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Laikraštis paremtas tikrais faktais, leidžiamas nuo 1997 m.
_________________________________________________________________________________

Mieli mokytojai, bendramoksliai,
draugai, bičiuliai ir visa draugiška mūsų mokyklos bendruomene,
Sveikinu visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės diena!
Linkiu pakilios ir šventinės nuotaikos, susikaupimo ir giedrų minčių apie
Tėvynę, artimuosius, save.
Tegul grįžtantis pavasaris ir saulės spinduliai sušildo atbundančią žemę, o meilė
Lietuvai – mūsų širdis!
Mokinių vardu, mokyklos mokinių tarybos pirmininkas Gintautas Kazakevičius
****************************************************************************************
Indrė Rimskytė, 3V 15, Vilma Dilytė, 3V 14

Mūsų mokyklos mokiniai apie kario savanorio tarnybą
Šiandien KASP (Krašto apsaugos
savanorių pajėgose) tarnauja per keturis
tūkstančius karių savanorių, kurie yra
rengiami Lietuvos Respublikos sausumos
teritorijos karinei apsaugai ir gynybai,
tarptautinėms operacijoms, taip pat teikti pagalbą
kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.
Kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė karo
tarnyba, suderinama su kario savanorio „civiliniu"
darbu, mokslais ar studijomis. Per metus karys
savanoris vidutiniškai pratybose praleidžia nuo 20 iki
50 dienų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais,
tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės pratybos
vyksta ir darbo dienomis.
Mūsų mokyklos mokiniai nuolat bendrauja su
kariais savanoriais, domisi tarnyba, o kai kurie ir patys
tarnauja.
Iš savanoriškų bazinių karinių mokymų sugrįžo
mūsų mokyklos T 14 grupės mokinys Vaidas
Laskauskas, kuris pasidalino savo mintimis ir
įspūdžiais apie pirmuosius tarnybos KASP žingsnius:
„Įstojau į Krašto apsaugos savanorių pajėgas, nes labai
norėjau išbandyti save, savo jėgas, psichologinį
pasirengimą. Buvo įdomu, ar galėsiu sėkmingai
įvykdyti bazinių apmokymų reikalavimus. Vos
atsidūręs Rūkloje pajutau, kas yra griežta disciplina.
Apmokymuose suplanuota kiekviena minutė, viskas
vyksta pagal grafiką. Dažniausia vyksta pratybos,
paskaitos, rytiniai ir vakariniai patikrinimai,
maitinimasis bei laisvas laikas, kurio yra labai nedaug.
Įstojęs į KASP tikrai nesigailiu. Apmokymuose buvo

nelengva, tačiau jie sėkmingai įveikti. Man patiko tas
skubėjimas, tvarka, maistas ir net nuobaudos, kurios
kariuomenėje vadinamos ,,zaliotais‘‘:). Sunkiausia
man buvo žygiai į mišką, o geriausiai sekėsi rikiuotės
bei topografijos pratybos. Dar prieš tarnybą esu
girdėjęs, kad, tariamai, kariuomenėje vyksta patyčios.
Galiu užtikrintai pasakyti, kad nieko panašaus neteko
patirti ar stebėti. Kuopoje jau pirmąją dieną
instruktoriai įspėjo: ,,Kad nebūtų jokių patyčių ar
kažko panašaus, būkite vieningi kaip sugniaužtas
kumštis‘‘. Apmokymai praėjo draugiškoje ir
geranoriškoje aplinkoje.
Norintiems įstoti į KASP patarčiau nusipirkti
daugiau batų tepalo  (juokauju). Patarčiau
pasportuoti ir nusiteikti pozityviai, galvoti, kad viskas
bus gerai, pasikalbėti su tais, kurie jau buvo
apmokymuose“.

Vaidas Laskauskas (dešinėje)
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Kiti mūsų mokyklos mokiniai
turi didesnę tarnyboje KASP patirtį.
Nerijus Gribauskas (3E 14): „Seniai
norėjau į kariuomenę. Prie to prisidėjo ir
draugų pasakojimai. KASPe dažnai vyksta
pratybos,
dažniausiai
savaitgalinės.
Vykstam į miškus, vykdom paskirtas
užduotis, specializuojamės pagal tam tikras
pareigas bei gerinam karines žinias.
Nesigailiu tikrai, man patinka išbandyt save,
o čia puikus šansas tai padaryti. Norintiems
į kariuomenę patarčiau tvirtai apsispręsti,
nes tarnauti nėra paprasta ir lengva.
Svarbiausia, paklausti savęs: patiks griežta
tvarka? Nebijosi išsipurvinti miške ir pan.?
Visų pirma, turi būti gera sveikata, o ypač
stipri širdis, nes tenka daug fizinio krūvio.
Svarbios asmeninės savybės. Geras karys
turi būti tvirto, valingo charakterio, būti
organizuotas bei sumanus. Bet geriausia
viską patirti patiems, todėl norintiems
tarnauti
kariuomenėje
linkiu
tvirtų
apsisprendimų ir sėkmės“.
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Mūsų veikla KASPe labai įvairi: pratybos miesto
sąlygose, įvairių specializacijų mokymai, ginklo valdymo
tobulinimas, karinių įgūdžių lavinimas, savęs pažinimas
įvairiose nestandartinėse situacijose. Norintiems įstoti į
KASPą, patarčiau įvertinti savo asmenines savybes,
galimybes, norą ginti tėvynę ir tobulėti“.

Kariai savanoriai mūsų mokyklos mokiniai:
Deividas Valiukas (pirmas iš kairės), Arūnas Dainis (trečias),
Erikas Orlovskis (penktas)

Nerijus Gribauskas

Erikas Orlovskis (15): Į KASPą
įstojau, nes man tai įdomu. Galima geriau
pažinti save, įvertinti savo galimybes, taip
pat
išmokti
kariuomenė
gyvenimo
subtilybių. Tai didelis iššūkis sau. Mes
vykdome specialias užduotis miškuose,
valome ginklus, mokomės drausmės,
minime įvairias šventes. Norint patekti į
karių gretas, būtina turėti motyvacijos,
privaloma gera sveikata, tvirta valia,
imlumas, ryžtas, drąsa, bet svarbiausia –
patriotiškumas“.
Gytautas Kavaliauskas (E 15):
„Įstojau, nes tarnauti KASPe patarė draugai.
Tarnaudamas jaučiu, kad padedu savo
kraštui. Kartu su kitais bendražygiais galime
užtikrinti saugesnį ir šviesesnį rytojų
Tėvynei.

Arūnas Dainis (A 14): „KASPe tarnauju dėl įvairių
priežasčių: vedamas patriotizmo, dėl socialinių garantijų ir
noro tobulėti. Gyvenime norėjau kažko naujo ir prasmingo.
Šį norą puikiausiai užpildo tarnyba KASPe. Kariuomenė
man jau davė daugybę nepamirštamų įspūdžių. Manau, kad
dar daug jų laukia ateityje.
Tarnybos metu su kitais kariais dalyvauju įvairiose
pratybose bei kursuose, ten gilinu žinias ir tobulinu
praktinius įgūdžius, vykdau pagrindinę kario pareigą –
tarnauju Tėvynei.
Manau, kad gyvenime būtina pagal savo išgales
kariuomenė gyvenimą patirti kiekvienam, o ypač vyrui. Be
to, tik taip galiu prisidėti prie bendrų pastangų, kad Lietuva
išliktų laisva ir nepriklausoma.

Gytautas Kavaliauskas

Vaidas Laskauskas

