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S U S I P A ŽI N K I M E
Interviu apie savanorystę KASP (krašto apsaugos savanorių pajėgose)
Monika Pavilonytė, S17
Pirmame kurse apsaugos darbuotojo specialybės mokosi Arnas Bagočiūnas. Šį rudenį Arnas grįžo iš
kario savanorio bazinių apmokymų. Arnas pasidalino mintimis apie pirmuosius žingsnius krašto apsaugos
savanorių pajėgų tarnyboje.
„Ažupietis“: Kas yra baziniai kariniai mokymai? Kaip juose
sekėsi?
Arnas: Tai yra tris savaites trunkantis apmokymai, kuriuose
naujokus apmoko šaudyti ginklais, orientuotis miškuose,
apskritai, kaip elgtis karo metu ir bendros tvarkos. Sekėsi
gerai. Iš pradžių buvo sunku, bet apsipratau, o po to jau viskas
ėjosi sklandžiai.
„Ažupietis“: Kas mokymų metu buvo sunkiausia?
Arnas: Sunkiausia buvo miškuose, kai reikėdavo nešti 25 kg
sveriančią kuprinę ir eiti per klampias pelkes.
„Ažupietis“: Kas labiausiai patiko apmokymuose?
Arnas: Labiausiai patiko šaudymas.
„Ažupietis“: Kodėl verta tapti kariu savanoriu?
Arnas: Verta todėl, kad tarnaudamas pasisemi daug žinių,
įveiki sunkumus ir esi labiau gerbiamas kitų.
„Ažupietis“: Kodėl įstojai į KASP?
Arnas: Į kariuomenę įstojo mano draugas. Pamąsčiau, kodėl gi
man taip pat neišbandžius savęs kariuomenėje. Taip ir
padariau.
„Ažupietis“ : Ką patartum mūsų mokiniams, norintiems tapti
KASP savanoriais?
Arnas: Patarčiau, kuo greičiau įstoti į KASP ir neatidėlioti
vėlesniam laikui, nes ten įdomu, galima įgyti daug įvairios
naudingos patirties, gerai praleisti laiką.
„Ažupietis“: Dėkojame Arnui už pokalbį ir pasidalintus
įspūdžius apie tarnybą KASP. Linkime toliau siekti užsibrėžtų
tikslų krašto apsaugos savanorių pajėgose ir nepasiduoti, kad ir
kaip sunku būtų. Sėkmės tarnyboje!
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Priešgaisrinės saugos pratybos
Lapkričio 17 d. mokykloje vyko priešgaisrinės saugos ir
evakuavimosi pratybos, kurias organizavo Anykščių ugniagesių
tarnyba. Jų metu vyko mokinių ir darbuotojų evakuacija.
Priešgaisrinės saugos specialistė supažindino su saugaus
elgesio taisyklėmis, kurių reikia laikytis kilus gaisrui.

Ugniagesiai vykdė pratybų užduotis, o
mokyklos bendruomenė mokėsi naudotis
gesintuvais ir saugiai užgesinti gaisro židinį.

