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Vizitas KASP Vyčio apygardos 505-oje kuopoje
Mūsų mokykla bendradarbiauja su KASP
Jeigu savanoris atitinka reikalavimus ir susitvarko
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505-osios visus reikiamus dokumentus, tuomet jis yra siunčiamas į
kuopos savanoriais. Tradiciškai mokiniai, bazinius karinius mokymus, kur išmoksta pagrindinių
besidomintys krašto apsaugos savanorių dalykų, reikalingų karyboje.
tarnyba, apsilanko šioje kuopoje ir susitinka su jos
vadu kapitonu Edvinu Žvirbliu bei karias savanoriais.

Kiekvienais metais mūsų mokykloje atsiranda
mokinių, kurie papildo šios draugiškos, turinčios gerą
vardą, dažnai lyderiaujančios įvairių pratybų, varžybų
ir rungčių metu, kuopos gretas. Kapitonas šiltai
atsiliepė apie kuopoje tarnaujančius mūsų mokinius:
esamus ir buvusius. Smagu buvo sužinoti, kad šiais
metais geriausio kuopos kario vardą pelnė Evaldas
Pavarinis, šiais metais baigiantis tarptautinių vežimų
vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programą ir
dirbantis Anykščių rajono savivaldybės ligoninės
greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotoju.

Kuopos vadas papasakojo apie galimybes tapti
kariais savanoriais ir savo karjerą susieti su tarnyba
Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Trumpai
pristatytė KASP istoriją. Paaiškino, nuo ko pradėti?
Ką reikia žinoti, norint tapti kariu savanoriu? Kodėl
vertėtų juo tapti? Kariais savanoriais į Krašto
apsaugos savanorių pajėgas gali būti priimami
Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų
amžiaus, nebausti už tyčinius nusikaltimus.
Reikalingi dokumentai: paso ar asmens
tapatybės kortelės kopijos; kario arba šauktinio
liudijimo ir jų kopijos; pažymos iš mokymo įstaigos
arba įgytą išsilavinimą patvirtinančio atestato kopijos;
sodros knygelė (jei tokia yra); užpildytos anketos ir
gyvenimo aprašymas (pildoma kuopoje); nuotraukos.

Kodėl vertėtų tapti kariu savanoriu? Kapitonas
Edvinas Žvirblis pasakojo, kad šiuo metu krašto
apsaugos savanorių pajėgos modernios, gerai apmokytos,
greitai perdislokuojamos ir aprūpintos karinės pajėgos,
gebančios dalyvauti plataus spektro operacijose.
Priežasčių, kodėl norima tarnauti KASP, yra daug.
Lietuvos kariuomenė – didelė šeima žmonių, kurie
pasiryžę saugoti ir ginti Lietuvos laisvę. Tai yra
pagrindinė priežastis. Kapitonas išvardino visas
pagrindines priežastis. Pirmoji, pati svarbiausia – pareiga
Tėvynei. Toliau – veiksmas. Prisijungus prie Lietuvos
kariuomenės laukia įdomios patirtys ir nauji iššūkiai.
Savanorystė kariuomenėje - gera proga tobulėti. Karybos
srityje vykdomas mokantis įvairiuose kursuose:
baziniuose, kulkosvaidžio, granatsvaidžio, skyriaus vado,
grandies vado, šaulio, gelbėtojo, vadybos, instruktoriaus
ir kt. Kovinės užduotys reikalauja bendro darbo, didelio
pasitikėjimo, pasiryžimo padėti bendražygiui. Ne veltui
sakoma: „Su juo galėčiau eiti į žvalgybą“. Kariai ne tik
tarnyboje būna kartu. Jie gali kartu leisti laisvalaikį,
sportuoti, palaikyti vienas kitą ir ištiesti pagalbos ranką
nelaimės atveju. Kapitonas užsiminė, kad kaip tik
šiandien kariai ruošiasi aplankyti, palaikyti karį, mirus jo
artimam žmogui.
Kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė karo
tarnyba, suderinama su kario savanorio „civiliniu" darbu,
mokslais ar studijomis. Be to, pratybos dažniausia vyksta
savaitgaliais. Už pratybose ar apmokymuose praleistą
laiką yra mokama alga. Kariuomenėje tarnaujantis asmuo
gauna įvairias socialines garantijas.
Sužinojome, kad jei vilioja kelionės, yra galimybė
per tarptautines pratybas ar apmokymus pakeliauti po
kitas šalis, tačiau tai reikia užsitarnauti. Vasario 12 dieną
į tarptautinę Jungtinių Tautų vadovaujamą misiją Malyje
išvyko du kariai savanoriai: gr. Ramūnas Gedziūnas ir
vyr. eil. Rokas Mačionis (mūsų mokyklos mokiniai). Jie
atstovauja Lietuvai tolimoje Afrikoje ir prisideda prie
stabilumo visame pasaulyje.

