Taikos partneriai

Geležinio Vilko“
kariai ARRC
pratybose
Vokietijoje

Lapkričio 2–15 dienomis NATO šalių Jungtinio greitojo reagavimo korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps – ARRC) pratybose
„Arrcade Fusion 2007“ Vokietijoje dalyvavo ir maždaug pusšimtis
motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ karių. Štabų
pratybų metu kariai vykdė tariamą itin intensyvią kovinę operaciją,
apimančią labai plačią veiksmų sritį – nuo karinių operacijų iki humanitarinės pagalbos.
Į pratybas karinių automobilių
rikiuote
Pratybose, vykusiose Sennelager mokymo
centre, Paderborno apylinkėse, dalyvavo brigados „Geležinis Vilkas“ ir brigados padalinių
štabuose tarnaujantys kariai. Lietuvos kariai
pratybų metu planavo ir vykdė užduotis, sumodeliuotas pagal konvencinio karo ir taikos
stabilizavimo operacijų specifiką. Korpuso lygio mokymuose brigados „Geležinis Vilkas“
kariai dalyvavo antrą kartą, ir pirmą kartą, kai
pratybų pagrindinė auditorija buvo ARRC. Šiose pratybose brigados štabas ne tik mokėsi,
bet ir sudarė sąlygas treniruotis aukštesniems
korpuso ir divizijos lygio štabams, kurie atitinkamai buvo pirminė ir antrinė mokymų auditorija.
Į Vokietiją ir iš jos kariai vyko kovine transporto priemonių rikiuote iš Ruklos į Klaipėdą.
Iš Klaipėdos kėlėsi keltu. Kariai taip pat vežėsi
reikiamą įrangą ir priemones užduotims vykdyti. Pratybų metu MPB „Geležinis Vilkas“ kariai
dirbo pačių atsigabentoje ir įrengtoje vadavietėje, įkurtoje kariniame miestelyje.
Pratybose Lietuvos kariams vadovavo brigados „Geležinis Vilkas“ vadas plk. Darius Užkuraitis.
Per pratybas MPB „Geležinis Vilkas“ vadavietę aplankė Jungtinio greitojo reagavimo
korpuso vadas gen. mjr. Deividas Ričardsas
(David Richards), Danijos divizijos vadas gen.
mjr. Peteris Kiūnelis (Peter Kühnel), kiti ARRC



ir gretimų formuočių atstovai.
Be Lietuvos ir Danijos karių, pratybose dalyvavo apie 2000 atstovų iš dar 18 NATO valstybių, tarp jų ir Estijos bei Latvijos kariai.
Scenarijuje – ginkluotas konfliktas, pabėgėliai ir vakaro žinios.
Pratybos Sennelager mokymo centre buvo
svarbiausi Jungtinio greitojo reagavimo korpuso metų mokymai. Mokymo tikslas – planuoti
ir vykdyti didelio intensyvumo kovinę operaciją korpuso vadavietės lygmeniu. Šie mokymai
ARRC ypač svarbūs, nes tai pirmasis tokio
masto renginys po to, kai korpuso vadavietė
sugrįžo iš metus trukusios dislokacijos Afganistane.
Kasmetinės pratybos „Arrcade Fusion“
– vieni svarbiausių Jungtinio greitojo reagavimo korpuso vykdomų mokymų, pabaigiantys
kovinio rengimo sezoną. Šios pratybos vyksta
kasmet lapkričio mėnesį.
Pagal pratybų scenarijų tariamos Cottus
Žmonių Respublikos kariuomenei įsiveržus į
kaimyninio Magogo teritoriją, aljanso NADA
(NATO) pajėgos įsikišo į konfliktą, siekdamos
išsaugoti demokratiją Magoge ir užkirsti kelią
regione kylančiai humanitarinei krizei. Toks
scenarijus leido sąjungininkams pasirengti
vykdyti kompleksines operacijas, kurios apima
vienetų perdislokavimą, taikos įvedimo ir stabilizavimo, taikos palaikymo veiksmus.
Anot Civilių ir kariškių bendradarbiavimo
karininko vyr. ltn. Rimvydo Senkevičiaus, pratybų scenarijus buvo labai realistiškas, į jį buvo
įtraukti ne tik kovos veiksmai, bet ir daugybė

aplinkos elementų, nestabili politinė situacija,
civilių gyventojų nuotaikos ir t. t. – visa tai, kas
taip pat galėtų turėti įtakos operacijai. Beveik
kasdien pratybų organizatoriai pateikdavo tariamos vietos televizijos kanalo vakaro žinių
laidos įrašą, kuris pateikdavo operaciją vietos gyventojų akimis, sąjungininkų veiksmai
ekrane buvo komentuojami tariamų žurnalistų,
karybos ekspertų, paprastų žmonių ir politikų.
Televizija nušviesdavo karių klaidas ir laimėjimus, aplinkinių reakciją į visus sąjungininkų
žingsnius regione.
„Pratybos apėmė labai platų operacijų
spektrą. Kol kitų skyrių kariai planavo ir gilinosi
į kovines užduotis, modeliavo mūsų padalinių
judėjimą, mes turėjome nemažai vargo su tariamais vietos gyventojais“, – juokavo karininkas. – Konfliktuojančiose šalyse kilus humanitarinei krizei tūkstančiai pabėgėlių pajudėjo
keliais, kuriais turėjo judėti mūsų padaliniai.
Bendradarbiaudami su kitais skyriais, žvalgais,
logistikos, psichologinių operacijų specialis-

tais ir regione dirbančiomis organizacijomis,
ieškojome būdų, kaip šiuos žmones sustabdyti, – kūrėme jiems naujas stovyklas, tiekėme
maistą, siekėme įgauti jų pasitikėjimą, vykdydami informacijos kampaniją, ir tokiu būdu
užtikrinti savo kariams galimybę tęsti operaciją. Be to, žinojome, kad kai pasibaigs karinė
operacija, mums darbo atsiras dar daugiau,
turėjome tam iš anksto pasiruošti, numatyti galimus poreikius, nes padėties regione stabilizavimas – ilgas ir sudėtingas darbas, tą rodo ir
šiuo metu pasaulyje realiai vykstančios taikos
stabilizavimo operacijos“.

Pratybų situacijos
pristatymas korpuso vadavietėje.
Psk. F. Stapley nuotr.

Treniravosi ir treniravo kitus
MPB „Geležinis Vilkas“ vadas plk. Darius
Užkuraitis apibendrindamas pratybas pasidžiaugė, jog tai buvo puiki proga ne tik patreniruoti brigados štabą vykdyti standartines
operacijas korpuso lygmeniu, bet ir patikrinti
sprendimų, priimtų atsižvelgiant į ankščiau vykusiose pratybose identifikuotas problemines
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kvataus pasiruošimo būtinybę trijose operacijos fazėse – taikos įvedimo, stabilizavimo ir
humanitarinės krizės prevencijos“, – teigė plk.
D. Užkuraitis. – „Be to, mokymai parodė ir ypatingą informacijos operacijų efektyvumą šiuolaikiniuose ginkluotuose konfliktuose, pasirengimas šioje srityje taip pat yra būtinybė“.
Pristatydamas pratybų įvertinimą ARRC
vadas gen. mjr. D. Ričardsas gerai įvertino brigados „Geležinis Vilkas“ taktinius sprendimus
vykdant padalinių keitimus, sėkmingi žingsniai
taktiniame lygmenyje buvo vienas veiksnių,
užtikrinančių operacijos efektyvumą. Kartu generolas išskyrė ir specifinių bei netiesioginių
priemonių, tokių kaip psichologinės operacijos, efektyvų panaudojimą.
Danijos divizijos, kurios sudėtyje pratybose
dalyvavo MPB „Geležinis Vilkas“, vadas gen.
mjr. P. Kiūnelis pasidžiaugė, kad Lietuvos brigada, pratybose dalyvavusi su efektyvia štabo
sudėtimi ir savo įranga, pademonstravo ne tik
gebėjimą išsidėstyti ir visavertį dalyvavimą divizijos bei korpuso vadovavimo ir valdymo cikle,
bet ir sudarė sąlygas divizijai identifikuoti štabo
darbo sritis, kurias ateityje dar reikėtų tobulinti.
Generolas taip pat puikiai įvertino netiesioginių
kovos priemonių aktyvų panaudojimą.

MBP “Geležinis Vilkas” vadas plk. D.
Užkuraitis ARRC vadui
gen.mjr. D.Ričardsui
demonstruoja brigados padalinių
išsidėstymą.



sritis, efektyvumą. „Vertinamosiose pratybose
rugsėjo mėnesį nustatėme keletą probleminių sričių, ieškojome būdų, kaip išspręsti šias
problemas ir ateityje nebekartoti senų klaidų,
šiuos tikslus sau ir kėlėme pratybose „Arrcade
Fusion 2007“, – sakė pulkininkas. – Pratybos
parodė, jog mūsų priimti sprendimai buvo teisingi.“ Karininkas taip pat minėjo, jog Lietuvoje
vykdomose pratybose praktiškai įgyvendinti tokius uždavinius būtų sudėtinga, mat tam
reikia scenarijaus, apimančio plataus masto
karinę operaciją, aplinkos veiksnius, ilgalaikį
tarptautinį bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą.
„Pagrindinis dėmesys šių metų pratybose
skirtas itin intensyviai kovinei operacijai, kurios
specifika skiriasi nuo įprastų taikos palaikymo
operacijų. Mokymai akivaizdžiai parodė ade-

„Šios pratybos buvo galutinis šių metų mūsų
kovinio rengimo akcentas, tam ruošėmės visus
metus. Lygindamas korpuso lygio pratybas, kuriose dalyvavome pernai, pirmiausia pastebiu,
kad šiemet buvo daug efektyvesnis veiksmų
koordinavimas tarp padalinių, šiemet buvome
įsikūrę arčiau kitų padalinių, buvo lengva bendrauti tiek su danais, tiek su vokiečiais ar italais.
Be abejonės, ne vadavietės dislokacijos vieta,
o mokymuose įgyta patirtis greičiausiai lemia
vis sklandesnį veiksmų atlikimą, dėl to ir koordinavimas gerėja“, – sakė operacijų karininkas
kpt. Vaidotas Šidlauskas, – juk šios patirties
įgauname ne tik mes, bet ir visų šalių kariai, treniruodamiesi kartu“. Karininkui įsiminė Danijos
divizijos vado gen. mjr. P. Kiūnelio po pratybų
atsisveikinant su Lietuvos kariais pasakyti žodžiai, jog stebint šiemet kartu su Danijos divizija vykdomus mokymus jis atkreipė dėmesį į
tai, jog rezultatai gerėja. „Šiemet dalyvaudami
pratybose išbandėme keletą naujovių. Rugsėjo
mėnesį dalyvaudami vertinamosiose „Geležinio
Vilko“ pratybose, organizuotose Danijos patarėjų ir mokymo grupės (angl. Danish Advisory
and Training Staff – DATS) Nemenčinėje, pirmą
kartą naudojomės prieš metus Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (KRC)
įdiegta modernia kompiuterine karių rengimo
sistema JCATS. Šį kartą išbandėme kompiuterinio pratybų scenarijaus valdymo simuliatoriaus
ABACUS galimybes – kiekvieną kartą kas nors

naujo, reikia taikytis prie kitų sąlygų, tai padeda mums tapti lankstesniems, įvairiapusiškesniems“, – dalijosi įspūdžiais kpt. V. Šidlauskas.
Mokymuose brigados kariai dalyvavo kaip
Danijos divizijai priskirto vieneto dalis. Brigada
NATO sąjungininkės Danijos divizijai priskirta
nuo 2006 m. rugpjūčio 31 d. Priskyrimo tikslas – dalyvaujant bendrose pratybose ir mokymuose užtikrinti skirtingų šalių karinių vienetų
gebėjimą veikti kartu tarptautinėse operacijose.
Brigados priskyrimas divizijai Lietuvos kariams suteikė galimybę dalyvauti didesnėse
nei iki šiol pratybose – divizijos, korpuso lygmens.
Artimas MPB „Geležinis Vilkas“ bendradarbiavimas su Jungtiniu greitojo reagavimo
korpusu prasidėjo brigadą priskyrus Danijos
divizijai. Danija yra pasirinkusi partnerystę su
šiuo Didžiosios Britanijos vadovaujamu NATO
šalių junginiu.
Korpusui vadovauja tarptautinė operacinė
vadavietė, pasirengusi skubiai dislokacijai į bet
kurią pasaulio dalį per 5–30 dienų. Vadavietė
taip pat gali užsitikrinti sau paramą bei apsaugą dislokacijos metu. ARRC vadavietė yra pasiruošusi prisitaikyti prie operacinių reikalavimų
strateginėms korpuso, sausumos pajėgų komponento, NATO Greitojo reagavimo pajėgų ar
Jungtinių specialiosios paskirties pajėgų sausumos komponento vadavietėms. Vykdydama

pratybas ši vadavietė stengiasi plėtoti savo
pajėgumus, kad galėtų užtikrinti ir išlaikyti pagrindinės NATO ekspedicinės vadavietės statusą. ARRC įkurtas 1992 m., 1995 m. vadovavo
pirmajai NATO istorijoje sąjungininkų pajėgų
dislokacijai į Bosniją ir Hercegoviną.
Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimas karinėje srityje plėtojamas vykdant ir kitus projektus. LITBRIG – jau trečias Lietuvos ir Danijos
bendras projektas. Sėkmingai baigti projektai
LITART ir LITBAT. Įgyvendinant LITART projektą, Danijos karinės pajėgos parengė Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono
personalą ir perdavė ginkluotės, įrangos ir
amunicijos. Pagal LITBAT ir LITBRIG projektus
parengtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas
yra NATO standartus atitinkantis dalinys. Šio
bataliono pagrindu yra formuojamas Lietuvos
karinis vienetas į NATO Greitojo reagavimo
pajėgų (angl. NATO Response Force, NRF)
keturioliktąją rotaciją (NRF-14). Lietuva, Latvija ir Estija planuoja sudaryti bendrą bataliono
dydžio grupę Danijos divizijos formuojamame
NRF-14 sausumos komponente. Šiuo metu
pradėtas MPB „Geležinis Vilkas“ Oro gynybos
kuopos integravimas į Danijos divizijos Oro gynybos batalioną.

Lietuvos kariai
pratybų metu
planavo ir vykdė
užduotis, sumodeliuotas pagal
konvencinio karo
ir taikos stabilizavimo operacijų specifiką.

Vyr. ltn. Skomantas Povilionis
Autoriaus nuotr.



