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Karaliaus Mindaugo MPB KARIO vertybės
Karys savo elgesiu tarnybos metu ir civiliniame gyvenime yra
MMPB karys yra Lietuvos patriotas – savo nuostatomis ir pavyzdys kitiems.
elgesiu demonstruoja meilę Tėvynei (istorijai, kalbai, kultūrai),
NARSA
pilietiškumą (lojalus Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms,
MMPB karys yra narsus, atsakantis už savo sprendimus ir
gerbia Konstituciją ir įstatymus) ir nepolitiškumą tarnyboje.
veiksmus, pripažįstantis savo padarytas klaidas ir trūkumus,
nesitaikstantis su kitų nederamu elgesiu.
IŠTIKIMYBĖ

PATRIOTIZMAS

MMPB karys yra ištikimas Dievui, Tėvynei ir Šeimai.

PASIAUKOJIMAS

MMPB karys yra pasiaukojantis, atlieka tarnybą, vykdydamas
ne minimalius reikalavimus, bet kiek įmanoma geriau
MMPB karys yra doras, sąžiningas, stengiasi gyventi laikypagal
savo
galimybes, skatina kitus, dalinasi su bendražygiais
damasis dešimties Dievo įsakymų, tęsi duotus pažadus, atsair
džiaugsmu,
ir sunkumų našta.
kingai elgiasi, nepasiduoda pagundoms ir neigiamai įtakai.

DORA

GARBINGUMAS

Išvardintos kario vertybės – tai apibendrinta mūsų bataliono karių

MMPB karys yra garbingas, taktiškas ir mandagus, gerbia nuomonė, kurią jie išsakė savo skyriuose po Lietuvos kariuomenės vado
save ir kitą žmogų, nesvarbu, kokia jo tautinė, rasinė priklauso- kreipimosi į visus Lietuvos kariuomenės karius prašant pasisakyti šia
mybė, religiniai ir kiti įsitinkinimai, taip pat socialinis statusas. tema.

Misija – „Mindaugietis“
Gerbiami skaitytojai, kiek laiko Jums
prireiks peržvelgti šį „Mindaugiečio“
numerį? Minutę, penkias, o gal ir visas
dvidešimt? Tačiau taip pat paklauskite
savęs, kiek laiko buvo rengiamas šis numeris? Nei daug, nei mažai – tris keturias
savaites, o kartais ir daugiau: kol aptariamos būsimos temos, rašomi straipsniai,
atrenkamos nuotraukos, kol medžiaga
atiduodama Leidybos ir informacinio
aprūpinimo tarnybai, maketuojama,
derinama, spausdinama ir galiausiai
pateikiama skaitytojui. Ar sugaištas
laikas ir žmonių darbas, nepamirštant
ir tiesioginių savo pareigų ir užduočių,
verti tų keliolikos skaitytojo minučių?
Mes įsitikinę, kad taip.
„Mindaugiečio“ misija yra kur kas
gilesnė, nei galėtų pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio.
„Mindaugietis“ pirmiausia yra skirtas
Jums – bataliono kariams ir darbuotojams. Tai vidinės komunikacijos priemonė, laikraštis, kuriame gvildenamos
aktualios Karaliaus Mindaugo batalionui
temos. Tai laikraštis, skirtas suburti mus

Vyr. redaktorius (štabo viršininkas)
mjr. Liudas Gumbinas

visus į vieną bendruomenę, informuoti,
šviesti, praturtinti ir leisti vieniems kitus
geriau pažinti. „Mindaugietis“ taip pat
„pasibeldžia“ ir į Jūsų namus tam, kad
Jūsų artimieji susipažintų su bataliono
veikla, didžiuotųsi kiekvieno iš mūsų
tarnyba.

Be to, „Mindaugiečio“ tikslas – užfiksuoti bataliono istoriją, raidą, nes
mūsų pareiga palikti pėdsaką būsimoms
kartoms. Visi šie tikslai atsispindi kartą
per ketvirtį leidžiamame laikraštyje
„Mindaugietis“: tai pagrindinių įvykių
apžvalga, bataliono vadovybės mintys,
aktualijų aptarimas, kultūros, sielovados
temos, pokalbiai su visuomenės veikėjais
ar bataliono svečiais (rubrika „Svečias“),
pažintys iš arčiau su vienu iš mūsų bendražygių (rubrika „Veidas“), informacija
apie personalą, skelbimai, humoras ir
nuotraukose užfiksuotos mūsų tarnybos
akimirkos.
Taigi, jei supratote, šio laikraščio
misija labai plati ir jis reikalingas mums
visiems, todėl, gerbiami mindaugiečiai,
skaitykite, rašykite, siųskite savo straipsnius, pasiūlymus ir idėjas laikraščio
redakcijai.
Nelikite abejingi ir padėkite vykdyti
kilnią „Mindaugiečio“ misiją!
n

„Mindaugiečio“ redakcija
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KITOKIE ŠTABO MOKYMAI
Šių metų kovo 17 dieną mūsų batalione
vyko taktikos pratybos naudojant žemėlapį,
kuriose dalyvavo didžioji dalis Mindaugo
MPB štabo karių. Pratybas stebėjo MPB
„Geležinis Vilkas“ ir KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės štabo stebėtojai.
Besiruošiant pratyboms atrodė, kad tai
bus eiliniai štabo mokymai, kurių metu
bataliono štabo kariai formuos įgūdžius
planuodami puolimo operaciją pagal pačių
parengtą brigados kovinį įsakymą. Kad
per pratybas būtų lengviau, kai kurie štabo
skyriai keletą skaidrių pasiruošė iš anksto.
Žodžiu, tai turėjo būti eiliniai mokymai.
Tačiau bataliono vadas mjr. Nerijus
Stankevičius kartu su štabo viršininku mjr.
Liudu Gumbinu nusprendė juos padaryti
kitokius. Vadovybė sukūrė gana realistišką
pratybų scenarijų, pagal kurį batalionui
buvo iškeltas uždavinys įvykdyti puolimo
operaciją siekiant lokalizuoti ir sunaikinti
teroristų grupuotes, kurios ketino vykdyti
išpuolius Lietuvoje. Grupuotė, panaudota
pratybų scenarijuje, pasaulyje realiai egzistuoja. Bataliono vadas mjr. N. Stankevičius, paklaustas, kas paskatino sukurti tokį

scenarijų, atsakė: „Pirmiausia norėjau, kad
scenarijus būtų įdomus pratybų dalyviams.
Taip pat norėjosi, kad situacija būtų kuo
realesnė, nes šiandien teroristiniai veiksmai yra dažni. Galiausiai reikia pasakyti,
kad norėjosi pamatyti, kaip mūsų štabas
reaguos į tokią situaciją.“
Kaip ir buvo tikėtasi, bataliono štabas,
gavęs netikėtą užduotį, kiek sutriko. „Kai
kuriuos ištiko lengvas šokas, – prisimena
bataliono vadas su šypsena veide, – tačiau
apskritai štabas stresui nepasidavė ir priėmė iššūkį ramiai. Šaunuoliai!“ Taigi kiek
sumišęs štabas kibo į darbą ir pradėjo planuoti operaciją kaip paprastai. Planavimo
metu kilo nemažai įdomių diskusijų. Viena
iš jų: ar galima naikinti kultūros paveldą –
pastatą, jei priešo snaiperis iš jo apšaudo
mūsų karius, arba kokiu atstumu galima
priartėti prie puolamojo objekto, kad priešas neišgirstų mūsų transporto priemonių.
Planavimas vyko intensyviai. Tam buvo
skirta dešimt valandų. Tuomet štabo kariai
dar kartą turėjo puikią progą įsitikinti, kad
sprendimo priėmimo procesas yra labai
svarbus planuojant plataus spektro karines

Bataliono uždavinys: lokalizuoti ir sunaikinti teroristus,
ketinančius vykdyti išpuolius Lietuvoje

operacijas. Taip pat pastebėta trūkumų
bataliono planavimo veiklos standartinėse
procedūrose, kurios šiuo metu yra atnaujinamos. Bataliono vadas, prisimindamas
mokymus, pažadėjo, kad ateityje bataliono
laukia ir daugiau netikėtumų.
n

Štabo S3 skyriaus
operacijų karininkas
kpt. Vytautas Lukoševičius

Karaliaus Mindaugo MPB – II tiesioginės paramos kuopos parama
Nuo š. m. sausio 5 dienos Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalioną priskyrus Motorizuotajai
pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“,
jame įkurta II tiesioginės paramos kuopa
(toliau – II TPK), kuri teiks tiesioginę
logistinę paramą Karaliaus Mindaugo
MPB (I TPK remia LDK Algirdo MPB
Rukloje).
Minint Vaidoto TPLB įkūrimo metines, bataliono vadas plk. ltn. V. Šiaučiulis iškilmingos rikiuotės metu II TPK
vadui kpt. A. Domeikai perdavė kuopos
vėliavėlę ir palinkėjo geros kloties bei
nepriekaištingos tarnybos. Nuo sausio

mėnesio II TPK dislokuota Pajuostyje,
Panevėžio rajone, Karaliaus Mindaugo
MPB technikos parke ir yra pavaldi Karaliaus Mindaugo MPB.
Formuojant II TPK, didžioji dalis karių
logistų perkelta iš Karaliaus Mindaugo
MPB štabo aprūpinimo kuopos. Tiesioginės paramos kuopos uždavinys – teikti
tiesioginę logistinę paramą pėstininkų
batalionui, todėl kuopa pajėgi vykdyti tokias užduotis kaip materialinių vertybių ar
karių transportavimas, technikos priežiūra
ir remontas, karių maitinimas, materialinių
vertybių sandėliavimas ir išdavimas.
II TPK turi naujas, modernias šar-

vuočių remonto dirbtuves, yra aprūpinta
įvairia įranga bei technika – sunkvežimiais
MAN, „Kamaz“, krautuvu MANITAU,
lauko virtuvėmis, kurovežiu „Mercedes
Benz Unimog 5000“, remonto šarvuočiais
„M113” – „skruzde“ ir „žiogu“. Be paminėtųjų, kuopoje yra ir naujausia Lietuvos
kariuomenėje technika – modernūs daugiafunkciniai SISU sunkvežimiai, pagaminti Suomijoje. Kol kas šių sunkvežimių
kuopoje yra trys, skirti transportuoti, o
ateityje kuopos galimybes turėtų išplėsti
dar vienas SISU, skirtas remonto bei sugedusios technikos evakuacijos darbams.
II TPK ne tik tiesiogiai remia Karaliaus Mindaugo MPB – dalis kuopos
priklauso Europos kovinei grupei kaip
Aprūpinimo būrys, kuris remia I motorizuotąją pėstininkų kuopą transportavimo,
remonto, materialinių vertybių sandėliavimo, maitinimo pajėgumais. Todėl Aprūpinimo būrys kartu su Karaliaus Mindaugo
I MPK dalyvauja Europos kovinės grupės
rengimo pratybose.
n

II TPK Tiekimo ir
transportavimo būrio vadė
vyr. ltn. Aistė Žeromskytė

2009 m. birželis, Nr. 1 (38)

KARYBA / SIELOVADA

Interviu
su Dievu

KRAUJO KELIAS
Šiandien aš su Jumis norėčiau pasidalinti mintimis apie „kraujo kelią“. Dar
nekrūpčiokit ir nesiraukykit, tai nieko
bendra su kautynėmis ir kritusiaisiais.
Pamąstykime kartu apie kraujo donorystę,
ypač apie požiūrį į ją.
2005 metais atliktas lietuvių požiūrio
į kraujo donorystę tyrimas parodė, kad
ateityje bene pusė mūsų kraštiečių apskritai
neketina duoti kraujo. Labiausiai Lietuvoje
duoti kraujo paskatintų tik artimam žmogui
įvykusi arba stichinė nelaimė. Taip pat vienas dažniausiai minimų stimulų – finansinis
atlygis. Kodėl? Atsakymų girdėjau įvairių:
o kodėl turėčiau, neturiu kada nueiti, tegu
kiti duoda, man mano kraujo reikia pačiam.
Kiti dalinasi dvejonėmis ir nuogąstavimais:
o kas bus, jei mano sveikata pablogės, jei
kuo nors užsikrėsiu, o gal mano kraujas visai netinka donorystei, o jei geriu vaistus?
Klausimų daug, bet ar visada ieškome
į juos atsakymų? Juk taip lengva pamiršt,
praeit, nusisukt...ir nieko nedaryt.
Pabandykime visus atsikalbinėjimus ir
„nusimuilinimus“ suklasifikuoti. Man regis,
jie patys sukrenta į lentynėles su užrašais
„iš baimės“ ir „iš egoizmo“.
Dabar panagrinėkime lentynėlę „iš baimės“. Žmonės bijo tapti donorais, nes daug
ko nežino. Galima suprasti, visada baugina
tai, ko nežinai, o ypač jei tai susiję su adatomis ir krauju. Yra žmonių, kurie paniškai
bijo adatų ir kraujo. Jiems paprastas kraujo
ėmimas baigiasi apalpimu.
Į klausimą: „Ar aš kuo nors neužsikrėsiu ir ar nuo to mano sveikata nepablogės“,
atsakau – tikrai ne. Pagrindinis kraujo
donorystės principas – jokios žalos donorui
ir maksimali nauda ligoniui. Šiuo principu
kraujo donorystėje vadovaujamasi jau
senai, nes svarbiausia – neatbaidyti nuo kilnios kraujo donorystės misijos ir paskatinti
žmones duoti kraujo reguliariai.
Lietuvos kraujo centruose nuolat
tikrinama ir vertinama donorų sveikata.
Prieš kraujo davimą donorą apžiūri ir
konsultuoja gydytojas, taip pat daromas
kraujo tyrimas, kuris parodo, galite jūs
duoti kraujo ar ne.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad nuolatinė kraujo donorystė neturi neigiamos
įtakos donorų sveikatai. Ši procedūra stimuliuoja kaulų čiulpų funkciją ir stiprina
žmogaus imunitetą.
Kraujo centrai dirba tik su vienkartinėmis priemonėms, visiškai atsisakydami
daugkartinių sterilizuojamų priemonių.
Daugiau nei 15 metų Lietuvos kraujo
centrai kraują ima tik į vienkartines krau-
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„Tai norėtumei pasikalbėti su manimi?“ – paklausė Dievas.
„Jei turite laiko“, – atsakiau.
Dievas nusišypsojo. „Mano laikas yra
amžinybė. Kokie tie tavo klausimai?“
„Kuo Jus labiausiai stebina žmonės?“
Dievas atsakė:
„Jiems atsibosta būti jauniems, jie
skuba senti, o vėliau tetrokšta sugrįžti
jo surinkimo sistemas, o absoliučiai visa į jaunystę.
tvarsliava ir kitos medicininės priemonės,
Jie praranda sveikatą uždirbdami
pradedant adatėle, kuria duriama į pirštą, pinigus. O vėliau išleidžia tuos pinigus,
baigiant kraujo maišelių sistema su inte- bandydami ją susigrąžinti.
gruota specialia sterilia adata, naudojamos
tik vieną kartą ir tik konkrečiam donorui.
Žmogus, duodamas kraujo, negali
užsikrėsti, nes vienintelis kontaktas yra
per adatą su oda. Todėl labai atsakingai
dezinfekuojama dūrio vieta, o personalas
dėvi vienkartines pirštines.
Kraują duoti saugu ir pačiame kraujo
centre, ir akcijų, vykstančių miestų aikštėse
specialiose palapinėse, ar kitų išvykų metu.
Mane kur kas labiau liūdina ta antroji
lentynėlė – „iš egoizmo“. O kas man iš to?
Tegu kiti duoda, su manimi tai nesusiję. Ir
kodėl visi naiviai galvoja, kad jie niekada
nesirgs, jų žmonos niekada sunkiai negimdys, o vaikai niekada nepaklius į avarijas?
Likimas mėgsta pokštus, kartais net „juodą
humorą“. Apsidairykit aplinkui, net tarp
savų žmonių rasite tą, kuris patyrė sunkią
operaciją ir jam buvo perpiltas kraujas.
O iš kur tas kraujas? Jį aukojo tokie pat
žmonės, iš tų pačių kaulų ir mėsos, tik su
didele širdimi ir noru dalintis. Dalintis tuo,
ką turi brangiausia – savimi. Bent vieną
dieną negalvokite apie save. Nepatingėkite
paaukoti pusdienį savo brangaus laiko ir
atlikite tikrai nesavanaudišką ir gerą darbą.
Tegu nelieka šalto abejingumo.
Jei vis dėlto nusprendėte tapti donorais,
bet už pinigus – ir tai jau neblogai. Sveiko
žmogaus kraujas ligoniui yra neįkainojamas, o jūs už tą 40 litų nueisit į „Maximą“,
pavyzdžiui, cigarečių...
Neatlygintina donorystė – tai nuostabus kraujo kelias, kurio mes perduodam savo meilę kitam žmogui, ypač tada,
kai jam to labiausiai reikia. Mes galime
tai padaryti, todėl pasinaudokime Dievo
mums suteikta privilegija – padėti artimui.

Jie įnirtingai galvoja apie ateitį ir
pamiršta dabartį, gyvena ne šia diena.
Jie gyvena taip, lyg niekuomet nemirtų, ir miršta taip, tarsi niekuomet
negyvenę.“
„Kaip Dievas, ko norėtumėt savo
žmones išmokyti?“ – paklausiau.
„Supratimo, kad jie negali priversti
kitą žmogų gerbti juos. Viskas, ką jie
gali – tai leisti kažkam juos įvertinti ir
branginti.
Išmokyti nelyginti savęs su kitais.
Atlaidumo kaltiesiems.
Suvokimo, kad užtenka sekundžių
žodžiais sužeisti žmogų, ir šimtmečių
toms žaizdoms užgydyti.
Supratimo, kad turtingas žmogus yra
ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuriam
nedaug reikia.
Sužinoti, kad yra artimas žmogus,
kuris jį arba ją be galo myli, tačiau dar
nerado žodžių tai pasakyti arba neišmoko to parodyti.
Supratimo, kad vieną ir tą patį dalyką
du žmonės gali matyti skirtingai.
Išmokti atleisti ne tik kitiems, bet ir
sau savo klaidas.“
„Ką dar turėtų žinoti Jūsų sukurti
žmonės?“ – paklausiau.
„Kad esu čia, šalia Jūsų. Visuomet.“
n

Linkiu Jums būti išmintingiems ir
pasitikėti Dievu. Nuoširdžiai – kapelionas
Ltn. Ieva Lemežytė Saulius Kasmauskas
n
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Mindaugiečiai dalyvavo
MPB „Geležinis Vilkas“
krepšinio čempionate

Kaip mes
laimėjome
pirmąją vietą

2009 m. sausio 14–16 d. Algirdo MPB
vyko MPB „Geležinis Vilkas“ krepšinio
čempionato atrankinis turas, kuriame
dalyvavo ir mūsų bataliono krepšininkai.
Mindaugo MPB rinktinę atrankiniame
ture atstovavo kpt. J. Mėlynis, kpt.
E. Ringys, vyr. ltn. E. Morkūnas, vyr.
ltn. M. Valteris, vyr. ltn. T. Klizas, j. psk.
G. Bagdonas, vyr. srž. R. Balčiūnas, eil.
M. Daunora, eil. O. Jurinas ir eil. D. Kirdeikis. Finaliniame ture prie komandos
prisijungė vyr. srž. R. Nakvosas ir eil.
S. Tautkas.

n

Kovo 25 d. Kauno įgulos karininkų
ramovėje įvyko šachmatų turnyras, skirtas paminėti tarpukario Lietuvos karo
aviacijos viršininko, inžinieriaus, brigados
generolo Antano Gustaičio 111-ąsias
gimimo metines. Jame dalyvavo kaip
niekada daug šio sporto entuziastų – 159
dalyviai.
Karaliaus Mindaugo MPB komanda
jau dalyvavo keliuose Lietuvos kariuomenės organizuojamose šachmatų čempionatuose, tačiau šis buvo kitoks. Čempionatas buvo atviras ir jame galėjo dalyvauti
ne tik kariškiai ir civiliai tarnautojai, bet
ir tituluoti šachmatų didmeistriai.
Prisimenu, kai rinkome komandą,
buvome užsibrėžę sau tikslą pakliūti į
stipriausiųjų dešimtuką, tačiau pamatę,
kad užsiregistravo net 45 dalyvių komandos, supratome, kad tai bus neįmanoma.
Prasidėjus turnyrui mūsų komanda lėtai
rinko taškus ir jau po trečiojo varžybų
rato paaiškėjo, jog geriausiu atveju pakliūsime į stipriausiųjų trisdešimtuką.
Civiliai tiesiog nušlavė kariškius nuo
pirmųjų dešimties stalų (kuo mažesnis
stalo numerio skaičius, tuo geresnis žaidėjas prie jo žaidžia). Netgi daugkartiniai
Lietuvos kariuomenės šachmatų turnyrų
nugalėtojai – KASP 8-osios rinktinės komandos žaidėjai – buvo priversti užleisti
savo vietas.
Iš viso per turnyrą kiekvienas žaidėjas
sužaidė po 9 partijas, maksimaliai įmanomas taškų skaičius vienam žaidėjui – 9,
komandai – 36. Mūsų komandoje du
žaidėjai surinko pusę įmanomų taškų
ir du – trečdalį, iš viso – 15 taškų. Mūsų
komanda atsiliko nuo pirmosios vietos
laimėtojų 11,5 taškų ir aplenkė paskutinėje vietoje likusiuosius – 12.
Šachmatų sporte, kaip ir bet kuriame
kitame, reikia mokėti nugalėti ir nenuleisti rankų patyrus nesėkmę. Ir nors
turnyrinėje lentelėje mūsų iškovota 27-oji
vieta atrodo gana nesolidžiai, tačiau to
pakako, kad Karaliaus Mindaugo MPB
komanda aplenktų kitas „Geležinio
Vilko“ brigados komandas. Pirmoji vieta
brigadoje – tai jau šis tas.
n

vyr. ltn. Mantas valteris

vyr. ltn. Boris Gembickij

Varžybų rezultatai:
Mindaugo MPB – MPB „Geležinis Vilkas“
89:68
(D. Kirdeikis – 18 tšk., M. Valteris – 17 tšk.)

Abejos rungtynės buvo pralaimėtos,
tačiau iškovojusi 4-ąją vietą MPB „Geležinis Vilkas“ krepšinio čempionate
Mindaugo MPB krepšinio rinktinė įgijo
teisę dalyvauti Lietuvos kariuomenės
krepšinio čempionate, kurio atrankinis
turas vyko 2009 m. vasario 18–20 d.
Gargžduose.
Į šį turą Mindaugo MPB krepšinio
rinktinė išvažiavo ne geriausios sudėties, net du startinio penketo žaidėjai
negalėjo atstovauti rinktinei (vyr. ltn.
E. Morkūnas ir eil. D. Kirdeikis). Prie
komandos prisijungė vrš. E. Žukauskas,
j. srž. V. Kolinis ir j. srž. R. Šulskis.

Mindaugo MPB – Vaidoto TPLB 78:103
(M. Valteris – 22 tšk., M. Daunora – 20 tšk.)

Varžybų rezultatai:
Mindaugo MPB – Oro gynybos batalionas
90:85
(O. Jurinas – 37 tšk., M. Daunora – 24 tšk.)

Mindaugo MPB – Kęstučio MPB 99:68
(M. Valteris – 18 tšk., O. Jurinas – 16 tšk.)

Mindaugo MPB – Algirdo MPB, 81:94
(M. Valteris – 37 tšk., O. Jurinas – 15 tšk.)

Iškovojusi dvi pergales ir patyrusi Mindaugo MPB – KASP 3 86:88 (po pratęsimo)
vieną pralaimėjimą Mindaugo MPB (M. Daunora – 27 tšk., O. Jurinas – 18 tšk.)
krepšinio komanda užėmė 2-ąją vietą
Mindaugo MPB komanda surinko
savo pogrupyje ir pateko į finalinį MPB
„Geležinis Vilkas“ krepšinio čempionato tiek pat taškų kaip ir KASP 3-iosios rinkturą, kuris vyko 2009 m. sausio 28–29 d. tinės komanda, bet susitikimo rezultatas
nulėmė, kad mūsiškiai liko treti savo
Algirdo MPB.
pogrupyje ir nepateko į finalinį LietuVaržybų rezultatai:
vos kariuomenės krepšinio čempionato
Mindaugo MPB – Algirdo MPB 95:102
(D. Kirdeikis ir M. Valteris – po 27 tšk.)
turą.
Mindaugo MPB – Artilerijos batalionas
85:100
(E. Morkūnas – 26, M. Valteris – 16 tšk.)
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Karaliaus Mindaugo MPB kariai pranoko patys save...

Min-dau-gas jėga! Šiuo šūkiu Karaliaus Mindaugo MPB kariai užbaigė
2009 m. kovo 20 d. vykusį Lietuvos
kariuomenės svarsčių kilnojimo varžybų čempionatą. O viskas prasidėjo dar
tų pačių metų vasario mėnesį, kuomet
vyko svarsčių kilnojimo varžybos tarp
Karaliaus Mindaugo MPB padalinių.
Po šių varžybų geriausių rezultatų pasiekę kariai buvo pakviesti atstovauti
Karaliaus Mindaugo batalionui Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo
čempionate. Mūsų bataliono garbę ginti
stojo šie kariai: eil. Mantas Pikturna, eil.
Mantas Virbickas, eil. Donatas Vanagas,
eil. Gytis Zavistanavičius, eil. Virginijus Kvietkauskas, eil. Dainius Velykis,
j. srž. Sigitas Pukas, srž. Aurimas Grybė,
psk. Egidijus Paluckas, vyr. ltn. Donatas
Giedrikas ir kpt. Edikas Ringys. Deja,
dėl sveikatos problemų mūsų komandai
negalėjo padėti ilgametis šios sporto šakos atstovas ir vienas iš komandos lyderių
psk. Egidijus Paluckas.
Skaisčiai šviečiant pavasario saulei
Mindaugo MPB kariai ruošėsi vykti į būsimas svarsčių kilnojimo varžybas. Gerai nusitekę ir linksmai šnekučiuodamiesi kariai
aptarinėjo būsimas varžybas. Daugeliui
komandos narių šios varžybos turėjo būti
pirmosios tokio lygio, todėl, nors kariai ir
linksmai juokavo, jų veiduose buvo matyti
nerimas ir sportinis jaudulys.
Svarsčių kilnojimas yra ganėtinai
sunkus sportas, kuriam reikia ir jėgos, ir
ištvermės, jei nori pasiekti aukštų sportinių rezultatų. Smagu pažymėti, kad į
svarsčių kilnojimo varžybas susirenka vis
daugiau ir daugiau jėgos sporto mėgėjų,
tad nenuostabu, kad šiose varžybose jų
buvo itin gausu. Ypač daug sporto da-

lyvių buvo svorio kategorijų iki 85 kg ir
iki 95 kg, tad logiška, kad tarp šių svorio
kategorijų atstovų ir buvo didžiausia
konkurencija siekiant apdovanojimų.
Kaip ir visada varžybos prasidėjo
organizatorių sveikinimu ir palinkėjimu
siekti gerų bei aukštų sportinių rezultatų. Po šių žodžių užvirė įnirtinga kova.
Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo
čempionate netrūko pačių ryškiausių šios
šakos sportininkų, atstovaujančių Lietuvos svarsčių kilnojimo rinktinę tarptautiniu mastu. Jų pasiekti aukšti rezultatai
pagyvino svarsčių kilnojimo čempionatą,
taip pat tapo pavyzdžiu daugeliui varžybų
dalyvių. Džiugu, kad ir mūsų komandoje
buvo vienas narys, savo jėgas jau išmėginęs tarptautinėse varžybose. Mindaugo
MPB svarsčių kilnojimo komandos lyderis eil. Mantas Virbickas yra tapęs ne tik
Lietuvos jaunimo svarsčių kilnojimo svorio kategorijos iki 80 kg nugalėtoju, bet
ir Europos vyrų čempionato kategorijos
iki 78 kg prizininku – III vietos laimėtoju.
Šiose varžybose minėtam kariui taip pat
šypsojosi sportinė sėkmė – jis tapo svorio
kategorijos iki 85 kg čempionu. Neblogai
susikovė ir gerų rezultatų pasiekė ir kiti
mūsų komandos nariai. Reikia pažy-

mėti, kad daugelis mūsų karių Lietuvos
kariuomenės svarsčių kilnojimo čempionate pasiekė daug geresnių rezultatų
nei vietinėse varžybose, vykusiose tarp
Mindaugo MPB padalinių.
Po pasibaigusių asmeninių startų
prasidėjo atsakingas teisėjų darbas
vertinant komandinius pasiekimus.
Skelbiant komandų užimtas vietas salėje
įsivyravo tyla, kurią kartas nuo karto nutraukdavo emocingi šūksniai, paskelbus
komandų rezultatus. Teko palaukti, kol
mūsų komandos vyrų veiduose pasirodė
šypsenos ir džiaugsmas išgirdus, kad
Karaliaus Mindaugo MPB tapo II vietos
laimėtoju.
Labai svarbu tai, kad mūsų vyrai ne
tik siekė asmeninių laimėjimų, bet ir
audringai palaikė savo komandos draugus. Gal tai ir lėmė, kad būdami tarsi
vienas kumštis mūsų vyrai pirmą kartą
Karaliaus Mindaugo MPB istorijoje tapo
Lietuvos kariuomenės svarsčių kilnojimo
vicečempionais. Tikėsimės, kad jie nesustos pusiaukelėje ir kitais metais pasieks
dar geresnių rezultatų.
n

III mechanizuotosios pėstininkų
kuopos vadas kpt. Edikas Ringys

2009 m. vasario 6 d. vykusių „Geležinio Vilko“ brigados poledinės žūklės varžybų
Paulių gyvenvietėje, Jurbarko rajone, dalyvis teigė, kad varžybomis visi liko patenkinti.
Susirinko beveik visa ,,Geležinio Vilko“ brigada, tik Didžiosios kunigaikštienės Birutės
MPB komandai atvykti nepavyko. Žvejybos mėgėjai tikėjosi didesnių žvejybos plotų,
bet žuvis teko gaudyti nedideliame tvenkinuke... Tačiau įspūdžių ir malonių akimirkų
netrūko. Visi grįžo laimingi ir patenkinti, nors ir užėmė penktąją vietą. Džiugu buvo
komandoms tarpusavyje pasigalynėti žūklaujant ir pasidalinti savo patirtimi su kolegomis. Balandžio 23–24 d. vyks Lietuvos kariuomenės sportinės žūklės čempionatas.
Mūsų bataliono komanda vėl jame dalyvaus. Tad palinkėkime mes jiems nė žvyno, nė
uodegos! (srž. Nerijus Šašys)
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PAŽINTIS SU PSK. EGIDIJUMI PALUCKU
Tikriausiai nesuklystume sakydami, kad daugelis mūsų bataliono karių mano, kad
gerai pažįsta SGK kuopininką. Tačiau ar iš tiesu jį pažįsta, gali sužinoti perskaitę šį
interviu.
Jau penkiolika metų Karaliaus Mindaugo batalione tarnaujantis, iš Radviliškio rajono Gimbogalos kaimo kilęs psk. Egidijus Paluckas, šiuo metu Sunkiosios ginkluotės
kuopos kuopininkas, pastebėjo, kad daugelis karių nelabai nori dalintis savo gyvenimo
po tarnybos problemomis su kolegomis ar vadais. Anot jo, taip yra todėl, kad daugelis
yra pernelyg svetimi vienas kitam, užsidarę savyje, galbūt bijo būti pašiepti. Norėdamas
pakeisti tokį stereotipinį mąstymą, Egidijus mielai sutiko atskleisti kai kurias savo gyvenimo
akimirkas „Mindaugiečio“ skaitytojams, taip padėdamas pažinti bataliono kolektyvą ir
net jį stiprinti.
Psk. Egidijus Paluckas: „Kuo geriau pažinsime vienas kitą, tuo mūsų kolektyvas bus
stipresnis ir brandesnis.“
Kodėl susiejote savo gyvenimą su tarnyba
kariuomenėje?

Dar būdamas vaikas, kaip ir dauguma
mano bendraamžių, žaisdavau žaidimus,
kurie buvo susiję su kariniais ar sporto dalykais. Toliau augdamas ir besimokydamas
neapleidau minties apie sportą ir karybą,
tad įstojęs į Vytauto Vazalinsko žemės ūkio
technikumą, ėmiau lankyti karinę daugiakovę. Be to, apsispręsti galbūt padėjo ir tai,
kad tarp mano giminaičių buvo nemažai
tokių, kurie buvo ragavę karo ir tarnybos
kariuomenėje. Su malonumu klausydavausi
jų pasakojimų apie tarnybą, nuotykius, išgyvenimus ir tai mane tik padrąsino ateiti
tarnauti į Lietuvos kariuomenę.

Esate puskarininkis. Kaip manote, kokios
asmeninės savybės lėmė Jūsų sėkmingą karjerą?

Mano tarnyba ir karjera susiklostė
gana neblogai. Kol man buvo suteiktas
puskarininkio laipsnis, teko įgyti daug
praktinių įgūdžių ir teorinių žinių, visas
pavestas užduotis reikėjo nuolat stengtis
atlikti stropiai, laiku ir tiksliai. Anot
tarnybos draugų, esu labai pedantiškas, ir
tai, manau, yra puikus bruožas tarnaujant
kariuomenėje. Na, o karjeros aukštumų
siekiantis karys, mano galva, turi turėti bent
jau stiprų pareigos jausmą ir atsakomybę
vykdant pavestas užduotis.

su šia užduotimi susitvarkiau – būrys buvo
Žinoma, norėčiau dar kartą išvykti į
įvertintas labai gerai.
tarptautinę misiją, tik, aišku, būtų maloniau
vykti į man dar nematytą šalį. Skirtingų
Kokias mokymo įstaigas esate baigęs ir
šalių patirtis leidžia man tobulėti ir kaip
kokias specialybes įgijote?
Esu baigęs Žemės ūkio technikumą žmogui, ir kaip profesionaliam kariui: galiu
ir Jungtinę technikos mokyklą. Karinį pažinti šių šalių kultūrą, žmonių papročius,
išsilavinimą įgijau Lietuvos kariuomenės susitikti su įvairių šalių kariais, susipažinti
puskarininkių mokykloje. Taigi civiliniame su jų turima ginkluote, technika, naudojagyvenime esu elektrotechnikas, o kariuo- ma taktika ir kitais įdomiais dalykais.
menėje – minosvaidininkas.
Ar jau turite planų, ką veiksite baigęs tarnybą
Ką galėtumėte papasakoti apie savo šeimą?

Turiu žmoną ir du vaikus. Dukrai Gintarei yra dešimt metų, sūnui Domantui –
keturiolika. Abu yra tikri šaunuoliai – mokykloje labai gerai mokosi. Žmona vardu
Danguolė, dirba vaikų darželio auklėtoja,
tad su vaikų auklėjimu šeimoje problemų
nėra.
Koks šeimos požiūris į Jūsų tarnybą?

laikas parodys. Dėl dukros pasirinkimo tarnauti kariuomenėje būčiau skeptiškas, nes
Staigūs situacijų pasikeitimai – jie mane vis dėlto laikausi nuomonės, kad tai vyriška
šiek tiek erzina, nes, kaip jau esu minėjęs, profesija. Tačiau, kaip bebūtų keista, jau
tarnyboje esu pedantiškas ir mėgstu viską dabar mano dukrelė rodo didelį susidoplanuoti, atlikti kruopščiai ir iki galo.
mėjimą kariškais dalykais, bet, tikiuosi, tai
praeis (juokiasi...).
Kokia akimirka Jums įsimintiniausia iš visų
Na, per tiek tarnybos metų jų yra išlikę
gana daug. Tiesa, buvo ir gražių, ir ne visai
malonių dalykų, tačiau reikšmingiausias
įvykis buvo pirmasis mano tarnyboje
kovinis šaudymas su minosvaidžiais Lietuvos kariuomenės Centriniame poligone,
Pabradėje. Tuomet ėjau bataliono minosvaidžių būrio vado pareigas, tad man tai
buvo didelis iššūkis ir atsakomybė. Beje,

Kai baigsiu karinę tarnybą, manau,
kad veiklos netrūks, nes turiu nemažai
pomėgių. Galbūt tai bus susiję su keletu
iš pagrindinių mano pomėgių – gamta ir
medžiokle.

Žinome, kad esate ilgametis bataliono, ir
ne tik, svarsčių kilnojimo čempionas. Ar seniai
sportuojate? Koks Jūsų aukščiausias pasiekimas
šioje sporto šakoje?

Į mano karinę tarnybą šeima žiūri
Nors svarsčių kilnojimu užsiiminėju
palankiai: žmona ir vaikai visada mane supranta, jei kartais ilgiau užtrunku ar tenka dar nuo vaikystės, tačiau man tai yra tik
sportinis pomėgis, nelaikau savęs rimtu
išvykti į mokymus.
sportininku. Kilnodamas svarsčius esu
Ką sakytumėte savo vaikams, jei jie užsideglaimėjęs įvairių pergalių, daugelis jų buvo
tų noru tarnauti kariuomenėje?
Kartais apie tai pamąstau. Kalbant apie pasiektos įvairiuose turnyruose civiliniame
sūnų, žinoma, viduje turiu norą, kad jis eitų gyvenime. Dar ir dabar sulaukiu pasiūlymų
mano pėdomis, tačiau šiam pasirinkimui dalyvauti turnyre, atstovaujant savo gimtąjį
jo specialiai nenuteikinėju – kaip sakant, rajoną.

Kas Jums buvo ar yra sunkiausia tarnyboje?

tarnybos metų?

kariuomenėje?

Ar turite tarptautinių misijų patirties, kokia ji?

Per savo penkiolikos metų tarnybą,
buvau išvykęs į dvi tarptautines misijas:
Kosove ir Irake. Kaip ir visiems, man tokia
patirtis buvo naudinga, įdomi, bet kartu
šios misijos buvo nelengvos ir net kažkiek
pavojingos, kalbant apie buvusias situacijas
misijų rajonuose atitinkamu laikotarpiu.
Ar ateityje dar sutiktumėte vykti į misiją?
Kodėl?

Kaip jaučiatės pernai svarsčių kilnojime
nusileidęs kpt. Edikui Ringiui?

Pergalių ir pralaimėjimų labai nesureikšminu. Be to, papildomai prieš tokias
varžybas net nesitreniruoju, o jei kas nors
kartais ir aplenkia, turėdamas didesnę treniruočių patirtį, tai tikrai nenusimenu.

Nuleisite rankas ar bandysite apginti savo
vardą ateityje?

Žinoma, su juo susirungti ir vėl išmėginti jėgas visada norisi.

Žinau, kad kuriate eiles. Kas Jus įkvėpia
kurti? Ar daug eilių jau esate parašęs?

Turėdamas laisvo laiko, visada pasinaudoju galimybe parašyti ketureilį. Jei
kyla kokia mintis apie tarnybą, kasdienybę,
meilę ar gamtą – imu ją ir užrašau. Pirmuo-
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sius savo kūrinius esu parašęs dar būdamas
paauglys. Gaila, kad tada nesumąsčiau jų
kažkaip išsaugoti, todėl šiuo metu su savo
žmonos pagalba turiu jų surinkęs tik apie
aštuoniasdešimt.
Kokia Jūsų eilinė diena po tarnybos? Ką
dažniausiai veikiate savaitgaliais?

Kiekvieną eilinę dieną po tarnybos
praleidžiu namuose su šeima, na, o savaitgaliais dažniausiai važiuoju į gimtąjį sodžių,
kur galiu ir pamedžioti, ir pabūti gamtoje
bei susitikti su vaikystės draugais.

Kiek žinau, esate medžiotojas. Kur dažniausiai medžiojate? Koks didžiausias laimikis?

Medžioju Radviliškio rajone – man
gerai žinomuose laukuose ir miškuose, iš
kurių esu ir kilęs. Esu sumedžiojęs įvairių
žvėrių. Ko gero, didžiausias mano laimikis
yra pernai sumedžiotas apie pusantro šimto
kilogramų svėręs šernas. Pamenu ir tai, kad
mane, dar kandidatą į medžiotojus, tokio
pat dydžio šernas buvo privertęs net įsiropšti į medį, kad išgelbėčiau savo sveiką kailį.
Gamtoje nuotykių netrūksta, o susitikus
akis į akį su dideliu žvėrimi ir būnant visai
beginkliam – adrenalinas garantuotas.

Su kokiu ginklu medžiojate ir apie kokį
svajojate?

Ginklas medžioklėje yra svarbus. Kuo
jis modernesnis ir geresnis, tuo didesnė
laimikio tikimybė ir mažesnė rizika palikti
gyventi sužeistą žvėrį. Mano, kaip medžiotojo, svajonė yra ateityje įsigyti modernesnį
optinį-graižtvinį šautuvą vietoje dabartinio
savo „karamultuko“.
Ar ką nors kolekcionuojate?

Nieko ypatingo, tik, kaip ir kiekvienas
medžiotojas, savo medžioklės trofėjus ir,
kaip ir kiekvienas sportininkas, savo laimėtus medalius, diplomus ir taures.
Kokios Jūsų įsimintiniausios atostogos? Kur
norėtumėte nuvykti ateityje?

Geriausios ir prasmingiausios atostogos man gimtajame sodžiuje. Aišku, turiu
ir svajonę – nuvykti prie Baikalo ežero.
Keletas mano pažįstamų jau yra ten buvę
ir mane labai sudomino savo pasakojimais
apie išskirtinę gražią tenykštę gamtą. Be
to, man ten tikrai būtų ką veikti ir kaip
medžiotojui. Žmonos ir vaikų svajonė yra
kitokia – jie artimiausiu metu planuoja
vykti prie Raudonosios jūros. Tikiuosi, kad
mane taip pat pasiims kartu.

Ar esate laimingas žmogus? Ką dar norėtumėte gyvenime nuveikti iki visiškos laimės?

Manau, kad taip. Iki visiškos laimės
tetrūksta visai nedaug: sėkmės sau, savo
šeimai, draugams ir, be abejo, svajonių
išsipildymo.
n

Kalbėjosi Mindaugo MPB Valdymo
grupės atstovas spaudai
kpt. Mindaugas Neimontas
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Svečiai Karaliaus Mindaugo batalione
Beveik visiems berniukams patinka
žaisti karą, ir kariu norėtų būti daugelis,
bent jau vaikystėje. Kupiškio r. Rudilių
Jono Laužiko pagrindinės mokyklos mokiniai taip pat ne išimtis – karyba jiems
įdomus dalykas. Ir ne tik berniukams –
mergaitės irgi mielai domisi kariškais
reikalais. O kai yra noras, atsiranda ir
galimybės – mokykloje trejus metus veikia
jaunųjų šaulių būrelis (vadovas – mokytojas R. Marcinkevičius), mokiniai vyksta į
vasaros stovyklas, mokykloje švenčiama
Lietuvos kariuomenės diena (beje, šiemet su Karaliaus Mindaugo MPB kario,
vyr. srž. Arūno Bučio pagalba – jo paskolinta kareiviška kuprinė ir ypač jos turinys
labai sudomino mokinius) ir kt.
Todėl Karaliaus Mindaugo bataliono
kvietimas mūsų mokiniams apsilankyti batalione ir pamatyti jo karių gyvenimą iš arti
buvo nors ir netikėtas, tačiau patrauklus.
Atsitiko taip, kad bataliono vadas mjr.
Nerijus Stankevičius apsilankė Panevėžio
apskrities dailininkų darbų parodoje ir pastebėjo ten eksponuotą vienintelį kūrinį kariška
tematika, kurio autorius yra ir šio rašinio
autorius. Bataliono vadas savo iniciatyva
pakvietė mane ir mokyklos mokinius apsilankyti batalione, susipažinti su karių gyvenimu
ir eksponuoti keletą savo karinės tematikos
darbų. Turbūt nereikia sakyti, kad mielai
sutikau – nors nesu tarnavęs kariuomenėje
(o gali būti, kaip tik todėl), tačiau kariškių
gyvenimas man visada buvo įdomus – mokiniams taip pat, kaipgi kitaip?
Sutarėme dėl apsilankymo datos ir
atvykome. Tai, ką pamatėme ir patyrėme,
buvo labai svarbu ir įdomu. Kaip gyvena
kariai? Kokios jų gyvenimo sąlygos? Kokie
ginklai? Kokia dienotvarkė? Galų gale, ką
valgo kariai? Tokie ir panašūs klausimai
mums rūpėjo – ir ką gi, atsakymus gavome,
ir dar daugiau – stebėjome pratybas, kuriose imituota galima situacija tarptautinėse
taikos palaikymo misijose, važiavome tikrais kariniais automobiliais ir šarvuočiais,
lankėmės profesionalių karių kareivinėse,
matėme, ir ne tik matėme – galėjome laikyti rankose šiuolaikinius ginklus, karišką
amuniciją... Mokiniams tikrai patiko –
geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtą
kartų išgirsti – berods, taip sako liaudies
išmintis. Kas žino, galbūt šis apsilankymas
bus postūmis kam nors iš mokinukų rinktis
kario profesiją?
Na, o antroji šios pažinties su Karaliaus
Mindaugo bataliono kariais dalis buvo mano
nedidelės tapybos darbų parodos atidarymas – mane, kaip istorijos ir dailės mokytoją,
visada domino mūsų krašto praeitis, karybos

Bataliono vadas mjr. N. Stankevičius ir tapytojas bei
istorikas A. Venckus

istorija – todėl ir parodoje rodyti darbai
,,Etmonas Jonušas Radvila“, ,,Nežinomo
husaro portretas“, ,,Paskutinė fotografija“
atspindi kelis mūsų istorinės praeities fragmentus... Parodos atidarymas buvo puikiai
organizuotas ir, manyčiau, pakankamai retas
reiškinys kariškos kasdienybės fone – tai
puikiai charakterizuoja gerokai pasikeitusią
kario padėtį ir paneigia tuos stereotipus, prie
kurių buvome įpratę – kariams, be ginklų,
mažai kas rūpi...
Malonu pastebėti, kad su NATO ir
vakarietiškos karybos kultūros atėjimu į
mūsų kariuomenę įvyko ryškių pasikeitimų:
ne tik aprangos, ginkluotės, tarpasmeninių
santykių, bet ir kitų kultūrinių dalykų –
diegiami lyčių lygybės ir abipusės pagarbos
(juk tarnauja ir moterys), demokratiški
pavaldumo, grindžiamo pagarbos žmogiškoms vertybėms ir individui, pagrindai ir
t. t. O mano parodos surengimas rodo platų
ir naują kultūrinį bataliono vadų mąstymą,
kai įvertinama kultūrinio-istorinio savo
krašto praeities reikšmė. Užtenka trumpo
pokalbio su bataliono vadu N. Stankevičiumi ir jo pavaduotoju štabo viršininku majoru L. Gumbinu (beje, puikiu tarpukario
Lietuvos kariuomenės istorijos žinovu), kad
suprastume, kokie dideli pasikeitimai įvyko
mūsų kariuomenėje – naujas mąstymas,
vakarietiška patirtis ir savo krašto istorijos,
praeities ir dabarties perspektyvų matymas,
profesionalumas – gerai parengta kariuomenė kelia pasitikėjimą ir pasididžiavimo
jausmą – nepražūsime, kol mus gina tokie
kariai. Na, o pažintis ir ryšiai su kariškiais
nenutrūks – mūsų, kaip mokytojų, savo
krašto patriotų, misija įpareigoja...
n

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko
pagrindinės mokyklos
direktorius Algirdas Venckus
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Paskatinimai
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
Kariuomenės vado padėkos raštas
už ilgametę pavyzdingą tarnybą krašto
apsaugos sistemoje, svarų asmeninį indėlį
plėtojant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę:
vyr. srž. Sauliui Murauskui, III MPK.


MPB „Geležinis Vilkas“
vado padėkos raštas
už pavyzdingą tarnybą, iniciatyvų ir
profesionalų pareigų vykdymą:
srž. Dmitrijui Kožuchovkiui, II MPK,
srž. Žilvinui Stankevičiui, I MPK,
j. srž. Donatai Misevičienei,
Štabo S1 skyrius.


Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos proga
Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono vado padėkos raštas
už nepriekaištingą tarnybą,
sąžiningą pareigų vykdymą
bei rodomą profesionalumą:
vyr. srž. Giedriui rapaliui, ŠK,
vyr. srž. Valerijui Parfionovui, SGK,
vyr. srž. Andrejui Žogovui, SGK,
srž. Dariui Poškui, SGK,

j. srž. Dariui Kuzmai, ŠK,
gr. Robertui Orvydui, ŠK,
eil. Jurgitai Pajedienei, II MPK,
eil. Gyčiui Šiugždiniui, II MPK.


Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono vado padėkos raštas
už pasiaukojančią tarnybą bei svarų indėlį
kuriant ir diegiant kario vertybes, karių
moralės kėlimą Karaliaus Mindaugo
mechanizuotajame pėstininkų batalione:

Su Kovo 8-ąja

mjr. Sauliui Kasmauskui, kapelionui.


Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo
pėstininkų bataliono vado padėkos raštas
už puikų pasirodymą Lietuvos kariuomenės
svarsčių kilnojimo čempionate bei Karaliaus
Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų
bataliono vardo garsinimą:
kpt. Edikui RINGiui, III MPK,
vyr. ltn. Donatui Giedrikui, III MPK,
srž. Aurimui Grybei, I MPK,
j. srž. Sigitui Pukui, ŠK,
eil. Dainiui Velykiui, I MPK,
eil. Mantui Virbickui, II MPK,
eil. Donatui Vanagui, II MPK,
eil. Mantui Pikturnai, III MPK,
eil. Gyčiui Zavistanavičiui, SGK,
eil. Virginijui Kvietkauskui, SGK.

Paskutiniai šauktiniai

Aukštesnių karinių laipsnių suteikimas
Viršilos laipsnis:
vyr. srž. Dariui VAITKEVIČIUI,
Štabo S2 skyrius,
vyr. srž. Linui VINCIŪNUI, ŠK,
vyr. srž. Eugenijui ŽUKAUSKUI,
Štabo S3 skyrius,
vyr. srž. Irmantui KRIKŠTAPONIUI,
I MPK.


Vyresniojo seržanto laipsnis:
srž. Nerijui Rinkūnui, SGK.


Seržanto laipsnis:
j. srž. Aurimui STUOGIUI, I MPK,
j. srž. Orentui VERTELIUI, I MPK.

Jaunesniojo seržanto laipsnis:
gr. Tomui LUKOŠIŪNUI, I MPK,
gr. Armandui NUDUI, ŠK.


Grandinio laipsnis:
eil. Adui VIDŽIŪNUI, I MPK,
eil. Egidijui Kriaupai, I MPK,
eil. Marijui MIKALČIUI, I MPK,
eil. Aleksandr PETRENKO, I MPK,
eil. Justinai SURVILAITEI, SGK,
eil. Dainiui AUGĖNUI, I MPK,
eil. Edmundui KAZABUCKUI, II MPK,
eil. Mariui MATULIUI, I MPK,
eil. Valentui ATKOČIŪNUI, I MPK,
eil. Gyčiui Zavistanavičiui, SGK.

Kad nesušaltų kojytės

Leidþia Karaliaus Mindaugo mechanizuotasis pëstininkø batalionas
Pajuostis, LT-5337 Panevėžio r. Tel. (8 45) 46 66 00, faks. (8 45) 51 10 27.
Vyr. redaktorius mjr. Liudas Gumbinas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas kpt. Mindaugas Neimontas.
Nuotraukos Silvijos Pranauskaitės-Bitinienės ir iš KAS archyvų. Kalbos redaktorė Erda Valeikienė. Dizainerė Violeta Pikčiūnaitė.
Spausdino KAM LIAT, Totorių g. 25/3, Vilnius, LT-01121. Tiražas 50 egz. Užsakymas GL-210.
Leidinys platinamas nemokamai.

