SIELOVADA

KARO DVASININKŲ
PRATYBOS
Spalio mėnesį susirinkę į Generolo
Adolfo Ramanausko kovinio rengimo
centrą Nemenčinėje Lietuvos kariuomenės karo kapelionai klausėsi patyrusių lektorių ir dėstytojų paskaitų,
aukojo šv. Mišias.
Kariniuose mokymuose kapelionai tobulino
psichologijos žinias, dalyvavo praktiniuose mokymuose, klausėsi lyderystės ugdymo, etikos ir
estetikos paskaitų kurso. Patirtimi su jais dalijosi
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strateginių tyrimų centro lektoriai.
„Kapelionai susipažino su medžiaga, kuri dėstoma Karo akademijos kariūnams, kad baigę
akademiją karininkai galėtų būti geri lyderiai, pilietiški, išsilavinę ir visuomeniški žmonės“, – sakė
mjr. Rimantas Jarmalavičius, Lyderio ugdymo
grupės viršininkas. „Karo kapelionai pakvietė
mus, kad supažindintume su šia programa, – paKariniuose
mokymuose
kapelionai aukojo šv. Mišias.
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sakojo dėstytojas. – Paskaitų metu kilo diskusijų,
kuriose aptarėme tolesnę karių ir karininkų tarnybą, įgytą patirtį, kalbėjomės apie kapelionų, kaip
krikščioniškųjų lyderių, vaidmenį, jų galimybes
suteikti dvasinę, psichologinę pagalbą.“
Kpt. Ronaldas Endrijaitis, pristatęs lyderio ugdymo programos subtilumus, mano, kad kapelionams svarbu susipažinti su šiuo kursu, kadangi
čia labai svarbūs dvasiniai ir psichologiniai dalykai. Pats nesu stiprus šioje srityje, tačiau, kiek
esu susipažinęs su lyderio ugdymo niuansais,
galiu teigti, kad šių žmonių vaidmuo yra labai
svarbus formuojant lyderį ir vadovą“.
Kariūnams šis kursas pradedamas dėstyti nuo
pirmojo kurso, ir teorija neatsiejama nuo praktikos. Pačioje Karo akademijoje suformuotas kariūnų batalionas, kur jie praktiškai gali išbandyti
vadų ir pavaldinių santykių ypatumus. „Susidurdami su lyderių, viršininkų, pavaldinių pareigomis, jie ruošiami būti karininkais ir tarnauti Lietuvos Respublikai“, – sakė kapitonas.

Pasenęs lyderio
stereotipas
Kpt. R. Endrijaitis, praeityje buvęs sportininkas,
sukaupė didžiulę gyvenimišką patirtį, kuria noriai
dalijasi su jaunaisiais savo kolegomis. Pasak jo,
karininko pareigos nereikalauja žmogaus užsisklęsti profesijos rėmuose, atvirkščiai, kariškiai
turi būti atviri visuomenei. „Gyvenimas yra įvairiaspalvis, mes turime daug kuo domėtis, kaupti

patyrimą, padėsiantį ateityje spręsti nelengvus
klausimus“, – sako kpt. R. Endrijaitis. Jis drąsiai
kalba apie tai, kad vadas ar lyderis neturi bijoti
nuopuolių ir silpnybės akimirkų, nes nukritus galima pakilti ir su didesniu ryžtu eiti į priekį. „Ant
žibančios platformos ar posto bei karjeros ne visuomet išsilaikysi – juk gyvenimas būna tai juodas, tai baltas, tačiau reikia nepamiršti, kad sunkumai ir pergalės visuomet eina kartu. Apmaudu,
jei pasiduodama, kai iki pergalės lieka taip arti,
tad nereikia suklupti, o stengtis pabaigti distanciją. Mūsų šalyje dar labai stiprus lyderio stereotipas – stiprus žmogus, užsilipęs ant pakylos,
tranko kumščiu. Tačiau iš tiesų taip nėra.“

Pasak kapitono, vadų ir pavaldinių santykiai
– itin svarbi tema ugdant jaunuosius karininkus:
„Ne visuomet vadai yra tikrieji lyderiai, tačiau reikia suvokti, kad atėjai tarnauti ne vadui, o savo
šaliai. Matyk ne asmeninę misiją, o savo dalinio,
kolektyvo, komandos viziją. Tada pradės veikti
geros energijos dėsnis, kai žmonės vieni kitiems
padeda, o ne veikia kiekvienas skyrium. Tuomet
tas formalus vadas su savo silpnybėmis nėra
toks aktualus.“
Kapelionų nuomone, šios pratybos – puiki pro-

ga kariuomenės dvasininkams, dirbantiems visoje Lietuvoje, susiburti ir aptarti kylančias problemas, pasidalyti patirtimi, įspūdžiais, džiaugsmais
bei rūpesčiais. Iš šių pratybų jie tikėjosi pasisemti įdomių ir naudingų žinių, kurios padėtų dar geriau rūpintis karių ir jų šeimų sielovada.
Tokios pratybos – tęstinio renginių ciklo dalis,
jos organizuojamos siekiant atnaujinti, tobulinti
bei įgyti naujų žinių. Šiais metais mokymuose dalyvavo 12 Lietuvos kariuomenės karo kapelionų.
Iš viso jų kariuomenėje yra 14.

Pratybos
kapelionams –
proga susiburti
ir aptarti problemas, pasidalyti
džiaugsmais.

Lijana Cibulskienė
Giedrės Maksimovicz nuotr.
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