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Anykščių technologijos mokykla

Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl.
Multinational Intergrated Stabilization Mission,
MINUSMA) Malyje vykdoma nuo 2013 m. MINUSMA
siekia stabilizuoti padėtį šalyje, apsaugoti civilius
gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti
humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo
išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu
ir tarptautiniu lygmeniu. Tai ne pirma misija, kurioje
dalyvauja 505-sios kuopos kariai. Anykščių kariai jau
yra dalyvavę misijose Irake, Afganistane bei Kosove.
Taip pat savanoriai dalyvauja įvairiose tarptautinėse
pratybose JAV, Vokietijoje, Lietuvoje. Kapitonas teigia,
kad kuopoje tarnauja daug patyrusių ir motyvuotų karių,
todėl itin sunku atrinkti karius į ribotą vietų skaičių.
Lietuva remia tarptautinės bendruomenės pastangas
palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią
tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, kovoti su
tarptautiniu terorizmu. Tarptautinėse operacijose
Lietuvos kariai įgyja vertingos patirties rengiantis savo
krašto gynybai.
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Išvykstantiems į misiją kuopos vadas ir kiti tarnybos
draugai palinkėjo ramios tarnybos, tinkamai atstovauti
savo šaliai, rinktinei ir Anykščiams.
Pirmoje eilėje centre iš kairės į dešinę:
Rokas Mačionis, Ramūnas Gedziūnas

Susitikimo metu kuopos vadas padėkojo mūsų
mokyklai už iniciatyvą kiekvienais metais apsilankant
kuopoje ir mūsų mokytojai D. Černiauskienei įteikė
kepurę su KASP ženklu☺
Kuopoje laiką praleidome įdomiai ir naudingai.
Šis susitikimas - gera proga pamąstyti apie savo ateitį
ir karjeros galimybes KASP. Svarbiausia, kad gavome
daug informacijos, kuri padės apsispręsti ar norime ir
ar galime tapti kariais savanoriais. Kuopos vadas
akcentavo, kad Lietuvos kariuomenėje laukiamas
kiekvienas neabejingas mūsų krašto saugumui. Aš
asmeniškai apie savanorystę galvoju jau seniai. Linkiu
teisingų pasirinkimų bendramoksliams.
Parengė Ignas Kontrimavičius, T16
Šiuo metu mokosi mūsų mokykloje ir tarnauja KASP
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505-ojoje kuopoje:
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Mantas Viburis (T15),

Lukas Švelnikas (T15)

