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Civilių
išbandymai
Karo
akademijoje

Į Karo akademijos gretas įsiliejusi Lietuvos studentija išbandė karines
studijas, kariškos duonos skonį ir tikro pėstininkų oro malonumus.
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Aktyvesnės – merginos
Jau antrą kartą šiais metais Lietuvos karo
akademijoje vykstantis tokio pobūdžio renginys
sulaukė stulbinamo pasisekimo ir tiek studentų, tiek kariūnų susidomėjimo. Mintis pasikviesti
civilius studentus į Akademiją kilo Kariūnų tarybai. Pastebėję, kad šių laikų jaunuoliams trūksta
pilietiškumo ugnelės širdyje, Karo akademijos
auklėtiniai panoro parodyti bendraamžiams su
kuo valgoma būsimo karininko duona. Tad iš
visų Lietuvos aukštųjų pakviesta apie 50 studentų savaitę pagyventi ir pasimokyti Lietuvos karo
akademijoje.
Jaunuolius šioms studijoms atrinko jų aukštųjų mokyklų studentų tarybos: „Negalime priimti

visos Lietuvos, todėl nepakliuvusiems patariu
nenusiminti – šis renginys taps dar viena gera
Karo akademijos tradicija ir kitais metais vėl pakviesime studentus paragauti kariškų mokslų“,
– pasakojo projekto entuziastė, Karo akademijos
viršininko referentė Eglė Trataitė.
Kaip visuomet aktyvesnės buvo merginos
– skaičiumi jos pralenkė ir vaikinus. Prieš mėnesį
vykusiuose panašiuose mainuose su Politologijos mokslų institutu dailiosios lyties atstovių taip
pat buvo dauguma: iš devyniolikos tebuvo tik du
vaikinai. Tąkart programa nebuvo itin intensyvi
– bent jau poligono ir pratybų civiliai neregėjo,
tačiau jau tuomet pasklido kalbos apie kariško
režimo naudą studentų organizmui. Ankstyvas
kėlimasis, suplanuota ir įtempta dienotvarkė sužavėjo daugumą jaunuolių, kai kurie iš jų prisipažino pradėję vertinti gyvenimą ir pažvelgę į jį
kitomis akimis. Juk tiek daug galima padaryti iki
pietų nesivartant lovoje.

Merginų buvo
daugiau nei
vaikinų.
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Seminarai, taktika ir
taisyklių pažeidimai
Naujieji „kariūnai“ degė noru
perprasti ginklo
paslaptis.

Atvykę aukštųjų mokyklų atstovai buvo padalyti į du būrius ir apgyvendinti kareivinėse kartu
su kariūnais. Pirmiausia būsimuosius „kariūnus“
pasveikino oficialūs asmenys, jiems išduota apranga ir ekipuotė, parodyta Karo akademija, gin-

Nors pliaupė lietus,
nuotaika poligone
buvo puiki.
kluotės paroda. Seminare „Pilietiškumo problemos šiuolaikinėje visuomenėje“ studentai kartu
su kariūnais ir dėstytojais aktyviai diskutavo. O
susipažinimo vakarą surengtos sportinės rungtynės tarp naujųjų būrių. Karinė estafetė – virvės
traukimas, lovų nešimas, sukimasis apie pagalį
kūlvirsčiais, orientacinės varžybos sukėlė visuotinį entuziazmą. Varžybas vienu tašku laimėjo
pirmasis būrys.
Antrąją dieną prasidėjo taktikos užsiėmimai.
Naujokai susipažino su individualiais kario įgūdžiais miške, su ginklais – automatiniu šautuvu
AK4, ryšio priemonėmis, karo inžinerijos užsiėmimuose ruošėsi sprogdinimo darbams, mokėsi
suteikti pirmąją medicinos pagalbą, domėjosi
karo topografija ir žemėlapiais. Prasidėjo rikiuotės pratybos. Taktika ir šaudymo treniruotės
vyko visą įtemptą savaitę – juk poligone naujokų laukia nelengvas išbandymas šaudykloje ir
sprogmenų sprogdinimas. Tiesa, laikytis naujųjų taisyklių civiliams sekėsi sunkiai: ypač greitai
jie pamiršdavo lauke užsidėti kepures. Ir netgi
tokie nekalti kariūnų klausimai – „Ar nešalta be
kepurės?“ – jų nesuglumindavo: „Ne, tamsta, aš
įpratęs“. Už šį taisyklių pažeidimą ne vienam teko
rašyti ketureilius ar pasakas (vietoj rimtų pasiaiškinimų) – taip kariūnai nusprendė pamokyti civilius, nusižengiančius Akademijos taisyklėms.
Linksmybių
besimokant
pakako.

Taiklumu nenusileidžia
kariūnams
Iš pat ryto pradėjusios kaukti sirenos daugeliui miegančių civiliokų buvo iš tiesų netikėtos.
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Šie „snaiperiai“ taiklumu
pranoksta
kariūnus.

Pastato šturmas pavyko
puikiai – taip
pratybas įvertino naujokai...
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užsidegimo – jie klusniai daro tai, ką pasakome,
ir daug širdies įdeda į pratybas, domisi, trykšta
entuziazmu“.
Būtent šaudymo poligono šaudykloje rezultatai nustebino kariūnus: „Turime puikią Lietuvos
snaiperių pamainą“, – pripažino šaudymo vadovė Lina. – Dauguma merginų iš 25 šūvių pataikė
visus. Prasčiausias rezultatas vienoje pamainoje
buvo 18. Iš tiesų nenorėčiau būti priešo vietoje.
Turint omenyje, kad studentai turėjo tik vienas
šaudymo pratybas, manau, kad ir kariūnams
yra ko iš jų pasimokyti“.
Didelis krūvis, įtemptas režimas padarė savo
– kai kurių veiduose jau matėsi nuovargis, tačiau
entuziazmas nedingo: „Būriai tapo vieningi, jie
save pradėjo vadinti būriu-kumščiu, noriai mokėsi žygiuoti“. Tačiau Lina neslėpė turėjusi malonaus juoko – ir kurioziškų situacijų pakako,
kurios šiam projektui suteikė dar malonesnį atspalvį. Naujokai painiojo kariūnų pareigas, daugelis Karo akademijos auklėtinių visai netikėtai
tapo karininkais. „Visuotinis sutrikimas įkritus į
tokią sistemą yra natūralus dalykas, – sakė Lina.
– Tačiau gana greitai visų pastangų dėka netgi
rikiuotės pratybose pradėjo atsirasti darna ir kolektyvizmo jausmas“.

Geri prisiminimai

Šaudykloje
civilius prižiūri
tikrieji kariūnai.
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Paskelbtas aliarmas – kai kam net karas pasivaideno, juo labiau kai apsimiegojusiems prieš akis
išdygo kariūnai, išsigražinę karišku makiažu. Ne
visi suspėjo nusiprausti ar iki galo susitvarkyti
– teko išklausyti kovinį įsakymą ir skubiai vykti į
Centrinį poligoną.
Čia išbandytas naujokų taiklumas – jiems teko
šaudyti į krentančius taikinius, o taktinėse kompleksinėse pratybose reikėjo pademonstruoti
išmoktas žinias. Prapliupęs lietus nesugriovė
planų vežti naujokus į poligoną – kai kurie profesionalai nuogąstavo: „Juk lepūs civiliai – ne kariūnai, kaip čia taip“, tačiau visuotinis entuziazmas lepūnėlių gretose nulėmė tai, kad pratybos
poligone vyko visu intensyvumu.
Kariūnų tarybos pirmininkė ir šio projekto
vadovė kariūnė Lina Kevišaitė pripažino, kad
darbas su studentais be galo įdomus: „Jie motyvuoti, trokšta žinių ir, be abejo, ekstremalių pojūčių. Tiesą sakant, iš pradžių nesitikėjau tokio

Nors pliaupė lietus, poligone vyravo pakili
nuotaika. Vytauto Didžiojo universiteto studentė
Agnė Pažemeckaitė pasakojo, kad sunku prisitaikyti prie oro sąlygų ir lietaus, tačiau dabar jau
jaučiasi gerai: „Iš tiesų savaitės pradžioje buvo
nelengva, o penktadienį visi verksime, kad reikia išvažiuoti. Norėsime grįžti“. Didžiausią įspūdį
Agnei paliko šios dienos taktiniai veiksmai poligone: nors ir sunku, ir ginklas rankas svėrė, tačiau smagu į priešą pašaudyti: „Dėstytojai malonūs, laisvai bendrauja su studentais. Manėme,
kad bus griežčiau. Visiems mums be galo sunku
susiruošti per tris minutes ar kažką nuveikti per
tokį trumpą laiką. Tačiau čia tokia tvarka – dabar įpratome. Ginklas sunkus, tačiau kai vakar
reikėjo grąžinti, jau pajutau, kad man jo trūksta. Linksma... Laikomės taisyklių ir džiaugiamės,
kad įpratome valgyti kiekvieną dieną tuo pačiu
metu“.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas Donatas Sirtautas Akademijoje susidūrė
su problemomis – jis apstulbino LKA darbuotojus paprašęs 47 dydžio batų. Pasirodo, tokių
mūsų kariuomenėje nėra, todėl vaikinui teko
lakstyti su sportbačiais. Jam kariūnų gyvenimas
visai patiko, o sunkiausia buvo išmokti žygiuoti.
„Prisiminimai liks patys geriausi – juk laikas praleistas puikiai“, – sakė jis.

Bendravimas neformalioje
aplinkoje
Neimantę Maciulevičiūtę iš VGTU šis projektas patraukė išskirtinumu, tačiau pati ji studijuoti
karinių mokslų nenorėtų: „Pernelyg viskas surikiuota, lėk, skubėk, laisvo laiko neturi, nes tau
tam skirtos trys ar penkios minutės, o aš tiesiog
neįpratusi. Čia skaniai maitina, porcijos labai didelės, miegame gerose lovose, dušai geresni nei
mūsų bendrabučiuose. Patiko paskaitos – dėstytojai daugiau diskutuoja su studentais, daug
bendrauja tarpusavyje, o pas mus dauguma tik
išdėsto savo dalyką, ir viskas. Kariūnai čia prisitaikę prie sąlygų, įpratę, todėl jiems čia gerai.
Man patiko topografija, taktikos planavimas“.
Po diskusijų seminaro „Profesionalioji kariuomenė: dabartis ir perspektyvos“ penktadienį
prasidėjo rikiuotės su ginklu pratybos. Būtent šią
dieną surengtos savotiškos varžybos – kuris būrys geriau pasirodys per rikiuotės pratybas. Po
visko apibendrintas kursas, aptarti trūkumai ir
privalumai, įteikti pažymėjimai ne tik visiems dalyviams, bet ir šauniausiai studentei ir studentui.
Penktadienio vakarą visi – ir kariūnai, ir naujokai
– buvo išleisti į miestą pabendrauti neformalioje
aplinkoje. Žinoma, grįžti privalėjo iki dviejų valandų nakties. Juk Karo akademijos taisyklės
galioja ir jiems.

D. Sirtautas
Karo akademijoje išsiskyrė ne
tik ūgiu, bet ir
nestandartiniu
apavu.

Lijana Cibulskienė
K. Dijoko nuotr.

Taktikos pratybos
kai kuriems sukėlė
šypseną.
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