
ISTORINĖS ATMINTIES VEIDRODIS

Generolo Jono Žemaičio Lie-
tuvos karo akademijoje deri-
namos universitetinės studijos 
ir karinis rengimas. Akademija 
tęsia tarpukariu įkurtos Karo 
mokyklos veiklą – ruošia tėvynės 
gynėjus. Šiuo metu joje studi-
juoja 310 kariūnų, iš jų – 18 iš 
Ukmergės.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Istoriniuose šaltiniuose rašoma, 
kad Karo mokykla Lietuvoje įkur-
ta 1919 metais. Atkūrus nepriklau-
somybę, 1992-aisiais, Lietuvos 
Vyriausybė priėmė nutarimą, ku-
riuo vadovaujantis įsteigta Krašto 
apsaugos mokykla. Po dvejų metų 
ji reorganizuota į Lietuvos karo 
akademiją (LKA). 1998-aisiais jai 
suteiktas Lietuvos partizanų vado, 
Lietuvos laisvės sąjūdžio įkūrėjo 
Jono Žemaičio vardas. 

Apie akademijos gyvenimą 
papasakojo G9 skyriaus visuome-
nės informavimo specialistė Lina 
Vaitiekūnaitė. Pasak jos, šiemet 
akademijoje skirtingų pakopų 
programose iš viso studijuoja 459 
asmenys.

Kariūnų motyvacija
Kas lemia apsisprendimą rink-

tis studijas karo akademijoje? 
„Noras tapti karininku kiekvienam 

191-oji 
karo diena 

Dar reikia rašyt apie rožę kai 
griūva ir kuriasi miestai
lyg stumdomos durys 
epochos prasiskiria – 
leidžia įeiti
kai skyla gyvenimai šukėm 
ir kortas ne taip vėl išdėstai
o laiko magnetinė juosta 
įgauna nežmonišką greitį

juk reikia kalbėt apie rožę kai 
spiečiumi išlekia kulkos
kai padangos pleška ir 
gaudžia taikių 
protestuotojų minios
kai trypia kareiviški batai – 
šalis vis dar mindoma dulka
kai armijos priešų sukimba 
o ten viršum jų aksomì nis

dangus ir toks paprastas 
grožis kurio aprašyti nemoku
nemoku giedot ditirambų 
o gal tiktai ryžto per maža
juk reikia rašyt apie rožę nors 
dulkėmis sutrypia žmogų
joks smurtas negali sutilpti į 
šį rudeninį peizažą

bet štai priešų jėgos jau 
baigias ir rožė lėtai ima vysti
skaityki kas skiemenį garsiai 
kad net negirdėtum kaip miršta
kiekvienas savaip atsidusęs 
– jam verias kita karalystė
jie virsta drugiais kurie 
naktį vis tupias ir tirpsta tarp 
pirštų

Vainius Bakas, 
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Katia Kobylnikova – evakuaci-
jos savanorė iš Kramatorsko. Su ja 
susitikome Kyjive, bute, kuriame 
gyvena su mama ir broliu.

Trapi, šiek tiek drovi, pokalbio 
metu ji nuolat bijojo pasakyti ką 
nors, kas galėtų įžeisti jos glo-
botinius.

Jos telefonas nenustoja skam-
bėti. Pokalbio metu ji sulau-
kė apie 20 telefono skambučių. 
Katia ramiai ir aiškiai pasakoja 
pašnekovams, ką reikia daryti, 
kur eiti ir kas jiems nutiks toliau. 
Paaiškinti ir perduoti informaciją 
nėra lengva.

Katiai 23-eji metai. Ji kilusi iš 
Kramatorsko. Prieš prasidedant 
plataus masto invazijai studija-
vo Kyjive, Režisūros fakultete. 
Baigusi studijas planavo vykti į 
Turkiją, kur gyvena jos draugai, o 
paskui važiuoti sužavėti Europos.

„Pažadinsi, jei karas“
Sesija baigėsi vasario 21 d., 

o 23-iąją planavo vykti švęsti su 
draugais.

„Tuo metu buvau Hostomely-
je, – pasakoja Katia. – Žinoma, 
tvyrojo įtampa, bet kažkodėl 
buvome tikri, kad įvyks kaž-

„Viena išgelbėta gyvybė jau yra svarbi.“ Istorija apie savanorę iš 
Kramatorsko, kuri atsisakė savo svajonės, kad išgelbėtų žmones

kas arčiau Rytų, pavyzdžiui, 
Kramatorske. Todėl labai neri-
mavau ir įkalbinėjau mamą nu-
važiuoti pas močiutę į Iziumą, 
nes ten karinių objektų nėra ir 
ten bus ramiau... Dabar, žinoma, 
tai atrodo visiškai beprasmiška 
idėja.

Tą vakarą visi nuėjo miegoti, 
juokaudami vienas kitam sakė: 
„Pažadinsi, jei karas.“ Ir tą naktį 
prasidėjo karas.

Hostomelyje buvo baisu: lėktu-
vai, desantininkai, šūviai.

Iki vakaro sėdėjome ten, tada 
nuvykome į Irpeną, kur pralei-
dome dar vieną dieną, o tada 
išvykome į Drohobyčą. Keturios 
katės ir šuo, du pilni automobiliai 
suaugusiųjų ir vaikų dvi dienas 
važiavo į saugią vietą.

Drohobyče apsigyvenome 
nakvynės namuose. Kai kurie 
nenorintys evakuotis man sako: 
„Neįsivaizduoju, kaip gyventi 
nakvynės namuose.“ Nuošir-
džiai atsakau, kad visa tai iš-
gyvenau ir gerai žinau. Taip, 
tai – gyvenimas, ne medus, bet 
tai – jūsų saugumas. Ir tai yra 
svarbiausia“.

Nukelta į 4 p.

atsiranda skirtingu laiku. Ne kartą 
teko girdėti, kad apie LKA sužino-
jo ir pradėjo domėtis nuo dešimtos 
klasės, apsilankius Studijų mugė-
je“, – pasakojo specialistė. Tačiau, 
pasak jos, dažniausia ir pagrindinė 
priežastis būna asmeninis pavyz-
dys šeimoje, tarp draugų ar pažįs-
tamų. Asmenys, kurie jau tarnauja 
kariuomenėje, bendraudami turi 
įtakos jaunuolio pasirinkimui, nes 
patys pristato patirtį, supažindina, 

ką galima pasiekti, kokios karjeros 
galimybės.

Narystė ir veikla Lietuvos šau-
lių sąjungoje taip pat turi įtakos 
renkantis profesiją. „Būna atvejų, 
kai pasirinkimą nulemia domėji-
masis tam tikromis temomis. Pa-
vyzdžiui, istorija besidominantys 
asmenys daugiau laiko pradeda 
skirti su kariuomene susijusiems 
įvykiams“, – sakė L. Vaitiekūnaitė.

Pasak specialistės, dauguma 

šiųmečių pirmakursių stoti į LKA 
jau buvo apsisprendę dar prieš 
prasidedant karui Ukrainoje. Tačiau 
patvirtino, kad karas tik dar labiau 
sustiprino šį norą ir motyvaciją 
tapti karininku – savo šalies gynėju.

„Pavyzdžiai parodė, kad šios 
žinios gali būti reikalingos ir 
pasikeitus saugumo situacijai tiek 
vienoje šalyje, tiek visame regio-
ne“, – sakė L. Vaitiekūnaitė. 

Nukelta į 4 p.

Evakuacijos savanorė Katia Kobylnikova.

LKA nuotr.Pirmojo karininko – leitenanto – laipsnio suteikimo ceremonija.
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savanorystės pradžia
„Praėjus pirmajam stresui, kai nu-

stojau bijoti kiekvieno stipraus garso 
ir pradėjau normaliai miegoti, ėmiau 
ieškoti, kuo galėčiau būti naudinga. 
Negalėjau tiesiog sėdėti ir skaityti 
žinių pranešimus. Man reikėjo ką 
nors daryti, bet nesupratau kaip.

Pradėjau vaikščioti į sandėlį, kur 
išduodavo humanitarinę pagalbą. Ten 
nieko nepažinojau, todėl, pamačiusi 
atvažiuojantį sunkvežimį, tiesiog 
eidavau ir padėdavau iškrauti dėžes.

Tada kilo minčių eiti į karinę 
registraciją, nes nuožmus pyktis 
priešui neleido ramiai gyventi. Bet 
protu suvokiau, kad iš manęs bus 
mažai naudos – tiesiog bėgiosiu ir 
panikuosiu.

Kartą mūsų draugė Anna Oš-
čepkova pasiūlė laikinai, kelioms 
savaitėms, padirbėti evakuacijos 
telefono linijoje. Mes turėjome 
surinkti kelis autobusus žmonių.

Pirmosiomis dienomis, kai pa-
skelbėme apie evakuaciją, telefo-
nas netildavo nuo penktos ryto iki 
pirmos nakties: kol kalbėdavausi 
su vienu žmogumi, pasirodyda-
vo keturi praleisti skambučiai. 
Kiekvienam perskambindavau ir 
paaiškindavau, kur eiti, ką pasiimti 
su savimi, o svarbiausia – kur jie 

bus nuvežti ir kas vyks toliau...
Dažniausiai skambina vyresnio 

amžiaus žmonės. Juos informacija 
pasiekia pakankamai sunkiai. Reikia 
kiekvienam viską paaiškinti. Dažnai 
tenka mokyti juos, kaip pamatyti 
žinutes ir išsaugoti numerius.

Kai tik mieste vyksta apšaudy-
mas, plyšta telefonas, visi užsi-
rašo, kad išvažiuotų, o kai aš pa-
skambinu vakare, 2/3 žmonių jau 
atsisako išvykti. Praeina pirmas 
išgąstis ir viskas. Kartais atsisako 
visi autobuso keleiviai.

Aš net neturėjau laiko išgerti ar-
batos ar nueiti į tualetą. Morališkai 
tai – sunkus darbas. Bet čia – mano 
šalis, aš noriu padėti, aš žinau, kad 
gelbėju kažkieno gyvybę.“

Katios pareigos yra suteikti visą 
informaciją, kada ir kur žmogus 
bus evakuotas, kas ir kur jį pasitiks, 
koks įlaipinimo laikas ir vieta, bei 
autobuso keleivių sąrašo sudarymas.

„Iš pradžių žmones nuvežė į 
Dniprą, dabar autobusai važiuoja 
į Pokrovską – ten keleiviai per-
keliami į traukinį, kuris važiuoja 
per Dniprą, Mironovką, Vinicą, 
Chmelnickį ir važiuoja Lvivo 
kryptimi. Tada žmonės patys nu-
sprendžia, kur važiuoti.

Jei nežino, gali nuvažiuoti trau-
kiniu į Kropivnickį. Vos įlipus į 
traukinį jiems išduodamos pažy-

„Viena išgelbėta gyvybė jau yra svarbi.“ Istorija apie 
savanorę iš Kramatorsko, kuri atsisakė savo svajonės, kad išgelbėtų žmones
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ruošiami karininkai
LKA ruošiami Lietuvos kariuo-

menės karininkai. Tai – 4-erius 
metus trunkančios bakalauro stu-
dijos, įgyjant pasirinktą universite-
tinį ir karinį išsilavinimą. Kariūnai 
studijuoja pagal tris universitetinių 
studijų programas.

Gynybos technologijų vadybos 
programa rengia vadybos žinias 
turinčius bei šalies gynybos už-
tikrinimui reikalingą ginkluotę 
išmanančius ir inovatyvias techno-
logijas valdančius karininkus. Jie 
specializuojasi kibernetinio sau-
gumo ir karinės logistikos srityse. 
Pasirinkus šią programą, po pirmo 
semestro yra galimybė rinktis ka-
rinių jūrų pajėgų arba karinių oro 
pajėgų karininko specialybę ir tęsti 
studijas kitose Lietuvos aukštojo 
mokslo institucijose.

Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos programa ruošia specialistus, 
išmanančius šiuolaikines valsty-
bės vidaus ir išorės grėsmes bei iš-
šūkius, gebančius juos analizuoti ir 
priimti tinkamus grėsmių valdymo 
ir prevencijos sprendimus atlie-
kant tarnybą visuomenės saugumo 
organizacijose ar institucijose.

Tarptautinių santykių progra-
ma skirta parengti specialistus, 
gebančius analizuoti ir kritiškai 
vertinti tarptautinius procesus ir jų 
poveikį globaliam, regioniniam ir 
nacionaliniam saugumui.

Pasak L. Vaitiekūnaitės, pernai 
iš įstojusiųjų daugiausia pasirinko 
Tarptautinių santykių programą, 
o šiais metais labiau rinkosi kitas 

programas.
Kariūnams dėsto aukštos kvali-

fikacijos mokslo laipsnius turintys 
specialistai dėstytojai ir profesinės 
patirties tarptautinėse operacijose 
įgiję karininkai instruktoriai.

Karinis rengimas
Kartu su universitetinėmis stu-

dijomis kariūnai per 4-erius metus 
baigia Bazinį karininko kursą. Jis 
skirtas parengti kariūną kaip bū-
simą karininką, gebantį panaudoti 
įgytas žinias tarnaujant Lietuvos 
kariuomenėje.

Organizuojami ir kursai pa-
pildomiems gebėjimams, būti-
niems vadovaujant būrio dydžio 
kariniam padaliniui, įgyti. Vieni 
iš jų – Lyderystės ugdymo prog-
rama, kurioje derinama teorija su 
praktika.

Stojantieji turi būti 18–30 m. 
amžiaus LR piliečiai, išlaikę visus 
privalomus valstybinius abitūros 
egzaminus. Privalomi stojimo 
etapai: sveikatos patikra ir moty-
vacinis pokalbis, skirtas įvertinti 
kandidato norui ir pasiryžimui 
tapti Karo akademijos kariūnu.

nuo gynybos 
iki diplomatijos

LKA siūlo bakalauro, magist-
rantūros ir doktorantūros studijų 
programas.

Organizuojamos ir ištęstinės 
bakalauro ir magistrantūros stu-
dijos, kurias gali rinktis profesinės 
karo tarnybos kariai, krašto apsau-
gos sistemoje dirbantys asmenys, 
kitų valstybės institucijų valstybės 
tarnautojai, kariai savanoriai. Tai 
– Gynybos ir viešosios vadybos 
bakalauro programa, skirta kary-
bos praktikams sudaryti sąlygas 
tobulinti įgūdžius, įgytus tarnybos 
arba darbo metu. Jos dalyviai 

studijuoja ekonominį, socialinį, 
politinį ir teisinį gynybos vadybos 
ir viešojo administravimo dalykus.

Magistrantūros studijos or-
ganizuojamos siūlant rinktis tris 
programas.

Gynybos išteklių vadyba skirta 
kritiškai analizuoti ir vertinti šalies 
gynybai reikalingų materialiųjų, 
žmogiškųjų ir informacinių ištek-
lių sistemą. 

Gynybos studijos rengia specia-
listus, gebančius vadovauti ginkluo-
tųjų pajėgų ir saugumo institucijų 
padaliniams didelio kompleksišku-
mo bei neapibrėžtumo sąlygomis, 
siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gyny-
bos politikos pokyčius. 

Karinės diplomatijos progra-
ma skirta parengti ekspertus, 
gebančius analizuoti tarptautinio 
saugumo procesus ir tarptautinius 
konfliktus, remiantis įgytais dip-
lomatijos teorijos ir mokslinių 
tyrimų įgūdžiais.

Į doktorantūros studijas priima-
mi profesinės karo tarnybos kariai, 

mos apie pagalbą pinigais, kurias 
jie gauna iškart po atvykimo. Žmo-
nės sutinkami ir apgyvendinami na-
muose ar komunalinėse įstaigose.

Noriu pabrėžti, kad dabar visos 
įstaigos pasiruošusios šaltam orui. 
Niekas nepalieka žmonių likimo 
valiai, jiems iškart suteikiama 
pagalba, maistas, drabužiai ir pa-
lyda iki gyvenvietės“, – pasakoja 
Katia. – Kai žmogus atvyksta į 
Kropivnickį, jis jau turi pinigų, 
maisto ir stogą virš galvos.“

„Išvežkite mane atgal“
„Būna, kad žmonės skambina ir 

reikalauja, kad juos išvežtų atgal, 
ir labai supyksta, kai sakau, kad 
mes tik evakuojame, bet nieko 
atgal nevežame.

Nepatenkintų apskritai nėra 
labai daug, bet jie mikliai gadina 
man nervus“, – juokiasi mergina. 

Sako, kad dažniausiai žmonės 
būna nepatenkinti tuo, kad buvo išvež-
ti, pavyzdžiui, į kaimą, o ne į miestą, 
arba kad gegužę buvo šalti radiatoriai.

Pokalbio metu Katios telefonas 
nenutyla. Skambina močiutė: „Man 
nereikia į Pokrovską, man reikia į 
Kyjivo sritį pas dukrą, nuvežkite 
mane pas ją, aš važiuoju operuotis.“

Katia ramiai pasakoja apie marš-
rutą ir kur ši moteris gali patekti 
evakuaciniu autobusu ar traukiniu.

Moteris pratrūksta šaukti: „Tai 
jūs juk – savanorė, nuvežkite mane 
pas dukrą!“

Katia ramiai baigia pokalbį ir 
tyliai atsidūsta. Sako jau pripratusi 
prie įžeidinėjimų ir grasinimų. Jai 
grasino prokuratūra ir UST, poli-
cija ir Gynybos ministerija. Sako, 
kad supranta žmones, nes jie yra 
išsigandę ir todėl agresyvūs.

„Kartą nuvežėme šeimą į Rivnę, 
apgyvendinome sanatorijoje su 
maitinimu tris kartus per dieną. 
Kažkuriuo metu šeimos galva 
skambina ir keikia, grasina – esą 
pažeidžiau jo teises, neturėjau 
teisę juos išvežti, reikalauja vežti 
juos atgal. Pasimečiau ir visiškai 
nesupratau, kas vyksta. Toks žodžių 
srautas buvo apie dvidešimt minu-
čių, tada jis man atsiuntė žinutę: 
„Atsiprašau, aš sergu bipoliniu 
sutrikimu, telaimina jus Dievas.“ 

Žinoma, negalėjau to taip pa-
likti, man jo pasidarė labai gaila. 
Todėl kartu su koordinatore su-
radome vyrui psichiatrą Rivnėje, 
jam buvo paskirta konsultacija ir 
gydymas. Tikiuosi, kad jam dabar 
viskas gerai“, – pasakoja Katia.

„Kol turėsiu bent šiek tiek 
jėgų – tęsiu“

„Kiekvieną dieną mintyse metu 
šį darbą, nes tikrai esu labai pavar-

gusi, – sako mergina. – Aš mažai 
miegu, visą laiką kalbu telefonu. 
Todėl negaliu visavertiškai dirbti, 
kad užsidirbčiau pragyvenimui, 
nes už tai, ką darau, negaunu nė 
vienos grivinos.

Aš pati visapusiškai pajutau, 
kas yra emocinis perdegimas, 
bet tol, kol turėsiu bent šiek 
tiek jėgų toliau padėti žmonėms 
išvykti iš pavojingų regionų, aš 
tai darysiu.

Draugai ir šeima ragina viską 
mesti ir pailsėti, bet aš, atrodo, dar 
nesu pasiruošusi.

Du ar trys išgelbėti žmonės iš 
šimto – tai jau svarbu.

Daugelis evakuaciją vadina 
deportacija ir labai agresyviai 
priima raginimus išvykti. Man 
labai skaudu tai skaityti, nes aš 
pati su šeima evakavausi ir tikiu, 
kad turime gelbėti savo gyvybes ir 
leisti kariuomenei dirbti.

O tada jau grįšime į savo namus 
ir viską kartu atstatysime.“

Lera Pimkina,
www.kramatorskpost.com
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Vertė Vladislava Sokolova

krašto apsaugos sistemos valsty-
bės tarnautojai ir darbuotojai. Jie 
studijuoja pagal Politikos mokslų 
krypties doktorantūros programą. 

Prasideda nuo pratybų
Studijos LKA pirmakursiams 

prasideda kitaip nei kituose uni-
versitetuose. 

Aprūpinti uniformomis ir su-
sipažinę su pagrindinėmis kario 
taisyklėmis, rugpjūčio pabaigoje 
jie išvyksta į Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos mokomą-
jį pulką Rukloje. Ten per septynias 
savaites baigia Kariūnų bazinį 
kario kursą ir įgyja būtiniausių ka-
rybos žinių bei praktinių įgūdžių. 
Taip kariūnai tarsi patvirtina savo 
motyvaciją. Spalio mėnesį jie pri-
siekia tarnauti Lietuvos valstybei 
ir toliau tęsia studijas LKA. 

Kariūnai gyvena LKA Kariūnų 
batalione. Jiems skiriamas nemo-
kamas apgyvendinimas, maiti-
nimas, jie aprūpinami apranga ir 
ekipuote. Visi gauna stipendijas, 

kurių dydžiai priklauso nuo studijų 
rezultatų. Kariūnai gyvena laikyda-
miesi nustatytos dienotvarkės, kuri 
moko geriau planuoti savo darbus 
ir užduotis, būti komandos nariu.

Sudaromos sąlygos sportuoti 
ir dalyvauti Lietuvos kariuome-
nės, miesto ir šalies mastu ar 
tarptautinėse varžybose. Choras 
„Kariūnas“ aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje veikloje. 

Lietuvos karo akademiją bai-
gusiems kariūnams suteikiamas 
pirmasis karininko (leitenanto) 
laipsnis, būrio vado kvalifika-
cija ir bakalauro laipsnis. Baigę 
studijas jie skiriami į būrių vadų 
pareigas Lietuvos kariuomenės 
daliniuose, kur vadovauja 36-ių 
karių būriams. 

„Karininko priesaika įpareigoja 
visą gyvenimą laikytis jos postu-
latų, todėl reikia nuolat atnaujinti 
ir gilinti bei plėsti savo profesines 
žinias, tobulėti tiek fiziškai, tiek 
dvasiškai“, – sako informacijos 
specialistė.

Kariūnai ruošiasi paskaitoms.


