos srityje ir puikiai 
išmano dėstomą dalyką bei sugeba įdo-
miai ir suprantamai perteikti informaciją. 
„Whiskey phase“ instruktoriai buvo regu-
liarios armijos seržantai, kurie kiekvienas 
yra buvę bent keliose misijose aštriuose 
taškuose ir savo medicinines žinias ne 
kartą pritaikę mūšio lauke. Jie daug pa-
sakodavo apie ypač ekstremalias istorijas 
iš karštų taškų, kuomet jiems yra tekę 
teikti pagalbą ypač sunkiai sužeistiems 
kariams“. 

KASP Dainavos apygardos  
1-osios rinktinės informacija
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riausiasis puskarininkis srž. mjr. Rolandas 
Markevičius.

„Dėkoju jums, kad paskirtas užduotis 
įvykdėte tinkamai ir profesionaliai. Pabrė-
žiu, kad Vokietijos kontingento vadovybė 
jūsų tarnybą vertino, negailėjo pagyrų ir 
gražių žodžių“, – dėkodamas grįžusiems 
kariams sakė Didžiosios Kovos rinktinės 
vadas plk. ltn. Denisas Starikovičius.

Izoliacija nuvargino 
psichologiškai

Afrikos kaitra, įtampa ir nuolatinių 
ginkluotų budėjimų pusmetinė rutina ne-
buvo tokia varginanti kaip dvi savaites 
trukusi privaloma izoliacija grįžus į Lie-
tuvą, per žingsnį nuo namų ir artimųjų, 
teigia iš misijos Malyje sugrįžę Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų kariai.

Gegužės 7 dieną, Kaune, Lietuvos 
kariuomenės mokyklos aikštėje, įvy-
ko iš Malio, Jungtinių Tautų operacijos  
MINUSMA grįžusių Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų karių sutiktuvių ir apdo-
vanojimų ceremonija.

M A L Y J E

Po misijos Malyje kariai dvi 
savaites praleido saviizoliacijoje 
ir po jos buvo apdovanoti 
iškilmingoje rikiuotėje

Ankstų penktadienio rytą, balandžio 24 dieną  į Karinių 
oro pajėgų aviacijos bazę Šiauliuose iš Jungtinių Tautų 
vadovaujamos operacijos Malyje MINUSMA po šešių mėnesių 
tarnybos grižo Didžiosios Kovos rinktinės kariai. Padalinio 
Pajėgų apsaugos vieneto (PAV) šeštosios pamainos vadas – 
vyr. ltn. Martynas Jonavičius.

Šeštojoje Lietuvos kariuomenės Pajėgų 
apsaugos vieneto (PAV-6) pamainoje už-
duotis vykdė 32 profesinės karo tarnybos 
kariai ir kariai savanoriai. Kartu su jais į   
operaciją vyko du kariai iš Lietuvos ka-
riuomenės Logistikos pajėgų, kurie vykdė 
Nacionalinio paramos elemento funkci-

jas. Dėl karantino grįžę kariai dvi savaites 
praleido izoliacijoje, kur buvo stebima jų 
sveikata Lietuvos karo medicinos tarnybos 
paruoštose patalpose.

Sugrįžusius karius pasitiko KASP Di-
džiosios Kovos apygardos 8-iosios rinkti-
nės vadas plk. ltn. D. Starikovičius ir vy-
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Renginyje dalyvavę Pajėgų apsaugos 
vieneto šeštosios (PAV-6) pamainos 32 ka-
riai savanoriai ir profesinės karo tarnybos 
kariai iš Didžiosios Kovos rinktinės baigė 
šešių mėnesių trukmės misiją. Tarp PAV-6 
pamainos karių buvo trys merginos, vy-
riausiam kariui yra 50 metų, jauniausiam 
– 21-eri. 

Visi iš misijos grįžę kariai buvo apdo-
vanoti medaliais „Už tarptautines misi-
jas”, kuriuos ceremonijos dalyviams įsegė 
KASP vadovybės štabo viršininkas plk. 
ltn. Ramūnas Jurskis, Didžiosios Kovos 
rinktinės vadas plk. ltn. Denisas Stariko-
vičius ir pajėgų vyriausiasis puskarininkis 
srž. mjr. Arūnas Aliukonis. 

KASP vadovybės štabo viršininkas 
plk. ltn. R. Jurskis padėkojo iš misijos 
grįžusiems PAV-5 kariams už tarnybą ir 

kantrybę izoliacijos metu. „Jūsų išlydė-
jimo į Afriką ceremonijos rikiuotė buvo 
stebima didelio rato artimųjų, taip pat 
garbingų valstybės pareigūnų, krašto ap-
saugos sistemos vadovybės atstovų. Sutik-
tuvių ceremonija kitokia, neįprasta. Esate 
tik jūs ir mes, jūsų vadai. Kol vykdėte už-
duotis Malyje, pasikeitė pasaulis ir mūsų 
valstybė, kaip ir kitos, susiduria su išliki-
mo iššūkiais. Tačiau kas pasaulyje ir čia, 
gimtinėje, išliko nepakitę? Tai pagarba 
kariams, kurie vykdo savo pareigą. Linkiu, 
kad savo misiją Malyje prisimintumėte 
ilgai ir aukštai iškelta galva šiuo prisimini-
mu dalintumėtės su kitais. Dėkoju už tar-
nybą, kad garbingai nešėte trispalvę visos 
operacijos metu ir visų Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų karių vardu tariu jums 
„Ačiū už tarnybą“.

„Dėkoju, kad parodėte profesiona-
lumą, aukštą motyvaciją, kompetenciją 
atstovaujant Lietuvai, tuo pačiu prisidė-
jote prie Lietuvos įsipareigojimų sąjun-
gininkams vykdymo ir prie tarptautinės 
bendruomenės pastangų stabilizuojant 

saugumo situaciją Malio Respublikoje. 
Jūsų užduotis atrodytų smulki – mažos ka-
rinės bazės apsauga, tačiau jūsų įvykdytos 
užduoties efektas yra milžiniškas, tai yra 
indėlis į Lietuvos pastangas tarptautiniu 
mastu. Taip pat kiekvienas Jūsų palikote 
pėdsaką ir savo rinktinės istorijoje”, – svei-
kino savo karius Didžiosios Kovos rinkti-
nės vadas plk. ltn. D. Starikovičius. 

Izoliacijos metu kariams buvo užti-
krintas deramas maitinimas, poilsis bei 
galimybė susisiekti su artimaisiais tele-
fonu ar internetu. PAV-6 vadas vyr. ltn. 
Martynas Jonavičius sakė, kad izoliacija 
daugeliui karių buvo tikrai psichologiškai 
sunki, bet visi suprato, kad tai – pačių 
karių ir visuomenės saugumo labui: „Sau-
godami bazę kariai ištvėrė išbandymą, 
vykdydami monotoniškas, ilgas valandas 
besitęsiančias užduotis, tačiau dėl nuo-
seklaus pasiruošimo buvome pasirengę 
įvairiems scenarijams, dalis karių yra da-
lyvavę tarptautinėse misijose ir anksčiau, 
tad nerimauti neteko, juolab kad misijos 
metu kariams ginklo neteko panaudoti. 

Didžiausiu iššūkiu kariai įvardija ne misiją, jos užduotis ar neįprastą Afrikos 
klimatą, o tai, kad parvykus namo teko dvi savaites praleisti izoliacijoje. „Jau 
tarnaujant karinėje bazėje  „Castor” kartais jautėmės kaip dėžutėje, kur pažaisti 
tinklinį, žiūrėti filmą ar pasportuoti tu gali savo miego valandų sąskaita. Parvykę 
į Lietuvą ir apsigyvenę izoliacijoje, ne vienas pagalvojome: „dabar tai atsimiegosi-
me”. Tačiau po kelių dienų supratome, kaip baisiai nėra ką veikti: keletas treni-
ruoklių lauke, lova, kompiuteris ir viskas. Laukimas izoliacijoje labai prailgo ir 
džiugu, kad dabar jau vyksime namo”, – pasakojo vyr. eil. Karolis Prušinskas.

A
T

K
EL

TA
 I

Š 
49

 P
SL

.



2020 m. Nr. 2 (502) 51

Didžiausiais iššūkis saugant karinę bazę 
buvo kaip ir visiems klimato sąlygos, nes 
tvyrojo 40 laipsnių ir net didesnis karštis”, 
– sakė karininkas.

PAV-7 pamainą papildė būrys 
iš Vyčio rinktinės

Iškilminga būrių pasikeitimo ceremo-
nija Malyje, karinėje bazėje „Castor“ įvy-
ko balandžio 21 dieną. Joje dalyvavo abu 
– misiją baigęs ir pradedantis – būriai, 
PAV-6 ir PAV-7. KASP Didžiosios Ko-
vos apygardos 8-osios rinktinės (Vilnius) 
būrį PAV-6 pakeitė Prisikėlimo apygardos 
6-osios rinktinės (Šiauliai) pagrindu su-
formuotas PAV-7. Karinėje bazėje, tradi-
ciškai, keičiantis būriams buvo pakeista ir 
Lietuvos Respublikos vėliava. Išvykstantis 
vienetas namo parsivežė Trispalvę, plevė-
savusią bazėje jų pamainos metu, o virš 
stovyklos suplazdėjo Prisikėlimo rink-
tinės karių atsivežta valstybinė vėliava.   
Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė yra 

pirmasis KASP dalinys, antrą kartą  siun-
čiantis karius į JT operaciją Malyje. PAV-7 
būriui vadovauja kpt. Mantas Šlaustas. 
Šiek tiek mažiau nei pusė karių jau buvo 
pirmojoje misijoje su PAV-1 ir dabar į 
Afriką išvyko antrąjį kartą. Birželio 16 d. 
pagal sąjungininkų poreikį į misiją Afri-
koje kaip Pajėgų apsaugos vieneto 7-osios 
pamainos papildymas buvo išsiųstas karių 
skyrius iš Vyčio rinktinės. 

Panevėžyje karius į misiją išlydėjo 

Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali) Malyje vykdo nuo 2013 metų. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį 
šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius 
gyventojus, ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros 
paveldo išsaugojimą ir t. t. Misijoje šiuo metu tarnauja apie 13 tūkstančių karių. 2017 
metų spalį tarnybą šioje operacijoje pradėjo pirmasis Pajėgų apsaugos vienetas sufor-
muotas iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių. Lietuvos kariuomenės kariai Gao 
provincijoje, Malio rytinėje dalyje, veikia kartu su Vokietijos kontingento kariais, užti-
krina stovyklos karinės bazės „Castor“ apsaugą, koviniuose veiksmuose nedalyvauja.

KASP vadas plk. Dainius Pašvenskas ir 
KASP Vyčio rinktinės vadas plk. ltn. Vidas 
Zabiela, Prisikėlimo rinktinės vadas plk. 
ltn. Mindaugas Statkus. Į misiją išvyks-
tančius karius palaimino Panevėžio įgulos 
kapelionas plk. ltn. Virginijus Veilentas.

Dabar JT operacijoje Malyje dalyvau-
jančios PAV-7 pamainą sudaro daugiau 
nei 40 profesinės karo tarnybos karių ir 
karių savanorių iš KASP Prisikėlimo apy-
gardos 6-osios  ir Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinių.

Gr. Michail Lysenko ir vyr. eil. Karolio Prušinsko nuotraukos
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Penkiakovės herojus – 
nenugalimas karys

KASP vadovybės štabo G3 skyriaus Operacijų poskyrio fizinio rengimo vyresn. karininkas vyr. ltn. Rimvydas 
Sasnauskas pristatydamas Lietuvos penkiakovės rinktinės atstovus – trenerius Paulių Aleksandravičių,  
Dalių Strazdą ir Vilmą Juknevičiūtę ir sportininkus – karius savanorius Laurą Asadauskaitę-Zadneprovskienę, 
Gintarę Venčkauskaitę-Juškienę, Ievą Serapinaitę, Justiną Kinderį ir Dovydą Vaivadą pabrėžė, kad šiuolaikinės 
penkiakovės ištakos remiasi  legenda apie karį, kuris turėjo perduoti žinią kitiems kariams ir todėl keliaudamas 
kovėsi pistoletu ir kardu, jojo žirgu, vėliau, praradęs žirgą, turėjo plaukti ir bėgti, kad įvykdytų savo užduotį. 

Taigi, šiandien šios 5 sporto rungtys apibūdina supersportininko ir superkario asmenybę. Kiekvienas sportininkas  
ar treneris susitikimo metu kariams pasakojo apie penkiakovę, jos taisykles ir užkulisius. 

P E N K I A K O V Ė

Šiuolakinės penkiakovės rinktinės kariai su KASP štabo darbuotojais
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Treneris Paulius Aleksandravičius 
KASP vadovybės štabo kariams pasako-
damas  apie šiuolaikinę penkiakovę džiau-
gėsi ir tikėjosi, jog rudenį šiuolaikinės 
penkiakovės kariškių pasaulio čempiona-
tas vyks Lietuvoje, tačiau pandemija pako-
regavo sportininkų planus ir čempionatas 
yra atidėtas. 

„Norėčiau pristatyti kiekvieno šiuo-
laikinės penkiakovės komandos narių lai-
mėjimus. Ieva Serapinaitė yra Pasaulio 
jaunimo ir jaunių čempionatų nugalėtoja. 
Dovydas Vaivada yra Jaunimo olimpinių 
žaidynių antros vietos laimėtojas bei Eu-
ropos jaunimo žaidynių vicečempionas. 
Gintarė Venčikauskaitė – Pasaulio taurės 
trečios vietos laimėtoja bei Londono olim-
pinių žaidynių dalyvė. Laura Asadauskaitė 
yra Olimpinė čempionė, Pasaulio čem-
pionė bei Europos čempionė bei Justinas 
Kinderis – Pasaulio čempionatų pirmos ir 
trečios vietų laimėtojas. Šiandien kiekvie-
nas mūsų rinktinės sportininkas papasa-
kos apie penkiakovę nuo jos istorijos iki 
kiekvienos rungties atskirai.“  

Penkiakovės atsiradimas 
olimpinėse žaidynėse
Pristatydama šiuolaikinės penkiakovės 

istoriją, trenerė Vilma Juknevičiūtė savo 
pasakojimą pradėjo primindama visiems, 
jog penkiakovės sporto šaką sudaro penkių 
visiškai skirtingų sporto rungčių kombi-
nacijos visuma, kurios atrodo tarpusavyje 
visiškai nesuderintos, niekuo tarpusavyje 
nesusijusios: „Šiuolaikinę penkiakovę įkū-
rė Pjeras de Kubertenas (pranc. Pierre de 
Coubertin). Šis žmogus atkūrė pirmąsias 
Olimpines žaidynes 1896 metais, tiesa, 
šiuolaikinės penkiakovės jose nebuvo. Pje-
ras de Kubertenas į žaidynes labai norėjo 
įtraukti šiuolaikinę penkiakovę, bet tuo 
metu atsirado daug spekuliacijų dėl sporto 
šakų pasirinkimo, todėl penkiakovė atsi-
rado tik penktose Olimpinėse žaidynėse, 
1912 metais, – toliau pasakoja trenerė 
Vilma, – Pjeras de Kubertenas į žaidynių 
formatą norėjo įterpti tokią sporto šaką, 
kuri apibūdintų ypatingo, nenugalimo 
sportininko prototipą, kuris įveiktų visas 
įmanomas kliūtis. 

Olimpinių žaidynių įkūrėjas rėmėsi 
Šiuolaikinės penkiakovės  

olimpinis logotipas

legenda apie karį, kuris turėjo perduoti ži-
nią kitiems kariams ir keliaudamas kovėsi 
pistoletu ir kardu, jojo žirgu, tada plau-
kė ir bėgo, taip įvykdydamas savo misiją. 
Šios penkios sporto šakos apibūdina ne tik 
sportininko gebėjimus, bet ir asmenybę, be 
to jos buvo labai kultivuojamos ir popu-
liarios XX amžiaus I-oje pusėje. Žaidynių 
istorijos pradžioje penkiakovės rungtyje 
galėjo dalyvauti tik kariai. Anksčiau pen-
kiakovės rungtis žaidynėse trukdavo pen-
kias dienas, o nuo 1996 metų šiuolaikinė 
penkiakovė trunka vieną dieną. 2000 me-
tais penkiakovėje buvo leista startuoti ir 
moterims. Apibendrinant, šiuolaikinė pen-
kiakovė, savo gyvavimo Olimpinėse žai-
dynėse metu rungtynėse yra įvedusi labai 
daug pokyčių. Dabar viskas nusistovėjo.“

Pjeras de Kubertenas ne tik atkūrė pirmąsias Olimpines žaidynes 1896 metais, bet ir į jas 1912 
metais įtraukė šiuolaikinę penkiakovę

Olimpinės žaidynės Stokholme, 1912 metais. Čia startavo penkiakovė, tiesa, joje varžytis galėjo tik kariai
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Sportininkai, kuriais didžiuojamės

Viena labiausiai tituluotų penkiako-
vės sportininkių Laura Asadauskaitė – 
Zadneprovskienė sako, jog visi penkia-
kovės rinktinės nariai džiaugiasi kai jais 
didžiuojasi Lietuvos žmonės dėl pasie-
kimų tiek kariškių čempionatuose, tiek 
žaidynėse ir čempionatuose Lietuvoje ir 
užsienyje. Sportininkė tvirtina, kad kal-
bant apie dabartinės penkiakovės rink-
tinės rezultatus, nevalia pamiršti ištakų, 
garsių sportininkų, kurie garsino Lietuvos 
vardą anksčiau: „Lietuvos penkiakovės 
istorijos pergalių pradžia Stasio Šaparnio 

pasiekimai. Tai sportininkas, kuris laimėjo 
ir daugybės Lietuvos penkiakovės čempi-
onatų auksą 1961–1963 metais, 1971 ir 
1972 metais, taip pat Stasys buvo ir pir-
masis lietuvis iškovojęs sidabro medalį ko-
mandinėje rungtyje Olimpinėse žaidynėse 
Meksikoje, 1968 metais.

Kitas lietuvis – Andriejus Zadneprovs-
kis 2004 metais Atėnuose individualiose 
varžybose laimėjo sidabrą, 2008 metais 
Pekino olimpinėse žaidynėse iškovojo 
bronzos medalį, o jo komandos draugas 
Edvinas Krungolcas tuomet laimėjo sida-
bro medalį. Pirmą kartą Lietuvos olim-
pinio sporto istorijoje Pekino olimpinėse 
žaidynėse ant pjedestalo turėjom du Lie-
tuvos atstovus. 

Aš pati 2012 metais Olimpinėse žai-
dynėse Londone individualioje rungtyje 
iškovojau aukso medalį. Labai laukiame 
kada įvyks Pasaulio kariškių penkiakovės 
čempionatas. Tikėsimės, kad, galbūt visus 
nudžiuginsim ir čia  iškovotomis pergalė-
mis,“ – sako Laura Asadauskaitė-Zadnie-
provskienė.

Laura Asadauskaitė – Zadneprovskienė  treniruočių metu

Legendinis Lietuvos penkiakovininkas Stasys 
Šaparnis

Andriejus Zadneprovs kis  ir Edvinas Krungolcas 
Pekino Olimpiadoje iškovojo auksą ir bronząNuotraukos iš M. Marcinkevičiūtės knygos „Panevėžio sportas", 2003 m.
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Krauliu į priekį moterų pasaulio rezultatas yra dvi  minu-
tės, trys ir aštuonios šimtosios sekundės 
(02:03:08).

Jei sportininkas padaro pirmalaikį 
startą, gauna dešimt sekundžių baudos. 
Anksčiau taisyklės buvo dar griežtesnės: 
po pirmalaikio starto sportininko rezul-
tatas buvo anuliuojamas visai. 10 sekun-
džių baudos yra kur kas humaniškiau.  
Mūsų rinktinės sportininkai džiaugiasi 
galėdami treniruotis Vilniuje, Fabijoniškių 
baseine, kur dažniausiai treniruotis eina-
me ryte. Kol nebuvo baseino Fabijoniškių 
rajone, plaukdavome „Impuls“ baseinuose, 
tačiau ten nebuvo labai patogu, nes tuose 
pačiuose takeliuose plaukdavo ir mėgė-
jai, taip trukdydami mums treniruotis.“  
Ieva Serapinaitė sako mėgstanti 25 metrų 

ilgio baseiną, nors 50-ies metrų baseine 
pavyksta greičiau prasiplaukti – tereikia 
du ratus apiplaukti, o 25 metrų baseine 
gaunasi keturi kartai, bet automatiškai 
daugiau posūkių, o per posūkius yra iš-
vystomas greitis ir automatiškai gaunamas 
geresnis laiko rezultatas. „Varžybų metu 
plaukiama krauliu; žinoma, galima plaukti 
ir nugara, ir krūtine, ir delfinu, bet kadan-
gi greičiausias stilius yra kraulis, tai visi ir 
plaukia krauliu. Jojimo rungties treniruo-
tis važiuojame su Justinu Kinderiu, trisde-
šimt kilometrų už Vilniaus. Bėgimui mes, 
ačiū Dievui, turim Vingio parko stadioną, 
maniežo neturime. Šaudymo treniruotės 
taip pat vyksta lauke ir nėra jokių proble-
mų renkantis vietą: gali taikinį pasikabinti 
ant bet kokio medžio ir dirbti.“  

Pirmoji penkiakovės rungtis yra plau-
kimas. Ieva Serapinaitė labiausiai mėgsta 
apie jį pasakoti, nes ši rungtis jai sekasi 
geriausiai. „Plaukimo rungtis yra pirmo-
ji penkiakovėje. Sportininkai 200 metrų 
plaukia laisvu stiliumi. Viena sekundė 
prilygsta dviem taškams, tai reiškia, kad 
viena sekundė plaukime prilyginama 
dviem bėgimo sekundėms. Taigi, jeigu aš, 
tarkime, praplaukiu dešimčia sekundžių 
greičiau negu mano varžovai, vadinasi 
– bėgimo rungtyje turėsiu dvidešimties 
sekundžių pranašumą bėgime. Plaukimo 
varžybos vyksta arba 25, arba 50 metrų 
baseinuose. Nuo varžybų vietos ir organi-
zatorių priklauso ar rungtis vyks atvirame, 
ar uždarame baseinuose. Geriausias vyrų 
Pasaulio čempionato rezultatas – minutė 
keturiasdešimt devynios ir penkios šim-
tosios sekundės (01:49:05). Geriausias 

Antidopingo testai
Penkiakovės sportininkai yra įtraukti į 

antidopingo programą ir juos gali patikrin-
ti bet kada, net 5 val. ryte, gali atvažiuoti į 
namus, gali į treniruotes, į varžybas ar po 
jų. „Privalome žymėti savo buvimo ir net 
nakvynės vietas. Jeigu keliaujame – taip 
pat pildome buvimo vietas, net skrydžio 
numerį ar traukinio, autobuso reisą. Var-
žybų metu privalome nurodyti kokiame 
viešbutyje ir kambaryje apsistojom ir t.t. 
Dažniausiai imami šlapimo mėginiai, gali 
būti paimamas ir kraujo mėginys. Jeigu 
antidopingo agentūros darbuotojai pano-
rės – mus tikrins nors ir kiekvieną dieną, 
tačiau tikrinimo intervalai yra nenuspėja-
mi: kartą į savaitę, kartą į pusmetį, metus, 
ir t. t. Čia galbūt priklauso nuo sportinin-
ko rezultatų, žinomumo ir t. t.“, – pasakoja 
Ieva Serapinaitė. 

Plaukimo rungtis - pirmoji penkiakovėje. 200 metrų plaukiama laisvu stiliumi, dažniausiai krauliu

Treniruotės akimirkos. Prieš ir po joji mų varžybose sportininkai visada stengiasi žirgui pa dėkoti: 
duoda mažytį obuoliuką ar cukraus gabalėlį
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turi susikauti dvikovoje su kiekvienu iš 
35. Vieno dūrio vertė yra 6 taškai, arba 
6 sekundės, kurias tu sumuoji, sumuoji, 
sumuoji ir paskutinėje rungtyje, jeigu turi 
daugiau taškų, gali išbėgti ankščiau negu, 
tarkim, tavo priešininkai, kurie įdūrė ma-
žiau dūrių. Fechtavimo rungtyje kiekvie-
nai dvikovai su varžovu skiriama viena 
minutė ir per tą minutę vienas ar kitas turi 
įdurti oponentui. Jeigu įdurti nespėjama 
– automatiškai abu sportininkai gauna 0 
taškų ir kiekvienas eina kovoti su kitu. Se-
niau fechtavimosi dvikovos buvo ilgesnės, 
varžovai dvikovoms skirdavo po 3 minutes 
ir fechtavimas užtrukdavo visą dieną, ta-
čiau, kai rungtis sutrumpėjo, žiūrovui tapo 
įdomiau. Sportininkams fechtavimas yra 
pakankamai varginanti rungtis, trunkanti 

Dvikovoje 1 prieš 35 

Fechtavimo rungtį vadindamas savo 
favorite Justinas Kinderis juokauja, jog ši 
rungtis jam ypač patinka kai sekasi, o kai 
nesiseka – patinka, mažiau: „Kalbant apie 
taisykles, rezultatus – kaip špagos dūriai 
virsta taškais ir t. t. – reiktų priminti, jog 
Olimpinėse žaidynėse ir Pasaulio čempi-
onatuose penkiakovės rungtyje dalyvauja 
36 dalyviai. Taigi, kiekvienas sportininkas 

apie 2,5–3 valandas, kurios metu reikia 
pakankamai aktyviai judėti ir prisėsti atsi-
kvėpti tarp kovų pavyksta tik kokį kartą.“

Anot Justino Kinderio, geriausi pasau-
lyje penkiakovės fechtavimo rezultatai yra 
30 laimėtų kovų iš 35 (moterų varžybo-
se), o vyrų dvikovose neįtikėtinas rezul-
tatas buvo pasiektas kuomet sportininkas 
laimėjo net 31 kovą. „Tai yra išskirtiniai 
atvejai, kokių mes, lietuviai, nesame pasie-
kę. Be to, penkiakovė susideda iš penkių 
rungčių ir fechtavimas nėra viską lemianti 
rungtis. Dažnai būna tokių atvejų, kad po 
to, kai pirmas laimėjai visas dvikovas ir jau 
džiaugiesi, kad laimėjai varžybas, tačiau 
jojime viskas apsiverčia aukštyn kojomis 
ir tavo pirmas rezultatas tampa antru nuo 
galo...“  

Vieno špagos dūrio priešininkui vertė – 6 taškai arba 6 sekundės. Rungtis trunka apie 2,5–3 
valandas, juk kiekvienam sportininkui tenka įveikti net 35 dvikovas 

Ne, reakcija, ne rankų mitrumas „maitina“ gerą fechtuotoją, bet kojos. Panašiai kaip ir bokse
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Užskaitomas dūris,  
ar ir kirtis špaga? 
Ant sportininkų špagos yra mygtukas, 

kuris suveikia tik tada, kai yra paspaudžia-
mas, bedamas į priešininko kūną. Kirčio 
metu mygtukas neveikia. Kaip ir tada jei 
pataikoma į gardą (špagos rankeną), nes 
pastaroji yra įžeminta, taip pat ir takelis, 
kuriuo besišpaguojantys juda dvikovos 
metu. Dūris suveikia pataikius net į prie-
šininko koją, kelį, kaukę.

„Mano asmeninis rekordas, jeigu ne-
klystu, gal kokie 28 dūriai. Tą kartą nutiko 
įdomi istorija: maždaug 10 dienų prieš 
varžybas man išrovė protinį dantį – anti-
biotikus turėjau gerti savaitę. Tačiau vais-
tus gėriau gal 3 dienas, nes laukė tikrai 
svarbios varžybos. Vis tiek, prieš daly-
vavimą joti, buvau įsitikinęs, jog sėkmės 
nesulauksiu. Gal todėl jaučiausi visiškai 
laisvas, nė kiek nesijaudinau ir ... netikėtai 
sau pačiam sudūriau 28 kartus. Per visas 
35 kovas beveik nesušilau. Taigi, pasiro-
do, kad ne visada „arimas“, įsitempimas 
ir lakstymas – laimėjimo garantas, kryp-
tingas susikaupimas yra geresnė būsenos 
prieš varžybas versija. Dažniausiai mano 
rezultatas yra 25-26 dūriai, tai yra 70 %  
– tikrai geras rezultatas, po kurio galima 
tikėtis neblogos vietos bendroje įskaitoje“, 
– pasakoja J. Kinderis. 

Fechtavime laimi... kojos
Anot sportininko, fechtavimosi treni-

ruotes sudaro keli etapai. Sezono pradžio-
je stipriname bendrą fizinį pasirengimą, 
ypač kojas, kurių stiprumas padeda kovos 
metu išlaikyti distanciją vengiat priešinin-
ko špagos ir tuo pačiu žaibiškai artėjant 
prie priešininko, ir puolant pasiekti jam 
įdurti. „Taigi, distancijos išlaikymas ir yra 

fechtavimosi esmė. Ne reakcija, ne rankų 
mitrumas „maitina“ gerą fechtuotoją, bet 
kojos. Panašiai kaip ir bokse. Kai jau įsi-
važiuojame, ir pastebime savo padidejusį 
bendrą pasirengimą pradedame repetuoti 
kovas su visa fechtavimosi apranga ir eki-
puote. Taip pat praktikuojame ir treniruo-
tes, kuomet treneris apsivelka storesnio 
audinio drabužius, o mes, sportininkai, 
„atidirbinėjame dūrius“, kuriuos paprastai 
atliekame per varžybas ir treniruotes. Tai 
reikalinga tam, kad susiformuotų vadina-
moji raumenų atmintis, išsidirbtų savotiš-
kas automatizmas ir kovojant varžybose 
sportininkas dūrius galėtų atlikti negalvo-
damas, – aiškina Justinas, – taip pat kie-
kvienas sportininkas turi savo vadinamą 
„arkliuką“ – įmantrų fechtavimosi tech-
nikos triuką. Tai tarsi patiekalo recepto 
slapta sudedamoji dalis, kurią kiekvienas 
bando nuslėpti, stengiasi savąjį triuką pa-
daryti ankščiau nei, kad priešininkas tikisi. 
Žinoma, žvelgdamas į lietuvius penkiako-
vininkus galėčiau apie kiekvieną pasakyti 
kas kokį triuką mėgsta panaudoti ir kokios 
taktikos laikosi: vieni mėgsta gynybą, kiti 
ilgai „nevynioja į vatą“ ir per pirmas 15 
sekundžių stengiasi pabaigti kovą: „kam 
kankintis“.  Fechtuotojo triukai ir taktika 
yra tam tikras judesių arsenalas, tam tikro 
laiko ir taisyklių rėmuose“. 

Taip pat yra dar vienas, neįprastas iš-
šūkis – tai dešiniarankių sportininkų ko-
vos prieš kairiarankius: visiems vienodai 
yra nepatogu vieniems prieš kitus kovoti.  
„Mūsų rinktinės narys Dovydas yra kai-
riarankis, tad tai truputėlį pagelbėja tre-
niruojantis, po dvikovų su juo atsiranda 
šiokių tokių patirčių, bet apskritai stoti 
į kovą, su kairiarankiu yra pakankamas 
iššūkis įpročiui. Kai kairiarankis stoja su 
tavimi į kovą tu nuolat galvoji, iš kurio čia 
galo dabar prie jo prieiti“.

Fechtuojantis yra nemažai taisyklių, 
už kurių nesilaikymą galima gauti bau-
dos taškų: jeigu išeinama į takelio šonus 
– baudos dūris, jei išeinama į šoną likus 
metrui iki takelio ribos – taip pat užskaito-
ma bauda. Draudžiama naudoti priešingą 
ranką, negu, tą, kurioje laikoma špaga. 
Jei specialiai vengiama dūrio ir duriama 
į žemę – gaunama net 10 sekundžių bau-
dos. „Čia galima paskaičiuoti: už prie-
šininko dūrį į save gautum 6 sekundes, 
o už piktybinį dūrio vengimą gauni 10 
sekundžių baudos. Akivaizdu, kas labiau 
apsimoka. Būna, jog baudžiama ir už ne-
sportinį elgesį: jeigu sportininkas garsiai 
šūkauja, po kovos nusviedžia kaukę ir t. 
t. Baudos taškai/sekundės yra skiriamos 
ir už netvarkingą amuniciją: pvz., nevei-
kianti špaga arba laidas sportininkui taip 
pat gali kainuoti 10 sekundžių baudos. Dėl 
tokių griežtų taisyklių visi sportininkai 
stengiasi savo inventorių kuo atidžiau su-
tikrinti prieš varžybas,“ – sako J. Kinderis.  

Tokijo vasaros olimpinės 
žaidynės – paskutinės?
Justinas Kinderis į penkiakovę atėjo 

panašiai kaip ir kiti rinktinės nariai. „Bazi-
nis sportas ir visa ko pradžia – plaukimas. 
Po to pradedama ieškoti talentų, tų sporti-
ninkų. kurie gali ir greitai bėgti, ir šaudyti 
ir t. t. Čia jau tokia fizinių rungčių visuma, 
kurių neišmokysi ir neįdėsi į sportininką, 
jeigu nėra talento,“ – sako J. Kinderis. Anot 
garsaus sportininko nemažai penkiakovi-
ninkų yra Savanorių pajėgose, nes mano, 
kad  kariuomenė yra ta vieta, kur galbūt jų 
prireiks, kuomet baigs savo karjerą: „Čia 
mes galime save realizuoti, pasidalinti savo 
patirtimi, padėti kitiems būti geresniais 
kariais ir patys pasisemti patirties, po to, 
kai baigsime profesionalų sportą.

Justinas Kinderis sako, kad nemažai penkiakovininkų yra Savanorių pajėgose, nes mano, kad kariuomenė yra ta vieta, kur galbūt jų prireiks, kuomet 
baigs savo karjerą: „Čia mes galime save realizuoti, pasidalinti savo patirtimi, padėti kitiems būti geresniais kariais ir patys pasisemti patirties, po to, 
kai baigsime profesionalų sportą."
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Norėtųsi dalyvauti KASP mokymuose 
dažniau, tačiau tai priklauso nuo užimtu-
mo. Kai sporto sezonas baigtas ar artėja 
prie galo, tai visada dalyvaujame moky-
muose. Manau, ginklo valdymo testus esa-
me visi išsilaikę, tačiau po to, kai prasideda 
sezonas, tenka ignoruoti ir praleisti visus 
savaitgalius varžybose, stovyklose. Kartais 
ir tiesiog ilsintis, nes tai taip pat yra mūsų 
pasirengimo rungtynėms dalis. Tie, kurie 
nežada sieti savo ateities su kariuomene, 
gal galvoja tapti treneriais... yra daug atei-
ties saviraiškos būdų, apie kuriuos galvo-
jame šiandien, aktyviai tebesportuodami.“

Justinas Kinderis mano, jog Tokijo va-
saros olimpinės žaidynės (iš 2020 metų 
perkeltos į 2021 m. liepą) jam bus pa-
skutinės. „Tai bus trečia ir gal paskutinė 
mano olimpiada. Galvoju reikia iš akty-
vaus sporto išeiti, kol dar gali kažką kitur 
nuveikti, kol dar leidžia kūnas t. y. kol 
sportuojant neištinka traumos. Taip gau-
nasi, kad laiką, kada reikia palikti sportą 
renkasi ne sportininko protas, bet „STOP“ 
pasako jo kūnas.“

Jojimas. Loterija ar 
įgūdžiai 

kadangi niekas nežino, koks žirgas var-
žybų metu kam išpuls. Žirgo priskyrimas 
sportininkui vyksta burtų keliu ir po to 
kiekvienam yra duodama 20 minučių ap-
šilimui, kurio metu raitelis ir jo žirgas turi 
galimybę apsiprasti vienas su kitu. Kalbant 
apie taisykles, tai kiekvienam sportininkui 
tenka 300 avansinių taškų iš kurių atima-
mi rungties metu pelnomi baudos taškai. 
Pavyzdžiui, jeigu sportininkas nespėja 
baigti rungties per skirtą laiką, tai viena 
pavėluota sekundė reiškia minus vieną 
tašką. Už vieną numestą kliūtį yra atimami 
septyni taškai. Jeigu žirgas rungties metu 
sustoja – atimama dešimt taškų, tiek pat 
taškų atimama jeigu raitelis nukrenta nuo 
arklio. Yra limituotas ir žirgo sustojimų 
kiekis: keturis kartus sustojęs prieš kliū-
tį, žirgas raiteliui reiškia diskvalifikaciją. 
Maršrutas yra sudarytas iš 12 kliūčių, jo 
eiga ir kliūčių aukštis priklauso nuo or-
ganizatorių. Olimpinis maksimalus kliū-

ties aukštis yra nuo 1,15 cm iki 1,20 cm, 
bet kiekvienoje šalyje organizatoriai kliū-
čių aukštį nustato pagal žirgų pajėgumą. 
Maršruto ilgis – nuo 350 iki 400 metrų. 
Tačiau didžiausia loterija yra tai, ar raitelis 
per apšilimui skirtas 20 minučių sugebės 
pelnyti žirgo palankumą, ar susikalbės su 
juo. Antraip, gali nebaigęs joti iš rungties 
išeiti su nuliniu rezultatu“.  

Dovydas pasakoja, jog prieš ir po joji-
mų varžybose visada stengiasi žirgui pa-
dėkoti. Visada turi mažytį obuoliuką ar 
cukraus gabalėlį. Ir prieš kiekvieną varžy-
bų startą duoda žirgui tokį paskatinimą. 
„Nežinau, ar arklys tai supranta kaip pra-
šymą gerai joti, bet taip susitarti su savo 
„porininku“ bando daugybė sportininkų. 
Kai rungtis baigiasi, bet kokiu atveju žirgą 
ir vėl pamaloniname skanėstu. Juk blogas 
rezultatas nebūtinai yra žirgo klaida, kaltas 
gali būti ir sportininkas, – pasakoja Dovy-
das Vaivada, – krentant nuo žirgo varžybų 

Pristatydamas jojimą ir jo taisykles, 
Dovydas Vaivada sako, jog tai yra viena 
iš labiausiai lemiamų rungčių penkiako-
vės sportininko rezultatams. „Mes, pen-
kiakovininkai, jojimą vadiname loterija, 

Penkiakovininkai – kariai savanoriai ir jų treneriai drauge su KASP vadu plk. D. Pašvensku

Jojimo rungtis stipriai lemia bendrus sportininko rezultatus penkiakovėje
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metu dažniausiai nespėjama sureaguoti, 
susivokti, nes viskas vyksta labai staiga. 
Raitelis krenta nuo žirgo dažniausiai tada 
kai pastarasis staigiai sustoja prieš kliūtį. 
Tai įvyksta, kai sportininkas yra užtikrin-
tas, kad arklys šoks per kliūtį, bet, kaip 
žinia, žirgai yra labai gudrūs gyvūnai, itin 
gerai jaučiantys visus raitelio judesius, 
neįprastą – tegu ir menkiausią – pavadžių 
timptelėjimą ir, žiūrėk, žirgas tik stabte-
li tiesiai prieš kliūtį ir jau sportininkas 
verčiasi per priekį. Būna raiteliai švelniai 
nusileidžia, būna rimtai susitraumuoja, 
nuo kaulų lūžių iki rimtesnių sužeidimų.“

Vienintelis atvejis kuomet varžybose 
sportininkas gali pakeisti jam kliuvusį 
žirgą, yra tuomet, kai pirmojo hito (žirgo 
jojimas tam tikrą nuotolį) metu žirgas 
sustoja prieš kliūtį keturis kartus. „Kal-
bant detaliau, varžybose paprastai būna 
18 pagrindinių ir 4 atsarginiai žirgai. Vie-
nas žirgas joja varžybose du kartus, kas 
dar vadinama pirmuoju ir antruoju hitais. 
Jeigu pirmojo hito metu žirgas sustoja 4 
kartus ir sportininkas nebaigia numatyto 
maršruto (t. y. gauna 0 taškų), tai kitas 
sportininkas, kuris turi joti su tuo pačiu 
žirgu, turi teisę jį pakeisti, – pasakoja D. 
Vaivada, – nė vienas sportininkas netu-
ri teisės pasirinkti žirgo, už jį tai padaro 
elektroninė loterijos sistema. Apskritai, 
jojimas yra viena brangiausių rungčių 
penkiakovėje. Brangi yra tiek pati jojimo 
ekipuotė, tiek žirgų nuoma treniruotėms:  
penkiakovininkui reikia treniruotis su 
kuo daugiau skirtingų žirgų ir taip išauga 
pasirengimo kaštai.“

Penkiakovės dramos 
pabaiga 

rungtyje vienas taškas prilygsta vienai se-
kundei ir rungtį pradeda tas sportinin-
kas, kuris yra surinkęs daugiausiai taškų. 
Pavyzdžiui, vienas sportininkas galbūt 
laimėjo fechtavimo rungtį, labai gerai pra-
jojo ir vidutiniškai praplaukė, bet startuoja 
pirmas, o po jo – seka visi kiti, kurių re-
zultatai šiek tiek blogesni. 

Žodžiu, visi 36 sportininkai išbėga to-
kia seka, kuri yra lygi kiekvieno iškovotų 
balų visumai: vienas išbėga nuo lyderio 
atsilikęs 1 sekunde, kitas 10 sekundžių ir 
t.t. Bėgimą labai įdomu stebėti, nes išbėgęs 
pirmasis nebūtinai pirmasis ir finišuos. 
Penkiakovininkai bėga 4 kartus po 800 
metrų. Prieš kiekvieną naują 800 metrų 
startą vyksta šaudymo rungtis, kurioje 

reikia pataikyti 5 taiklius šūvius iš 10 me-
trų atstumo. Taikinio skersmuo yra 5 cen-
timetrai, o kiekvienam šaudymo etapui 
kiekvienas sportininkas turi 1,50 min. 
Dažniausiai viso numatyto laiko neprirei-
kia: vienas sportininkas šaudo kokias 20 
sekundžių, kitas – tik 6 sekundes ir taip 
pasikeičia bėgimo startų pozicijos. Pen-
kiakovėje šaudoma iš lazerinių pistoletų. 
Iki 2009 metų šaudydavome iš mažo ka-
libro kulkų, naudodavome pneumatinius 
ginklus, o dabar atėjo lazerinių ginklų 
metas. Taip pat iki 2009 metų bėgimo ir 
šaudymo rungtys buvo atskiros, o dabar, 
kai dvi rungtis sujungė – tapo įdomiau 
ir mums, sportininkams, ir žiūrovams,“–  
pasakoja Gintarė. 

Bėgimo ir šaudymo rungtys penkiako-
vėje yra paskutinės ir lemiamos. Gintarė 
Venčkauskaikė–Juškienė pasakoja, jog 
nuo bėgimo rezultatų dažniausiai priklau-
so kas iškovos prizines vietas ir tai turbūt 
penkiakovės sporto gerbėjams sukuria 
be galo įdomią dramą. „Po trijų rungčių 
– fechtavimo, plaukimo ir jojimo – spor-
tininkų taškai susumuojami ir kiekvienas 
taškas paverčiamas į sekundes. Bėgimo 

Penkiakovės pabaigoje – bėgimas ir šaudymas. Į startą visi 36 sportininkai išbėga to kia seka, kuri 
yra lygi kiekvieno iškovotų balų visumai

Kai bėgimo ir šaudymo rungtys buvo sujungtos į vieną tapo įdomiau ir sportininkams ir žiūro-
vams. CISM, Alfredo Pliadžio,  vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės, gr. Michailo Lysenko nuotraukos
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„Savanorystės rėmėjų asociacija“
į/k 304289644
Sąskaitos numeris: LT957300010149458662
Paskirtis: auka paminklui

Telefonas pasiteiravimui: +370 680 62 691
#KASPpaminklas
El. paštas: KASP@mil.lt
http://kariuomene.kam.lt/kariuomene/savanoriu_pajegos

II KARTA (1941-1953 m.)   

#KASP

 III KARTA (nuo 1990 m.)

  RYS 
SAVA-
NORIU

KARTOS

pamatas
I KARTA (1918-1920 m.) MUSU TAUTOS-

PASTATYKIME 
SAVANORIAMS PAMINKLa!

-

VISOS 
KARTOS
KURE IR 
GYNE 
LIETUVOS
VALSTYBE,
KAD TU JOJE 
GALETUM 
GYVENTI.
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