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VERTI
VADINTIS

MINDAUGO
KARIAIS

Jau devyniasdešimt vieneri metai praėjo
nuo tos dienos, kai 1920 m. sausio 7 d.
Panevėžio atskirajam pulkui buvo suteiktas
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 4-ojo Pėstininkų
pulko vardas. Po penkis dešimtmečius trukusios sovietinės okupacijos ir kelerių metų
atkurtos Lietuvos kariuomenės formavimosi
1993 m. Panevėžyje išsidėstęs batalionas
atgavo Karaliaus Mindaugo vardą, o 1995 m.
ir buvusią tarpukario pulko kovinę vėliavą.
Štai jau penkerius metus karinės vadovybės
ir kolegų esame vadinami „mindaugėnais“,
„mindaugaičias“, „mindaugiečiais“ ar tiesiog
„karališkojo“ bataliono kariais.
Plačiau 3 psl.

KAIP TAPOME GERIAUSIU
BRIGADOS SKYRIUMI

Šis renginys brigados mastu vyko pirmą kartą ir aš džiaugiuosi,
kad atstovaudami Karaliaus Mindaugo batalionui kartu su komanda
užėmėme garbingą 1-ąją vietą.

Jau vykdami į geriausio skyriaus varžybas degėme ryžtu ir noru nugalėti, tačiau
nors ir raminome vieni kitus pareikšdami,
kad priešininkai bus mažiau patyrę negu
mes, vis dėlto tikėjomės aršios kovos.
Kadangi daugumai mūsų teko dalyvauti ir bataliono geriausio skyriaus
varžybose, jau įsivaizdavome kokios galėtų būti rungtys, todėl iš anksto kūrėme
taktiką, kaip geriau jas įvykdyti. Buvome
pasiryžę viskam.
Jau pirmąją varžybų dieną teko išklausyti gana išsamų instruktažą apie varžybų eigą
bei artimiau susipažinti su priešininkais. Po

ginklų ir ekipuotės patikrinimo, kurio metu
nustatyta, kad turėjome mažiausiai pažeidimų, pradėjome rinkti pirmuosius pergalės
taškus. Drąsindami vieni kitus patraukėme
į pasirengimo vietą. Mūsų laukė tikrai geras
oras ir gera nuotaika, nors buvome labai
susikaupę. Tą dieną burtai lėmė mums išeiti
į žygį tretiems. Tai mūsų pernelyg nenuliūdino, nes buvo patogu gauti informacijos apie
išvykusiuosius.
Tiesa, rimtais varžovais visada laikėme
Algirdo bataliono komandą, nes patirtimi
jie artimi mums, tačiau tai tik paskatino
Nukelta į 3 psl.

2010 m. liepos–gruodžio mėn. ĮVYKIŲ KRONIKA
n Liepos 8 d. batalione minint
Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną lankėsi Lietuvos kariuomenės vadas
gen. mjr. Arvydas Pocius, kuris padėkojo kariams, budėjusiems ES KG.
n Rugsėjo 1 d. pasirašyta trišalė
bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio „Verdenės“ pagrindine mokykla ir
Panevėžio 5-ąja šaulių rinktine.

n Rugsėjo 7 d. bataliono kariai
dalyvavo šventinėje eisenoje Panevėžio
miesto gimtadienio renginiuose.
n Rugsėjo 8 d. bataliono kariai, atstovaudami brigadai „Geležinis Vilkas“,
dalyvavo Šiluvos atlaiduose.
n Lapkričio 22 d. batalione paminėta Lietuvos kariuomenės diena.

n Gruodžio 13–17 d. vyko tarpinės
vertinamosios PAG-13 lauko taktinės
pratybos „Nauja pamaina“.
n Gruodžio 22 d. bataliono kariai
dalyvavo kalėdinėje labdaros akcijoje.
Kariai aplankė 10 šeimų Paįstrio ir
Panevėžio seniūnijose. Bataliono kariai
akcijos metu paaukojo 1 200 Lt.
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BUDĖJIMAS ES KOVINĖJE GRUPĖJE –

LAIMĖJIMAS AR PRARADIMAS?
pagalbos operacijas, tai šių operacijų
galima vieta tampa nenuspėjama, kaip
ir pati gamtos stichija, kuri gali įvykti bet
kur ir bet kada, o tuo metu budinčios
karinės pajėgos yra viena iš nedaugelio
veiksmingos tarptautinės pagalbos priemonių. Būtent tokiomis aplinkybėmis
ES kovinei grupei giminingos NATO
greitojo reagavimo pajėgos NRF buvo
panaudotos du kartus – 2005 m. sausio
mėn. JAV praūžusio uragano ,,Katrina“
ir tų pačių metų spalio mėn. Pakistane
vykusio žemės drebėjimo stichijų padariniams šalinti. Apibendrinant galima
teigti, kad budėjimas ES kovinėje grupėje – tai reali ir rimta kovinė užduotis ir
tik laikas parodys, kada ši kovinė grupė
bus panaudota.

Budėjimas ES kovinėje grupėje – tai naujas įrašas ne tik
Karaliaus Mindaugo bataliono,
bet ir Lietuvos istorijoje. Tai
pirmas kartas nuo 2005 m.,
kai buvo suformuotos pirmosios ES kovinės grupės, kuomet Lietuva savo kovinį vienetą skyrė budėti ES kovinėje
grupėje.
Esame tvirtai įsitikinę, kad Mindaugo bataliono kariai savo kompetencija ir
požiūriu į tarnybą pateisino patikimos
šalies partnerės vardą ir tai nėra tik
skambūs žodžiai. ES kovinės grupės
vado brigados generolo Slavomiro Voicechovskio (Slawomir Wojciechowski)
apsilankymas Lietuvoje 2010 m. birželio
mėn. yra dar vienas pasiekimas bendradarbiavimo srityje tiek valstybės, tiek ir
kariuomenės mastu. Bendradarbiavimas
su kaimyne ir strategine regiono partnere Lenkija yra svarbus ir stiprinant
tarpasmeninius santykius, nes valstybės
politika yra ne kas kita, kaip konkrečių
individų požiūriai ir sprendimai. Savo
interviu Lietuvos žiniasklaidai, generolas pabrėžė svarų Lietuvos karių indėlį
į ESKG ir džiaugėsi bendradarbiavimu
su Lietuva. Reikia tikėtis, kad generolo

teigiama nuomonė apie Lietuvos karius
atsispindės ir jo ateities sprendimuose.
Atkreiptinas dėmesys, kad šio aukšto
lygio vizito iniciatorius ir organizatorius
buvo Mindaugo batalionas, ir tai tik įrodo, kad kiekvienas iš mūsų gali nuveikti
daugiau nei įsivaizduoja.
Nauja ginkluotė, visureigiai ir pakankami ištekliai juos eksploatuoti Mindaugo batalionui tapo įprastu reiškiniu
net ir per sunkmetį, o tai galėjo ir nenutikti, jei nebūtume tapę vienu iš trijų
kariuomenės prioritetu: PAG, NRF ar
ESKG. Budėjimas ES kovinėje grupėje
batalionui atvėrė plačias galimybes. Dalį
šių galimybių suvokėme, o dalies galbūt
taip ir nesužinojome kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimo (motyvuojamoji) savaitė
LK vienetuose, kuri iš pirmo žvilgsnio
atrodo neturinti nieko bendro su ES
budėjimu, tačiau planams įgyvendinti
buvo pasinaudota būtent ES budėjimo
argumentacija. Žinoma, visų galimybių
ir pasiekimų čia neišvardinsime, tačiau
keletą reikia paminėti. Įgyta patirtis
– esminis bataliono, štabo, kuopos ir
kiekvieno kario pasiekimas – tai pasirengimas, trukęs trumpiau nei metus;
persikvalifikavimas iš mechanizuotų į
motorizuotus pėstininkus; aštuoniolika
esminio uždavinio užduočių standartų
(EUU) pasiekimas; įvykusios dvejos
vertinamosios ir nemažai tarpinių
pratybų; pademonstruota ypač aukšta
karių motyvacija, atsispindėjusi dalyvių
gausa per vertinamąsias pratybas bei
kiekvieno kario veiksmuose. Žvelgiant
į praeitį, visų lygių vadai neabejotinai
turi pagrindo didžiuotis savo kariais
ir įvertinti, kiek triūso ir pasiaukojimo
buvo šiame kelyje.

Pasirengimas ES budėjimui –
tai ir vadų kalvė.
Vadai įgijo kitokios patirties: atsirado gilesnis supratimas, kas yra tikras
vadas, kai kartu su kariais tenka būti
toje pačioje aplinkoje ir įveikti iškilusius
sunkumus, tokius kaip nuovargis, laiko
stoka, netikėtumai, chaosas, galiausiai,
tiesiogine to žodžio prasme, parako ir

Nukelta á 4 p.

Karaliaus Mindaugo bataliono
budėjimą ES kovinėje grupėje 2010 m.
1-ąjį pusmetį mūsų kariai vertina nevienareikšmiškai. Nėra keista, kad ES budėjimas gali būti vertinamas įvairiai, nes
viskas priklauso nuo to, kurį atskaitos
tašką pasirinksime vertindami – vieni
pabrėžia pasiekimus, kiti tuo tarpu kelia
klausimą, kas buvo prarasta.
Pažymėtina, kad uždavinys Mindaugo batalionui pasirengti ir budėti
Lenkijos vadovaujamoje ES kovinėje
grupėje kartu su kitomis partnerėmis –
Vokietija, Slovakija ir Latvija (angl.
EUBG 2010/I), pirmiausia buvo politinis apsisprendimas, o tai kariui yra ne
kas kita, kaip pareiga ir prievolė vykdyti
tautos atstovų valią. Nepaisant to, kad
ES budėjimas buvo pareiga, o ne pasirinkimas, mūsų batalionui teko garbė
vykdyti retą ir atsakingą kovinę užduotį.
Kariai buvo pasirengę gavę įsakymą,
vykti į bet kurią vietą 6 000 km atstumu
nuo Briuselio ir vykdyti plataus spektro
operacijas – karines, taikos palaikymo
ir humanitarinės pagalbos.
Pasvarstykime, kas ir kur tai galėjo
būti? Kabulas nuo Briuselio nutolęs
5 410 km, tačiau nepanašu, kad ES
norėtų dubliuoti NATO uždavinius
nepaisant to, kad pajėgumų ten vis dar
trūksta. Labiau tikėtina, kad ES kovinės grupės karinių veiksmų rajonu gali
tapti Afrikos žemynas, kur ES didžiosios
narės turi politinių ir ekonominių interesų, o iškilę kariniai konfliktai keltų
grėsmę regiono saugumui, taip pat ir
ES interesams. Kongo Demokratinė
Respublika – viena iš pavyzdžių, kuomet
2003 m. ES pajėgos jau buvo pasiųstos
į operaciją, pavadintą „Artemis“. Tąkart apie 1 400 Prancūzijos karių buvo
pasiųsta į šalį, siekiant padėti užtikrinti
humanitarinę ir saugumo situaciją Iturio
regione. 2006 m. EUFOR apie 800 karių
iš 10 šalių, vadovaujant Vokietijai, vykdė
laikiną operaciją, suteikiant pagalbą JT
rinkimų procese. Čadas – dar viena šalis,
į kurią 2007 m. buvo ketinama pasiųsti
ES karius, tačiau ES šalys nesutarė
dėl misijos datos ir pajėgumų. Kalbant
apie nekarinio pobūdžio humanitarinės
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Pavadinimas išties ne tik gražus, bet
ir įpareigojantis. Paveldėję teisę vadintis
Lietuvos karaliaus kariais, gavome ir
pareigą tarnauti taip, kad būtume verti šio
išskirtinio, prasmingo ir garbingo vardo.
Šia teise iš tikrųjų naudojamės – tai bataliono vardas, laikraščio ir net krepšinio
komandos pavadinimai, jau nekalbant
apie simboliką. Bet ar gerai atliekame
savo pareigą? Ar tinkamai reprezentuojame Lietuvos karalių? Manau, kad taip.
Net įvairiose srityse lygindamas Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis
Vilkas“ batalionus, drąsiai teigiu, jog
esame tarp geriausiųjų.
Kovinis rengimas. Nuolatinės pratybos, priverčiančios „pasiekti ribą“,
procedūrų „šlifavimas“ iki automatiško jų
atlikimo, objektyvus vertinimas ir kruopštus klaidų taisymas tapo kasdienybe. Todėl
nenuostabu, kad, pasak stebėtojų, tiek
taktinėse pratybose naudojant žemėlapį
(angl. MAPEX), tiek štabo mokymuose (angl. CPX), tiek bataliono vienetų
taktinėse lauko pratybose (angl. FTX)
demonstruojame aukštą parengtį ir komandinį darbą bei puikius vienetų valdymo ir kontrolės gebėjimus. Prisimintina,
kad pasirengimas ir budėjimas vienoje iš

Europos Sąjungos kovinių grupių tarsi
lakmuso popierėlis visoms Sausumoms
pajėgoms parodė, jog esame išties puikūs
kariai. Be to, treniruodamiesi ir vykdydami taikos meto užduotis ne kartą įrodėme,
kad esame pasirengę, žinome kaip ir
gebame talkinti civilinės valdžios institucijoms gesinant durpynus, ieškant žmonių,
pasiklydusių miškuose, ar „tramdant“ pavasario potvynius. O fizinio pasirengimo
testai tik dar kartą patvirtina, kad ir čia
esame geriausi. Tokių rezultatų nebuvo
lengva pasiekti. Nuoseklus ir sunkus darbas išmokė mus kiekvieną naują uždavinį
ar specifinę užduotį pasitikti ne su baime
ar jauduliu, bet žvelgiant kūrybiškai, su
entuziazmu, ir įvykdyti ją taip, kad būtų
pasiekti patys geriausi galimi rezultatai.
Aukštus standartus ir profesionalumą
liudija ir pereinamoji „Mindaugo kelio“
taurė – solidus įvertinimas geriausiam
brigados skyriui, šiais metais išdidžiai
„viešinti“ būtent Karaliaus Mindaugo
mechanizuotame pėstininkų batalione.
Kita veikla. Be kovinio rengimo, ir
kitose srityse nusipelnome pagyrimo.
Pirmieji surengę Krašto apsaugos dieną
Panevėžio moksleiviams, šią tradiciją
tęsiame ir toliau, populiarindami kariuo-

menę, jos puoselėjamas vertybes ir kario
profesiją tarp mokinių. Jaunų žmonių
edukacija ir pilietinis ugdymas tapo dar
svarbesni, kai, talkindami Verdenės pagrindinės mokyklos pedagogams, kartu
parengėme Jaunojo kario programą
septintų–aštuntų klasių moksleiviams ir
daug padedame rengiant piliečius-karius
dar mokyklos suole.
Džiugu, kad jau keleri metai iš eilės
mus pasirenka kaip naujo pavyzdžio lauko
uniformos ir avalinės bandytojus, o tai
rodo, kad mūsų kovinio rengimo planai,
profesionalus požiūris ir siekis tobulėti
sudaro puikias sąlygas atlikti objektyvius
bandymus.
Tad drąsiai sakau, kad pelnytai esame vadinami geriausiais ar vienais iš jų,
tačiau primenu, kad sunkiausia ne tapti
geriausiu, bet juo išlikti. Tikiu, kad tokie
ir būsime. Dėkoju už nuoširdžią tarnybą,
atkaklų aukščiausių rezultatų siekimą,
dėkoju už norą ir pasiryžimą būti priekyje. Sėkmės, Jums, bendražygiai, brangūs
Mindaugo kariai. Lietuvos karalius Jumis
didžiuotųsi.
PAGARBIAI
BATALIONO VADAS
MJR. NERIJUS STANKEVIČIUS

azartą ir norą atiduoti daugiau jėgų nei
priešininkai ir nors vienu tašku laimėti.
Pirmosios rungtys buvo mūsų „arkliukas“. Vandenį ir purvą mes tikrai gerai pažįstame, galbūt dėl to šią rungtį ir įveikėme
greičiausiai. Kaip dabar prisimenu, kelias
iki mašinos borto, kur tikėjomės surasti
nors minutėlę poilsio, po šios rungties
atrodė nelengvas. Antroji užduotis buvo
susiorientavimas vietovėje ir žygis į nustatytą tašką. Tai gana greitai ir atlikome.
Vėliau laukė inžinerinės užduotys, susijusios su išminavimu. Gana greitai su jomis
susitvarkę, gavome komandą „dujos“. Ją
vykdėme lėtokai, nes rankų pirštai buvo
sustingę nuo drėgmės ir šalto vėjo. Todėl
šiek tiek nusivylėme, kad dėl laiko stokos
apsisprendėme nepersirengti šlapių drabužių po įveiktų vandens kliūčių.
Toliau buvo topografinis žygis į vietą, kur turėjome tam tikroje vietovėje
pastebėti paslėptus daiktus ir atsiminti
jų buvimo vietą. Šio topografinio žygio
dar ilgai nepamiršiu, nes čia mus ištiko
nesėkmė – buvome įsitikinę, kad vietovė
visiškai atitinka žemėlapį. Taigi buvo
prarastos pačios brangiausios valandos

ir mus apėmė nusivylimas. Vis dėlto susikaupėme ir, įveikę visus klaidžius kelius ir
klampias pelkes, išėjome į šviesą (numatytą tašką). Mus jau lenkė nuovargis, o dar
matėme kitos grupės, kurią susitikome
šiame taške, pasitikėjimą savimi ir viltį
mus aplenkti. Bet juk būna visokių sunkių
minučių ir mes sugebėjome kas bebūtų
eiti į priekį ir įrodyti, jei ne komandai, tai
nors sau, kad esame verti daugiau.
Nugalėję nusivylimą ir pasitarę tarpusavyje, kuo greičiau patraukėme į kitą
tašką, kur mums šypsojosi sėkmė, nes
tai buvo pagalbos nukentėjusiesiems
suteikimo uždavinys, o tai mes neseniai
buvome išmokę pagal IUS (individualiųjų
užduočių sąrašą). Puikiai žinojome, kaip
tokioje situacijoje pasielgti. Nors ir buvo
sunku, tarpusavyje besikeisdami ir keiksnodami nuovargį, tempėme sužeistąjį apie
1 kilometrą, ir šią užduotį įvykdėme.
Toliau nieko nelaukdami patraukėme
į kitą tašką, kur mūsų laukė situacinis
šaudymas. Mes pasirodėme jei ne puikiai,
tai tikrai gerai, nors iš tikrųjų buvome
susitaikę su trečiąja ar ketvirtąja vieta. Po
šios užduoties, kurią atlikdami mes įrodė-

me, kad ginklų surinkimas ekstremaliomis
sąlygomis mums irgi ne naujiena, įvykdėme
greitąją pasalą priešui ir atsitraukėme į finišo tašką. Gal dėl to, kad buvome šiek tiek
savimi nusivylę, o gal dėl to, mūsų bataliono
puskarininkis taip pat nerodė džiaugsmo,
nusprendėme, kad nieko gero nelauk.
Mes tikrai nesitikėjome, kad vardinant
užimtas vietas mes išgirsime, kad papuolėme į pirmąjį trejetą, bet čia mus ištiko
dar didesnis netikėtumas – išgirdome, kad
mes ne treti ir ne antri, o pirmi! Mūsų
džiaugsmui nebuvo ribų. Tai pamatėme
ir mūsų bataliono puskarininkio akyse.
Tai buvo triumfas prieš visas nesėkmes,
nuovargį, nusivylimą... Ta diena man buvo
įsimintiniausia per visą tarnybą, kai kario
triūsas, pasiryžimas ir geležinė valia buvo
įvertinti. Taurė, kuri mūsų laukė, sukėlė
tikrą pasididžiavimo savimi jausmą, juk
ant jos puikavosi ir kitų nugalėtų batalionų ženklai – kaip trofėjai.
Iš visos širdies džiaugiuosi, kad esu,
buvau ir būsiu Lietuvos karys.
ŽVALGYBOS BŪRIO ŽVALGAS
J. SRŽ. DARIUS KUZMA
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prakaito kvapu, tačiau ir šiomis aplinkybėmis privalu vadovauti ir „vesti“
(angl. lead) karius asmeniniu pavyzdžiu.
Būtent tokia patirtis lemia vadų brandą,
dėkingumą ir pagarbą eiliniam kariui už
jo vykdomą užduotį.
Rezultatas – ES kovinė grupė yra
parengta ir aukštos moralės. Tačiau budėjimui pasibaigus viskas vėl prasidės iš
naujo – naujos užduotys, naujas pasirengimas, išskyrus tai, kad kiekvienas asmeniškai tapo labiau patyręs ir, kur bebūtu
ateityje, ši patirtis pravers vykdant kitas
užduotis su kitais bendražygiais.
Budėjime ES kovinėje grupėje
galima įžvelgti ir tam tikrų praradimų.
Tiek Mindaugo batalionas, tiek kiti
praradome daug, nes nebuvome aktyvuoti. Tikėtina, kad be operacijos metu
įgytos patirties, aktyvavimo atveju būtų
išryškėję nemažai kitų problemų, kurios,
deja, taip ir liko nenustatytos. Kuopos
vadas kpt. Romanas Songaila, minint
ES kovinės grupės budėjimo pabaigą,
kalbėdamas neslėpė tam tikro kartėlio ir
išreiškė susirūpinimą dėl tęstinumo nebuvimo, kai jo parengta ir vadovaujama
kuopa po budėjimo buvo išformuota ir
buvo pradėtas formuoti naujas PAG-13
vienetas. Nors tokį sprendimą galima
paaiškinti PAG struktūros savitumu,
galimybe kitiems, mažiau patyrusiems
kariams, pasisemti tarptautinių operacijų patirties, šį kuopos vado įvardintą
praradimą vis dėlto būtų sunku visiškai
paneigti. Taip pat tenka apgailestauti,
kad deramo dėmesio nesulaukė bataliono parengta išmoktų pamokų analizė.
Čia reikėtų atkreipti dėmesį ne tiek
į nepakankamą dėmesį konkrečiam
dokumentui, kiek į pačios Lietuvos
kariuomenės spragą, kai nėra tinkamos
išmoktų pamokų analizės ir šių pamokų
įgyvendinimo.
Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad
Karaliaus Mindaugo bataliono budėjimas ES kovinėje grupėje turėjo daugiau
privalumų nei trūkumų, o bataliono
pasiekimai – akivaizdūs. Mindaugo batalionas ir toliau lieka vienas pagrindinių
Lietuvos kariuomenės kovinių batalionų, o suvoktus trūkumus ar išmoktas
pamokas kartu su asmenine patirtimi
būtina pasiimti į kelionę, vykdant kitas
užduotis.
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SIEKITE MAKSIMALIŲ REZULTATŲ
Interviu su vyr. srž. Eugenijumi Žukausku
Mindaugo batalione jau kelerius metus gyvuojanti tradicija pagerbti geriausiai
fizinio parengimo normatyvus išlaikiusįjį – Geležinį karį, išliko ir 2010-aisiais. Šį
kartą daugiausiai fizinio parengimo testo
balų, tai yra net 329,5 (312 pavasarį ir
347 rudenį), surinko vyr. srž. Eugenijus
Žukauskas. Eugenijus mielai sutiko pasidalinti apie tai mintimis.
„Visų pirma, tam man tikrai nereikėjo papildomai laiko ar jėgų, nes pagrindinius fizinio pasirengimo pratimus
atlieku savo treniruočių metu“, – pasakojo karys.
„Pasakysiu sąžiningai – šio titulo
nesiekiau, o Geležiniu kariu tapti nėra
sudėtinga sportuojančiam ir save prižiūrinčiam kariui. Antra, šiuo ženklu drąsiai
galėčiau pasidalinti su visais sportuojančiais kariais, kuriuos dažnai sutinku sporto salėje, stadione ar krepšinio aikštelėje.
Manau, kiekvienas iš jų vertas Geležinio
kario vardo, kadangi šiuolaikinėje visuomenėje ne visi sugeba rasti laiko sportui,
kai kurie negali savęs priversti pajudėti,
o tie kariai, kurie sportuoja, pirmiausiai
turi daugiau valios, jėgų, yra stiprūs
sudėtingose psichologinėse situacijose,

fizinių krūvių metu geriau susidoroja su
užduotimis nei nesportuojantys. Žinoma, tam tikras skaičius atsispaudimų ar
atsilenkimų neatspindi Geležinio kario
savybių, tačiau tai nereiškia, kad fizinio
pasirengimo metu reikia tenkintis minimumu, mano galva, karys turi visą laiką
siekti maksimalių rezultatų, ir nesvarbu,
kad nebus už tai apdovanotas.“
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KARININKAS
VYR. LTN. PAULIUS BABILAS

VIENA IŠ ŽVAIGŽDŽIŲ TURI KARALIAUS
MINDAUGO BATALIONO VARDĄ

2010 metų liepos 26 dieną nedidelis
batalione tarnaujančių karių kolektyvas
iškeliavo į netoli Molėtų esančią observatoriją. Panevėžyje tą vakarą pliaupė lietus
ir dangus buvo toks apsiniaukęs, jog
atrodė, kad ateinančią naktį pamatysime
tik muziejų ir didžiulį teleskopą. Tačiau
įvyko stebuklas ir mes stebėjome ne
tik dangaus paviršių, bet ir mėnulį, ryškiausias žvaigždes. Keletas iš mūsų tapo
astrofotografais ir savo fotoaparatais ir
mobiliaisiais telefonais per teleskopą
padarė visai neblogų mėnulio nuotraukų.
Apsilankėme muziejuje, pačiupinėjome
didžiausią Šiaurės Europoje teleskopą,
sveriantį 35 tonas. Mūsų gidas Mindaugas parodė ryškiausią vasaros žvaigždę
ŠTABO VIRŠININKAS Arktūrą, Šiaurės ir Liros žvaigždynus,
MJR. LIUDAS GUMBINAS dar dvi ryškias žvaigždes – Micarą ir
Alkorą. Daugiausiai klausimų ir komentarų jis sulaukė iš srž. Almos Stasionytės.

Paprašytas mūsų, observatorijos darbuotojas Mindaugas maloniai sutiko vienai
žvaigždutei, kuri buvo bevardė, duoti
Karaliaus Mindaugo bataliono vardą.
Išvažiuodami iš observatorijos teritorijos į dangų paleidome tris dangaus
žibintus, nes tam turėjome tris priežastis:
vyr. ltn. Egidijui Morkūnui (SGK kuopos
vadui) tą dieną buvo suteiktas kapitono
laipsnis; važiavęs kartu su savo šeima mjr.
Vigintas Sereika, PKSPC Panevėžyje
viršininkas, tą dieną minėjo 15 metų
tarnybos karo medicinos srityje sukaktį;
o trečioji – tiesiog nepaisydami blogo
oro visi susirinkome ir drauge nuvykome
į Molėtų observatoriją, tad dar kartą
pasitvirtino žodžiai iš dainos, kad gamta
neturi blogo oro...
S5 SKYRIAUS VIRŠININKĖ
KPT. TATJANA RAMONIENĖ
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BATALIONO VALGYKLOJE –
SIUVINĖJIMO PARODA

Št. srž. Gintarė Kropienė prie savo kūrinio

Istoriniai šaltiniai rodo, kad siuvinėjimo menas Kinijoje buvo žinomas jau
2255 m. prieš Kristų. Rankdarbiai nuo
senų laikų buvo neatsiejama žmogaus
gyvenimo dalis. Šimtmečius kiekviename
pasaulio kampelyje puoselėtos pačios
įvairiausios rankdarbių tradicijos.
Mokėti austi, siūti, megzti buvo taip

pat svarbu, kaip ir išmanyti kitus ūkio
darbus. Tačiau besivystant technikai,
atsiradus daugybei pramonės šakų, rankdarbiai pamažu pradėjo trauktis iš mūsų
buities ir prieš kokius 10–20 metų buvo
visai nepopuliarūs.
Džiugu, jog pastaraisiais metais pastebimas ryškus paties įvairiausio rankų
darbo renesansas – į tai vėl dėmesį atkreipė drabužių dizaineriai, modernaus
interjero žinovai ir, žinoma, pats tikriausias kūrėjas – paprastas žmogus.
2010 m. rugsėjo 23 d. bataliono valgykloje buvo atidaryta j. psk. Gintarės
Kropienės siuvinėtų kryželiu darbų
paroda. Į parodos atidarymą atvykę kolegos grožėjosi autorės rankų darbu. Iš
viso buvo parodyta 17 kūrinių. Parodos
autorę pasveikinęs bataliono vadas mjr.
Nerijus Stankevičius palinkėjo kūrybinio
įkvėpimo, o visiems kitiems – nebijoti
atsiskleisti ir parodyti save iš kitos pusės,
kaip tai padarė j. psk. G. Kropienė.

Jos rankdarbiai – preciziškai atlikti
ir puošnūs, todėl siuvinėjimas primena
tapybą – kaip potėpis po potėpio pamažu
gimsta paveikslas, taip audinyje dygsnelis
po dygsnelio išryškėja sumanytas piešinys, kuris puikiai tinka ir moderniame
buto ar namo interjere. Tačiau apie tai,
kaip atsirado toks pomėgis, paprašysime
papasakoti pačios autorės:
„Pradėjau siuvinėti prieš 16 metų,
atsiradus pirmagimiui. Smalsumas tai
išbandyti bėgant metams išaugo į priklausomybę. Noras gražinti buitį, kurti,
galbūt netgi noras palikti savo pėdsaką
verčia imtis vis naujų ir naujų darbų.“
Parodos atidarymo metu paaiškėjo,
kad šiuo pomėgiu „užsikrėtusios“ dar
kelios bataliono moterys, kurių darbų
parodą planuojame surengti kitų metų
pirmajame ketvirtyje.
S5 SKYRIAUS VIRŠININKĖ
KPT. TATJANA RAMONIENĖ

FOTOKONKURSAS FOTOKONKURSAS FOTOKONKURSAS

„ŠIANDIENINĖ LIETUVOS KARIUOMENĖ 2010“
Bataliono valgyklos salėje 2010 m.
gruodžio 23 d. vykusio tradicinio kalėdinio renginio metu buvo apdovanoti
kasmet batalione organizuojamo fotokonkurso „Šiandieninė Lietuvos kariuomenė“ nugalėtojai. Šį kartą konkurse

dalyvavo penki autoriai, iš viso eksponuotos 35 nuotraukos. Geriausius darbus
balsuodami išrinko bataliono kariai ir
darbuotojai, specialiai sudaryta komisija
ir profesionali fotomeninkė. Mažai kurį
nustebino, jog kariai daugiausiai balsų

skyrė Štabo kuopos kariui vyr. eil. Gintarui Mockevičiui ir jo nuotraukai „XXX“,
o bataliono vado komisija geriausia
pripažino to paties autoriaus nuotrauką
„Įsakau“. Fotomeninkės Marijos Šileikaitės-Čičirkienės nuomone, geriausią
nuotrauką, pavadintą „Mirties ašara“,
konkursui pateikė batalionui priskirto
Sprogmenų neutralizavimo skyriaus kariai vyr. srž. Marius Rudžianskas ir vyr.
srž. Darius Urbonas.
Apdovanojus fotokonkurso dalyvius
ir laimėtojus, vyr. eil. Gintaras Mockevičius bataliono įkūrimo metinių proga
batalionui padovanojo įspūdingo dydžio
panoraminę nuotrauką, darytą iš Afganistane esančios lietuvių karių bazės
apsaugos bokštelio.
Fotokonkurso laureatų nuotraukas
rasite 12 psl.
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KARININKAS
VYR. LTN. PAULIUS BABILAS

Vyr. eil. G. Mockevičiaus dovana bataliono įkūrimo metinių proga
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PSICHOLOGINO KLIMATO TYRIMAS
MINDAUGO BATALIONE

„Pergalę kare lemia ne kiekybė ar jėgų pranašumas. Jei mūšin stojanti kariuomenė turi dvasios

pranašumą, prieš ją neatsilaikys joks priešas.“ Ksenofonas (565–480 pK)

Tikriausiai dažnas gyvenime esate
savęs paklausęs, ar esate laimingas, ar
bendravimas su kitais žmonėmis jums
suteikia džiaugsmo. Kodėl kartais norite
pabūti vienas arba, atvirkščiai, norite
laiką praleisti malonioje draugų, bendraminčių ar kolegų draugijoje?
Prisiminkime klasikinį Danielio
Defo (Daniel Defoe) kūrinį „Robinzonas Kruzas“. Ši knyga parodo, koks
mums yra svarbus bendravimas. Tikriausiai nesuklysčiau pasakęs, kad jis yra ir
gyvybiškai būtinas. Laimės suvokimas,
mano įsitikinimu, taip pat yra neatsiejamas nuo sugebėjimo bendrauti su
kitais – kiek aš sugebu bendrauti, tiek
ir esu laimingas.
Ne kartą girdėjau pasakymą, kad
jeigu tavo darbas yra tavo pomėgis,
tuomet ir dirbti nereikia. Man asmeniškai psichologija yra net daugiau nei
pomėgis, čia galiu įžvelgti pašaukimą
ir gyvenimo prasmę, norą, suderintą su
galimybėmis, padėti kitiems. Dar prieš
keturiolika metų studijos Zalcburge
(Austrija) tik sustiprino įsitikinimą, jog
mano pasirinkimas yra teisingas: čia
susipažinau su keletu praktikuojančių

psichologų, o Zalcburgo ir Vienos
bibliotekose, vartydamas psichologinę
literatūrą originalo kalba, jaučiausi
galėdamas prisiliesti prie šio mokslo
istorijos, juk Vokietija, Austrija, Šveicarija – tai šalys, kuriose psichologija
susiformavo kaip mokslas.
Šiandien psichologai turi daug įvairios veiklos: psichologinis konsultavimas, ištyrimas, švietimas ir t. t. Kalbant
apie tyrimus, nesvarbu, kuriai darbo
krypčiai (medicininei, pedagoginei ar
organizacinei) psichologas priklauso,
be asmenybės intelekto, atminties ir
kitų tyrimų, dažnas atlieka didesnio
ar mažesnio kolektyvo psichologinio
klimato tyrimus. Psichologinė tyrimų
laboratorija, kurios psichologų grupei
priklausau ir aš, taip pat ne išimtis.
Džiaugiuosi, kad su Jūsų pagalba viso
karinio dalinio psichologinio klimato
tyrimas atliktas pirmą kartą ir būtent
Karaliaus Mindaugo MPB.
Dažnas paklaustų, kas yra psichologinis klimatas. Savaime suprantama, tai
nesusiję su oru, tačiau kai kurias prognozes, remiantis tyrimo duomenimis,
galima nustatyti.
Nuo jo priklauso daug kas, pvz., motyvacija arba kario noras arba nenoras
tarnauti būtent šiame dalinyje, pasitenkinimas, kad priklausai šiai organizacijai
ir šiam kolektyvui, noras būti ir tarnauti
Tėvynei šalia tave supančių žmonių, kuriais gali pasitikėti, sulaukti nuoširdžios
pagalbos, o jei reikia, pačiam ištiesti
pagalbos ranką.

Tiriant dalinio psichologinį klimatą labai svarbus vadų požiūris
ir elgesys kolegų ir pavaldinių
atžvilgiu. Dalyvavusieji tyrime
greičiausiai pastebėjo, kad teko
atsakyti motyvacijos, požiūrio į
kolegas, vadų vertinimo ir kitus
darbo organizavimo klausimus.

Klimatą būtina tirti dar ir dėl to, kad
šis tyrimas atskleidžia mano minėtas
prognozes arba, dar kitaip, „pavojaus
zonas“ – sritis, kuriose artimiausiu metu
gali iškilti problemų. Anonimiškumo
principas, pasirinktas atsakymams į
anketų klausimus, yra neatsitiktinis. Tai,
mano supratimu, padėjo atvirai išsakyti
nuomonę apie tarpusavio santykius
kolektyve, vertybines orientacijas ir moralines normas. Apklausa buvo parengta
remiantis moksliniais psichologiniais
tyrimais.
Dabar norėčiau trumpai apžvelgti šį
tyrimą. Jame dalyvavo 151 karys. Džiugu paminėti, kad net beveik 2/3 tyrime
dalyvavusių karių yra patenkinti, kad
tarnauja būtent šiame dalinyje, ir jei
atlyginimas liktų toks pat, greičiausiai
nekeistų savo tarnybos vietos.

86 procentai karių teigia, kad
atmosfera kolektyve yra gera arba
labai gera (74 % karių pažymi, kad
santykiai tarp kolegų yra labai
draugiški), o blogai santykius kolektyve vertinančių karių skaičius
tesudaro likusius 14 procentų.
Vertindami darbo organizavimo
klausimus, kariai teigia, kad užduotys
formuluojamos pakankamai aiškiai ir
suprantamai (77 % respondentų), net
93 procentams karių yra aišku, kam
turi atsiskaityti už atliekamas užduotis,
o darbo krūvis yra priimtinas (79 %
karių) ir yra paskirstomas atsižvelgiant
į realų kario užimtumą, kompetenciją
ir sveikatos būklę. Vadovaujančių karių
sprendimai yra priimami laiku (80 %) ir
laiko kokybiškai atlikti užduotis skiriama
pakankamai. Netinkami sprendimai,
kurie, karių nuomone, tesudaro 20 procentų, kelia stresą, ugdo nepasitikėjimą
vadovaujančiu asmeniu, nepagarbą jo
atžvilgiu, didėja rizika, kad darbas bus
atliktas ne laiku, nekokybiškai arba visai
neatliktas. Taigi tokiu atveju viršininkas
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Bataliono
sportiniai pasiekimai

kenkia ne tik pavaldiniui, bet ne mažiau
ir sau. Be to, reikia paminėti, kad kariai
(58 %) pažymėjo, jog kartais tenka atlikti
užduotis, kurios nėra susijusios su jų
tiesioginėmis pareigomis.
Pagyrimai ir nuobaudos, karių nuomone, dalinyje yra skiriami pelnytai ir
laiku, o į aplaidų darbą nėra žiūrima
„pro pirštus“.
2010 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje vyko
Konfliktai kolektyve dažniausiai kyla
Lietuvos
kariuomenės orientavimosi
dėl neaiškiai ar netolygiai paskirstytų
sporto
čempionatas.
Mūsų batalionui
darbų, dėl galimo žinių ar kompetencijos
atstovavo
vyr.
ltn.
Paulius
Babilas ir vrš.
trūkumo.
Vitalis Mažuolis. Komandinėje įskaitoje
Labiausiai kariai patenkinti dar- jie užėmė 10-ąją vietą.

bo organizavimu padalinyje, darbo
savarankiškumu ir rezultatų bei
užduočių aiškumu. Labiausiai karius
vargina skubėjimas atlikti užduotis,
kartais didesnis darbo krūvis, aukšti
užduočių atlikimo reikalavimai.
Vertindami vadų savybes pavaldiniai pabrėžia, kad vadai gina kolektyvo
poziciją, su visais pavaldiniais elgiasi
vienodai teisingai, prireikus pataria ir
palaiko, reikalauja darbus atlikti laiku
ir kokybiškai, efektyviai bendradarbiauja
su kitais vadais.
Išsamios tyrimo išvados pateiktos bataliono vadovybei, pristatytos ir aptartos
atskiruose bataliono padaliniuose.

Bendrai vertinant visą tyrimą,
rezultatai nuteikia optimistiškai, juk
daugelis karių savo atsakymais parodė lojalumą vadams ir daliniui.
Klaidų tikriausiai neišvengsime nei
vienas, tačiau labiausiai norėčiau palinkėti mums visiems mažiau neapgalvoto
skubėjimo, nuoširdžios pagalbos vienas
kitam ir optimizmo.
Esu dėkingas visiems Mindaugo bataliono kariams, geranoriškai ir atsakingai
sutikusiems dalyvauti tyrime, o ypač dalinio vadui ir štabo viršininkui, ne tik dalyvavusiems tyrime, bet ir pageidavusiems,
kad jų veikla ir asmeninės savybes taip pat
būtų vertinamos. Dėkoju savo tarnybos
kolegoms, patarimais ir metodine medžiaga padėjusiems atlikti šį tyrimą.
Planuojama, kad pakartotinis Mindaugo bataliono psichologinio klimato
tyrimas gali būti atliekamas prieš pat
daliniui išvykstant į TO ir grįžus po jos.

2010 m. rugsėjo 23 d. Kaune Panemunės šile vyko Lietuvos kariuomenės
virvės traukimo ir kroso čempionatai.
Mūsų bataliono kariai dalyvavo abiejose
rungtyse.
Kadangi eil. Rasa Drazdauskaitė
ruošėsi pasaulio kariškių maratonui,
krose aukštesnių rezultatų nepavyko
pasiekti ir bendroje įskaitoje likome
aštunti.
Virvės traukimo komanda, vadovaujama II mechanizuotosios pėstininkų
kuopos Valdymo grupės vyresniojo
ryšininko srž. Dainiaus Jutelio, užėmė
4-ąją vietą.
2010 m spalio 29 d. Rukloje vyko
Lietuvos kariuomenės kovinės savigynos
čempionatas. Eil. Dmitrijus Šachovas,
II mechanizuotosios pėstininkų kuopos
vairuotojas, svorio kategorijoje iki 84 kg
užėmė 3-iąją vietą.

Pasaulio kariškių maratono
čempionė apgynė titulą
2010 m. spalio 31 d. Graikijoje
vykusiame pasaulio kariškių maratone
eil. Rasa Drazdauskaitė, Štabo kuopos Štabo būrio I apsaugos skyriaus
kulkosvaidininkė, apgynė čempionės
titulą, antrus metus iš eilės iškovodama
1-ąją vietą.

2010 m. lapkričio 9 d. gražia pergale
nudžiugino vyr. srž. Arūnas Skupas, Štabo kuopos Žvalgybos būrio II žvalgybos
skyriaus vadas, ir vyr. srž. Vaidas Kiškis,
Sunkiosios ginkluotės stebėtojo padėjėjas. Jie praktinio šaudymo varžybose,
kurias rengia KASP Vyčio apygardos
5-oji rinktinė, iškovojo pereinamąją
PSICHOLOGAS taurę ir užėmė 1-ąją vietą komandinėje
VYR. LTN. GIEDRIUS EISMONTAS įskaitoje. Asmeninėje įskaitoje vyr. srž.

Arūnas Skupas užėmė 1-ąją vietą, o vyr.
srž. Vaidas Kiškis – 3-ąją.
2010 m. lapkričio 17 d. Kauno įgulos
karininkų ramovėje vyko tradicinis Lietuvos kariuomenės šachmatų čempionatas. Mūsų bataliono komandai atstovavo
kpt. Donatas Palavenis, kpt. Ričiardas
Žukauskas, vyr. ltn. Paulius Babilas ir
srž. Orentas Vertelis. Bendroje įskaitoje
mes likome penkiolikti.
2010 m. lapkričio 18 d. vyko Lietuvos kariuomenės stalo teniso turnyras,
kuriame vrš. Donatas Voveris užėmė
17-ąją vietą, o vyr. srž. Vaidas Bačianskas – 18-ąją.

Karių fizinio parengimo
normatyvai
Spalio–lapkričio mėnesį buvo atliekami bataliono karių fizinio parengimo
testas. Vidutinis bataliono karių surinktas balas šį kartą – 228,5 (pavasarį
vidurkis buvo 218).
Kuopos lygmeniu aukščiausią balų
vidurkį (248) pasiekė PAG-13 štabo
kuopa, būrio lygmeniu – Žvalgybos
būrys (258,7).
Bataliono štabo balų vidurkis siekė
198,8 balo, Štabo kuopos – 213,3, o II
MPK pasiekė 214 balų vidurkį.
Rudeninio normatyvų laikymo metu
batalione maksimalius 300 taškų (3x100)
surinko penki kariai, tačiau tiek pat karių
fizinio parengimo normatyvų neišlaikė.
Geležinio kario nominacijoje 2010
metais nugalėjo vyr. srž. Eugenijus
Žukauskas, surinkęs 329,5 balo, antroji
vieta atiteko kpt. Mantui Valteriui, surinkusiam 328,5 balo, trečioji – vyr. eil.
Virginijui Cekanavičiui (322), ketvirtoji – eil. Virginijui Kvietkauskui (315,5).
Iš moterų vienintelė buvusi vyr. ltn.
Virginija Jurkutė surinko daugiau nei
300 balų (315,5).
S3 SKYRIAUS
FIZINIO RENGIMO SPECIALISTAS
VRŠ. VITALIS MAŽUOLIS

8

KULTŪRA, SIELOVADA

KĄ MES ŽINOME APIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJĄ

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves
ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius.
Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį
ypač svarbų įstatymą.
Lietuvoje galiojo šios laikinos Konstitucijos:
• 1918 m. – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė Valstybės Tarybai, įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidiumui;
• 1919 m. – laikinoji 1919 metų
Konstitucija;
• 1920 m. – įstatymų leidžiamoji
valdžia priklausė Steigiamajam Seimui,
įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidentui ir ministrams. Steigiamajam Seimui
taip buvo leista rinkti Prezidentą.
Lietuvoje galiojo šios nuolatinės
Konstitucijos:
• 1922 m. – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė Seimui, įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidentui ir ministrams.
Steigiamajam Seimui buvo leista rinkti
Prezidentą. Seimas ir Prezidentas buvo
renkami 3 metams. Lietuva – demokratinė respublika, minima valstybinė
atributika, valstybinė kalba – lietuvių;
• 1928 m. – Prezidentą rinko patikimi asmenys 7 metams;
• 1938 m. – buvo įtvirtinta Prezidento institucija. Prezidentas renkamas 7
metams. Prezidentas niekam neprivalo
atsiskaityti už savo veiksmus.

b) Prezidentui;
c) lietuviams;
d) bažnyčiai.
3. Pagal 1922 m. Lietuvos Respublikos
Konstituciją Seimas buvo renkamas:
a) 3 metams;
b) 4 metams;
c) 5 metams;
d) kol bus atgautas Vilniaus kraštas.
4. 1990 metais paskelbus Lietuvos
Respublikos nepriklausomybę, trumpam
buvo atkurtas:
a) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutų galiojimas;
b) 1922 m. Konstitucijos galiojimas;
c) 1928 m. Konstitucijos galiojimas;
d) 1938 m. Konstitucijos galiojimas.
5. Dabartinė Lietuvos Respublikos
Konstitucija buvo priimta:
a) 1992 m. spalio 25 d.;
b) 1990 m. spalio 25 d.;
c) 1992 m. lapkričio 3 d.;
d) 1991 m. gegužės 3 d.
6. LR Konstitucija nurodo, jog Tauta
savo suverenitetą įgyvendina tiesiogiai
arba:
a) per demokratiškai išrinktus savo
atstovus;
b) per referendumo ir peticijos
Šiuo metu galiojanti
teisę;
Konstitucija priimta
c) per atrankos į Eurovizijos kon1992 m. spalio 25 d.
kursą balsavimus;
d) per diplomatines ir konsulines
referendume.
atstovybes užsienyje.
Siūlome patikrinti savo žinias atsa7. Pagal LR Konstituciją įstatymo
kant į keletą klausimų:
nežinojimas:
1. Lenkijos–Lietuvos valstybės Konsa) yra kiekvieno asmeninis reikalas;
titucija buvo priimta:
b) neatleidžia nuo atsakomybės;
a) 1569 m. gegužės 3 d.;
c) neatleidžia nuo pareigos;
b) 1588 m. gegužės 3 d.;
d) griauna žmonių likimus.
c) 1789 m. gegužės 3 d.;
d) 1791 m. gegužės 3 d.
2. Pagal 1922 m. Lietuvos Respublikos
S5 SKYRIAUS VIRŠININKĖ
Konstituciją Vyriausybė buvo atskaitinga:
KPT. TATJANA RAMONIENĖ
a) Seimui;
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PANEVĖŽIO KARINIŲ
DALINIŲ ĮGULA VĖL
TURI KARO KAPELIONĄ
2010 m. rugsėjo 28 d. bataliono ramovės salėje vyko Lietuvos kariuomenės
ordinaro dekretu Panevėžio karinių
dalinių įgulai priskirto karo kapeliono
kapitono Jono Tamošiūno pristatymo ceremonija.
Joje dalyvavo KASP Vyčio apygardos
5-osios rinktinės vadas, Šaulių sąjungos
Panevėžio apskrities 5-osios šaulių
rinktinės vadas, Panevėžio apskrities
KPAT viršininkas, Lietuvos kariuomenės
Ordinariato kancleris, Panevėžio dekanato dekanas, karo kapelionai, Karaliaus
Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų
bataliono vadas, bataliono karininkai,
puskarininkiai, seržantai, eiliniai kariai.
Prisiminkime pirmuosius mums ištartus
karo kapeliono kapitono Jono Tamošiūno žodžius:
„Jo ekscelencijos Lietuvos kariuomenės ordinaro dekretu esu siunčiamas sielovadinei tarnystei į Karaliaus
Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų
bataliono kapelionatą. Tarnaudamas
tarnaujantiems, tai yra būdamas tarp
jūsų, pasak šventojo Pranciškaus Asyžiečio, noriu tapti Viešpaties ramybės
pasiuntiniu ir nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur
kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja
klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą,
kur užgulusios tamsybės.
Norėčiau kitus paguosti, o ne pats
būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne
pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats
būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas
atleidžia, tam atleidžiama.
Tik abipusės pagarbos, dėmesingumo,
dėkingumo, bendradarbiavimo apsupti galėsime tarnauti Dievui, Tėvynei, artimui.
Telaimina Trejybėje vienas Dievas, jus,
tarnaujančius ar dirbančius mūsų krašto
saugumui. Telaimina Išganytojas Kristus
jūsų šeimas, kad jie suvoktų jūsų tarnystės kilnumą ir svarbą. Telaimina šventoji
Dvasia jūsų artimuosius, kad jos malonės
paliesti pagelbėtų vykdyti taikdario misiją
kur bebūtumėte: Lietuvoje ar plačiajame,
neramumų draskomame, pasaulyje.“
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KARININKAS
VYR. LTN. PAULIUS BABILAS
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Kantrybės, pakantumo ir tolerancijos
kitiems. Stengtis visaip susiklosčiusiose
situacijose įžvelgti ir teigiamą pusę.
Ar tikėjotės, kad tarnybą teks pradėti
Karaliaus Mindaugo batalione? Kas visa
tai lėmė?
Ne, nes nemaniau, kad turėsiu galimybę vėl grįžti į Panevėžį. Pasirinkimą
lėmė tai, kad tarnybą norėjau pradėti
„Geležinio Vilko“ brigadoje, o įvertindama pasiūlytas pareigas ir miestus,
pirmenybę teikiau Karaliaus Mindaugo
MPB.

Iš asmeninio archyvo

Kaip atrodė batalionas naujo žmogaus
akimis?
Sunku vertinti, nes jau iki tol teko
daug girdėti apie batalione esančią griežtą tvarką ir visiems čia tarnaujantiems
kariams keliamus aukštus reikalavimus
(visa tai pasitvirtino).

Asta Harvarde

Kaip pasikeitė Jūsų darbo diena, kai
tapote Mindaugo bataliono kare?
Kol kas prioritetą skiriu darbui, pasiruošimui paskaitoms. Laisvo laiko lieka
mažai, bet tikiuosi vėliau išmokti dirbti ir
tinkamai planuoti laiką. Ypač keista, kai
nebėra ruošimosi egzaminams, sėdėjimo
Asta, iš kur toks nenumaldomas noras prie knygų.
tapti kariške?
Kokiais principais ir kokiomis vertybėNuo 12 metų buvau Panevėžio apskrimis vadovaujatės tarnyboje?
ties Šaulių 5-osios rinktinės jaunoji šaulė.
Svarbiausia – teisingumas ir nebijojiŠitie metai, praleisti Šaulių sąjungoje, tik
mas
atsakyti už savo veiksmus.
dar labiau sustiprino norą ir toliau siekti
kario karjeros.
Kokie Jūsų laisvalaikio pomėgiai?

NAUJO KELIO PRADŽIA

Ketveri gyvenimo metai praleisti
Karo akademijoje! Vieniems tai toks
ilgas laikotarpis, kitiems – lyg trumpa
akimirka, blykstelėjusi jų gyvenime.
Gyvename, mokomės ir pagaliau
ateina valanda, kai reikia panaudoti
sukauptas karybos žinias. Kada?.. Kur?..
Kaip?..
Kokia akimirka Jums labiausiai įsiminė
Susipažinkime. Šį kartą mūsų pašnekovė – II mechanizuotosios pėstininkų iš visų mokslo metų Karo akademijoje?
Visus kasdieninius įvykius ir nutikuopos I būrio vadė ltn. Asta Jankimus per pratybas užgožė Karo akakauskaitė.
demijos baigimas. Tai nepamirštama
Papasakokite apie save.
akimirka.
Užaugau mieste prie Nevėžio, nuo
Kodėl?
seno tituluojamu Aukštaitijos sostine, –
Šventės šurmulys prezidentūros kiePanevėžyje. Zodiako ženklas – Ožiaragis.
me,
kai tu supranti, kad tai viskas – jau
Baigiau Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją ir 2006 m. įstojau į Karo akademiją. prabėgo 4 metai ir kaip kariūnė į Karo
Turiu jaunesnę seserį Vaidą, šiuo metu akademiją nebesugrįšiu. Apima keista
savijauta suvokiant, kad užverčiamas dar
gyvenančią užsienyje.
vienas gyvenimo puslapis ir atverčiamas
Kas būtų nutikę, jei ne visi planai, susiję
visiškai naujas, nežinomas ir galbūt atsu noru studijuoti Karo akademijoje, būtų
nešiantis naujų iššūkių.
įgyvendinti?
Ar nebuvo noro palikti Akademiją?
Jei nebūtų pavykę ir kitais metais
Buvo akimirkų, kai kildavo tokia
įstoti į Karo akademiją, tuomet ryšį su
kariuomene palaikyčiau per Lietuvos mintis, tačiau rimtai apie tai niekada
šaulių sąjungą ir Krašto apsaugos sa- nesvarsčiau.
vanorių pajėgas bei studijuočiau kitoje
Ko išmokė metai, praleisti Karo akaaukštojoje mokykloje.
demijoje?

Didžiąją laisvo laiko dalį leidžiu su
draugais, bet viliuosi atrasti laiko ir toliau
tęsti šokių užsiėmimus.
Šokis – jūsų aistra?
Būtų galima pavadinti ir taip, nes dar
nuo mokyklos laikų ne vienerius metus
šokau sportinius šokius.
O Jūsų asmeninis gyvenimas, ateities
vizijos, svajonės?
Didelių vizijų ir svajonių neturiu,
mėgstu užsibrėžti aiškius ir konkrečius
tikslus.
Gyvenimo tikslas – gyventi tikslingai, – tvirtai nusiteikusi ištarė jaunoji
leitenantė.
Dėkojame už pokalbį.
Linkime Jums sėkmės ir sveikiname
įsiliejus į Mindaugo bataliono karių
gretas.
KALBINO BIBLIOTEKININKĖ
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PASKATINIMAI
KAS medaliU
„Už tarptautines operacijas“
gr. Aleksandr MICHAILOV, I MPK.
ggggg

Krašto apsaugos ministro
padėka
Lietuvos kariuomenės dienos proga
vrš. Vidai SNARSKIENEI, S1.
ggggg

LK Sausumos pajėgų medaliu
„Už pavyzdingą tarnybą“
Lietuvos kariuomenės dienos proga
vyr. srž. Editą PRANSKŪNIENĘ, ŠK.
ggggg

Lietuvos Kariuomenės
medaliu „Už nuopelnus“
Už aukštus sporto rezultatus ir iškovotą
pirmąją vietą 43-iajame Pasaulio kariškių
maratono čempionate Graikijoje
eil. Rasą DRAZDAUSKAITĘ, ŠK.

psk. Vaidą MUČINĮ, S4;
vyr. srž. Rasą BEKEVIČIENĘ, S4.
ggggg

bataliono vado
daiktinĖ dovana
Už pavyzdingą ir profesionalų pareigų
vykdymą, Mindaugo bataliono karininkų
įvaizdžio formavimą, karininkų klubo
tradicijų puoselėjimą 15 tarnybos metų
proga
mjr. Vygintą SEREIKĄ, PKSPC.
ggggg

Už pavyzdingą pareigų vykdymą ir
nepriekaištingą tarnybą Mindaugo
mechanizuotajame batalione
psk. Remigijų KATINĄ, I MPK.
ggggg

Už pavyzdingą ir uolią tarnybą,
sąžiningai atliekamas pavestas užduotis
15 tarnybos metų proga:
vrš. Mindaugą SIVICKĄ, ŠK;
srž. Alvydą JAKIMAVIČIŲ, ŠK.

ggggg

ggggg

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO
PADĖKA
Už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą
organizuojant 8-ąsias Baltijos šalių
kariškių sporto žaidynes Panevėžyje
ir svarų indelį propaguojant sportą
kariuomenėje

bataliono vado padėkA
Už parodytą sumanumą ir
nepriekaištingą paskirtų užduočių
vykdymą ataskaitinių pratybų metu:

mjr. Nerijų STANKEVIČIŲ, BV;
mjr. Liudą GUMBINĄ, ŠV;
vrš. Vitalį MAŽUOLĮ, (S3).
ggggg

LIETUVOS KARIUOMENĖS
SAUSUMOS PAJĖGŲ VADO PADĖKA
Už profesionalumą, iniciatyvą ir
išradingumą vykdant lauko pratybų
„PAG-12 IŠŠŪKIS 2010“ užduotis:
vyr. srž. Vaidą KIŠKĮ, SGK;
srž. Vitalijų SEMAŠKĄ, I MPK;
gr. Arminą KAZAKEVIČIŲ, I MPK;
eil. Joną VATKEVIČIŲ, I MPK;
eil. Andriejų KAVALIAUSKĄ, II MPK;
eil. Marių ARMONAVIČIŲ, II MPK.
Lietuvos kariuomenės dienos proga:
psk. Ingą MUČINIENĘ, S1;
vrš. Gytį SVIKLĮ, S6;
vrš. Audrių KAVECKĄ, ŠK.

ltn. Tomą STANKŪNĄ, SGK;
vrš. Liną BARZDĄ, SGK;
srž. Kęstutį MILIŪNĄ, SGK;
gr. Darių GELAŽIŲ, SGK;
eil. Valdą JANKŲ, SGK;
eil. Edviną SAKALĄ, SGK;
eil. Liną ŽIAUNĘ, SGK.
Lietuvos kariuomenės dienos proga:
mjr. Vygintą SEREIKĄ, PKSPC;
vyr. ltn. Mantą ŠLAUSTĄ, S3;
vyr. ltn. Mantą RIMKEVIČIŲ, S2;
vyr. psk. Virginijų SADAUSKĄ, PĮAC;
j. psk. Gintarę KROPIENĘ, BS;
j. psk. Vitalijų MIKĖNĄ, SNS;
vrš. Eugenijų ŽUKAUSKĄ, S3;
vyr. srž. Dalę KATKEVIČIENĘ, BAS;
vyr. srž. Jurgį RUDOKĄ, II MPK;
vyr. srž. Egidijus SKURDENĮ, ŠK;
gr. Marijų MIKALČIŲ, I MPK.

ggggg

Už bataliono vardo garsinimą, parodytą
ištvermę ir sumanumą, „Geležinis
Vilkas“ geriausio skyriaus varžybose
iškovojus 1-ąją vietą:

MPB „Geležinis Vilkas“
vado padėka
Lietuvos kariuomenės dienos proga:

srž. Aurimą STUOGĮ, I MPK;
j. srž. Virginijų CEKANAVIČIŲ, I MPK;
j. srž. Darių KUZMĄ, ŠK;

gr. Kazimierą RAUDUVĘ, I MPK;
gr. Darių KIRDEIKĮ, I MPK;
gr. Narmedą ŠEŠKŲ, II MPK;
gr. Raimundą KOPŪSTĄ, I MPK;
gr. Karolį RIMKŪNĄ, I MPK;
gr. Aleksandr PETRENKO, I MPK;
eil. Mantą JUKNĮ, I MPK.
Už budėjimą Europos Sąjungos kovinės
grupės (EU BG I/2010) sudėtyje
visiems kovinėje grupėje budėjusiems
kariams.

AUKŠTESNIS KARINIS
LAIPSNIS SUTEIKTAS
Kapitono:
vyr. ltn. Egidijui MORKŪNUI, SGK;
vyr. ltn. Romanui SONGAILAI, S3;
vyr. ltn. Donatui ZAKARKAI, S3;
vyr. ltn. Tomui KLIZUI, S1.
Vyresniojo leitenanto:
ltn. Dariui ČERNIAUSKUI, ŠK;
ltn. Tomui STAKVILEVIČIUI, I MPK;
ltn. Vaidui ŽINIUI, I MPK.
Vyresniojo seržanto:
srž. Renatai KIRDIENEI, BS.
Seržanto:
j. srž. Igor POLIŠČIUK, I MPK;
j. srž. Armandui NUDUI, ŠK.
Jaunesniojo seržanto:
gr. Renatui BUTKUI, I MPK;
gr. Virginijui CEKANAVIČIUI, I MPK;
gr. Mantui STAPULIONIUI, I MPK;
gr. Ramūnui SAULIAKUI, ŠK.
Grandinio:
eil. Mindaugui PABERALIUI, I MPK;
eil. Gediminui DUBAUSKUI, ŠK;
eil. Ernestui ELSNERIUI, SGK;
eil. Virginijui KVIETKAUSKUI, ŠK;
eil. Donatui NAVICKUI, SGK;
eil. Linui PAKALNIUI, SGK;
eil. Širvydui KADŽIUI, ŠK;
eil. Mariui NUGARIUI, II MPK;
eil. Ričardui PUTNAI, II MPK;
eil. Mariui ŠAULIUI, I MPK;
eil. Remigijui TUOMUI, ŠK;
eil. Loretai ANDRIKONYTEI, SGK;
eil. Mindaugui STONKUI, I MPK;
eil. Dainiui SEMĖNUI, ŠK;
eil. Ramūnui TARVYDUI, ŠK;
eil. Svajūnui PILIPAVIČIUI, ŠK;
eil. Rasai DRAZDAUSKAITEI, ŠK;
eil. Svajūnui RIMKUI, ŠK;
eil. Andriui PILIBAIČIUI, ŠK;

2010 m. II pusmetis, Nr. 2 (43)

ĮDOMU

11

eil. Tomui ŠERGALIUI, ŠK;
eil. Mindaugui DAUNORAI, I MPK;
eil. Skirmantui TAUTKUI, I MPK;
eil. Vaidui PILIPAVIČIUI, I MPK;
eil. Ovidijui JURINUI, I MPK;
eil. Justui GASPARAVIČIUI, I MPK;
eil. Robertui KAUPUI, I MPK;
eil. Dariui KANDZERAUSKUI, I MPK;
eil. Pauliui TAMOŠIŪNUI, I MPK;
eil. Andriui ŠPAKOVUI, I MPK;
eil. Rimvydui LEGECKIUI, I MPK;
eil. Jonui VATKEVIČIUI, I MPK;
eil. Algimantui KLINGAI, I MPK;
eil. Mantui JUKNIUI, I MPK;
eil. Remigijui VERIKUI, I MPK;
eil. Dariui IVANAUSKUI, I MPK;
eil. Svajūnui RIKLEVIČIUI, I MPK;
eil. Daivarui LINDAI, I MPK;
eil. Justinui NIKIFOROVUI, I MPK;
eil. Arvydui STRIGOCKIUI, I MPK;
eil. Justui ŽAGRIUI, I MPK;
eil. Domui KANAPECKUI, I MPK;
eil. Mantui LASICKUI, II MPK;
eil. Evaldui JONIŠKIUI, II MPK;
eil. Žilvinui ANTANAVIČIUI, II MPK;
eil. Edgarui GIBAVIČIUI, II MPK;
eil. Mantui VIRBICKUI, II MPK;
eil. Andriui MASKOLIŪNUI, II MPK;
eil. Mariui ARMONAVIČIUI, II MPK;
eil. Edgarui ŠARKAI, II MPK;
eil. Žydrūnui DUDĖNUI, II MPK;
eil. Remigijui KULŠEI, II MPK;
eil. Gyčiui ŠIUGŽDINIUI, II MPK;
eil. Andriejui KAVALIAUSKUI, II MPK;
eil. Linui NUTAUTUI, II MPK;
eil. Gediminui RAGAUSKUI, II MPK;
eil. Edvinui PETROVUI, II MPK;
eil. Andriui ALIŠAUSKUI, II MPK;
eil. Mantui VOVERIŪNUI, SGK;
eil. Edvinui SAKALUI, SGK;
eil. Vaidui KERBELIUI, SGK;
eil. Viliui LAGAUNINKUI, SGK;
eil. Mantui REKŠČIUI, SGK;
eil. Linui ŽIAUNEI, SGK;
eil. Valdui JANKUI, SGK;
eil. Mariui PETRONIUI, SGK.

KARIAI, PERKELTI
Į KITUS DALINIUS
Į KASP 5-ĄJĄ RINKTINĘ
vrš. Eugenijus ŽUKAUSKAS, S3.
Į LIETUVOS KARIUOMENĖS
REZERVĄ
psk. Remigijus KATINAS, I MPK.

Karlas Klauzevicas. Apie karą,

Zigmas Stankus.
Miražas.

Vilnius, 2009
,,Miražas“ – antrasis tikrais faktais
paremtas autoriaus romanas. Tai dar
vienas pliūpsnis kraupios tiesos apie
Afganistano karą.
Romanas persmelktas grubaus Afganistano ir Sovietų Sąjungos gyvenimo
realybės. Svarbiausia knygoje – prieš
30 metų į Afganistaną su sovietine kariuomene papuolusių jaunuolių likimai,
jausmai ir išgyvenimai. ,,Miražas“ – apie
vyriškumą, draugystę, viltis ir iliuzijas.

Valdas Rakutis.
Karo meno istorija I d.:

Nuo seniausių laikų iki 1850 metų.
Vilnius, 2010
Karai žmoniją lydėjo nuo pat evoliucijos pradžios. Per tą laiką keitėsi karybos
formos, tikslai ir įrankiai, kito ir žmonių
požiūris į karą: senovėje tai buvo įprastas
reiškinys, sudarantis sąlygas gabesniems
individams ar gentims užimti svarbesnę
padėtį, pastaruoju metu į jį žiūrima kaip
į blogį, kurio reikia vengti bet kokiomis
priemonėmis.
Karo istorija – platus mokslas, todėl
dažniausiai tiriama ne karo istorija apskritai, o jos sudedamosios dalys, kurių
yra trys: karų istorija, karybos istorija ir
pagalbiniai karo istorijos mokslai.
Šios mokomosios knygos tikslas –
supažindinti skaitytojus su pasaulyje
vykusiais karais nuo seniausių laikų iki
1850 metų.

I, II d. Vilnius, 2008
Karlas Klauzevicas (1780–1831),
Prūsijos generolas, vokiečių karo teoretikas ir istorikas, išanalizavęs daugiau nei
šimtą trisdešimt 1566–1815 m. laikotarpio
kautynių ir žygių, parašė savo pagrindinį
darbą ,,Apie karą“. K. Klauzevicas pirmą
kartą istorijoje iškėlė pagrindines karo
teorijos problemas, tyrė karo ir karo meno
reiškinius, mėgino atverti karo dialektiką,
iškelti pagrindinius principus ir objektyvių
procesų dėsningumus. Pabrėždamas karo
ypatumus, jis tvirtino, kad karas yra tik
dalis visumos, o ta visuma yra politika,
kuri nustato ir karo pobūdį, o karo meno
kaita yra politikos vaisius. Autorius knygoje daug dėmesio skyrė moraliniams
elementams, armijos šlovei, karo genijui,
tvirtumui ir gudrybėms kare.

Lietuva Afganistano kare:
prisiminimai.

Vilnius, 2010
Knygos pagrindą sudaro devynių Afganistano karo veteranų prisiminimai ir
apie tolimus 1979-uosius ir neseniai matytus vaizdus. Afganistano karo dalyviai ne
tik rimtai ir motyvuotai, bet ir itin gyvai,
šmaikščiai, net sarkastiškai piešia kasdienybę – nepaliaujamą automatų tratėjimą,
pabūklų salves, sužeistus ir žuvusius
draugus, sunkiai nusakomus santykius
su vietiniais afganais – tikrą ,,kareivišką
košę“. Visa tai papildo knygos sudarytojo
Mindaugo Peleckio pamąstymai apie šioje
pasaulio dalyje nuolat liejamą kraują,
nenutrūkstamą ginklų žvangėjimą.

Dėmesio!
Bibliotekoje galite rasti ne tik knygų, bet ir DVD kino filmų, animacinių filmų kolekciją,
kuri sudaryta geros valios karių lėšomis. Dėkojame karininkų klubui ir atskiriems
kariams, finansiškai remiantiems šią iniciatyvą. Taip pat informuojame, kad vyr. eil.
G. Mockevičius sutiko kuruoti DVD bibliotekos plėtrą ir nuolat rūpintis filmų kolekcijos
papildymu. Kviečiame lankytis DVD bibliotekoje ir paįvairinti savo laisvalaikį.
„MINDAUGIEČIO“ REDAKCIJA
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Švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną

„XXX“. Vyr. eil. G.Mockeviciaus nuotr.

„ Įsakau!“ Vyr. eil. G.Mockevičiaus nuotr.

Plieninė užuovėja. Vyr.srž. D.Urbono nuotr.

PAG13 lauko taktinės pratybos

Kariai dalyvauja miesto šventėje

XXI amžiaus generolai. Mjr. L.Gumbino nuotr.
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