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Jau beveik ketvirtį amžiaus kuriame Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Šiandien mūsų šalies ka-
riuomenė yra profesionali, moderni, kartu su NATO pasiruošusi apginti mūsų laisvę, demokrati-
nes vertybes. Lietuvos kariai jau 20 metų sėkmingai dalyvauja tarptautinėse operacijose ir pratybo-
se, mūsų kariuomenė yra vertinama stipriausioje pasaulio gynybinėje organizacijoje.

Bendradarbiaudami su sąjungininkais Lietuvos kariai dalyvavo misijose ir operacijose, įgijo 
patirties. Tai tapo akivaizdu, kad mūsų kariai yra pasiruošę sėkmingai atlikti mūsų valstybės ir 
tarptautines saugumo užduotis. Lietuva, užtikrindama saugumą įvairiose misijose ir šalyse, kartu 
stiprina ir savo saugumą. Dėl to mes tapome stipresni. Stipresnis tapo mūsų šalies ir visų mūsų 
saugumas. Šiandien galiu drąsiai sakyti – esame lygiaverčiai partneriai ir prisidedame prie tarp-
tautinio saugumo stiprinimo visame pasaulyje.

Lietuvos karių įgyta neįkainojama patirtis tarptautinėse misijose ir operacijose yra Lietuvos ka-
riuomenės stiprybė ir pranašumas – turime kuo didžiuotis. Asmeniškai didžiuojuosi visais Lietu-
vos kariais – vyrais ir moterimis, kurie visomis išgalėmis, net gyvybę aukodami, pateisino mūsų 
Trispalvę kaip saugumo garantą karščiausiuose pasaulio taškuose – Afganistane, Irake, Kosove, 
Malyje, Somalyje ir kitur. 

Jūsų rankose – Lietuvos pastangų prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo metraštis. 
Tai dvidešimties metų istorija, papasakota žmonių, kurie patys buvo istorinių įvykių dalis. Istorija, 
kuria galime didžiuotis, kaip didžiuojamės svarbiausiomis Lietuvos pergalėmis. 

Mūsų stiprybės istorija. 

Juozas Olekas,
krašto apsaugos ministras
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Tūkstantmetė valstybingumo istorija įpareigoja mus nuolatos išlikti aktyviais tarptautinės 
bendruomenės nariais, prisidėti prie svarbiausių su saugumu susijusių klausimų sprendimo, jų 
įgyvendinimo. Lietuvos karių dalyvavimas tarptautinėse operacijose Europos, Azijos ir Afrikos 
žemynuose, operacijų vykdymas tiek sausumoje, tiek ore, tiek jūroje yra svarbus indėlis į bendras 
pastangas užtikrinti saugumą pasaulyje. Atstovaudami Lietuvai tarptautinėse operacijose mūsų 
kariai įprasmina Lietuvos valstybės vertybes ir siekius. 

Dalyvaudami tarptautinėse operacijose įrodėme, jog galime sėkmingai veikti drauge su sąjungi-
ninkais, esame kompetentingi ir patikimi jų partneriai tiek planuodami, tiek ir vykdydami įvairias 
karines operacijas. Bendrose operacijose išmokome veikti kartu, geriau pažinome vieni kitus ir 
taikomas procedūras. 

Šiandien, praėjus kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams po Lietuvos nepriklausomybės atgavi-
mo, saugumo situacija Europoje yra gerokai pasikeitusi – visai netoli Lietuvos teritorijos nesiliauja 
karo veiksmai, kaimyninės šalies karinis aktyvumas yra itin padidėjęs. Esant tokioms aplinky-
bėms, mūsų karių tarptautinėse operacijose įgyta patirtis ir žinios yra labai vertingos rengiantis 
savo krašto gynybai.

Lietuvos karių pasiekimais tarptautinėse operacijose ir misijose mūsų šalies piliečiai gali pa-
grįstai didžiuotis – šie kariai neabejotinai yra patyrę ir pasirengę atlikti savo pareigą – saugoti ir 
besąlygiškai ginti Lietuvos valstybę negailint jėgų ir gyvybės.

Gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas, 
Lietuvos kariuomenės vadas
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TarpTauTinės bendruomenės 
pasTangos užTikrinanT Taiką 
ir sTabilumą pasaulyje: 
tarptautinių operacijų ir misijų 
apžvalga, vykdymas ir principai

Pirmojo Lietuvos būrio LITCON-1 kariai misijoje Irake. 2003 m.
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humanitarinės paramos organizacijų atstovų 
apsaugai. 

Parama kitiems taikos ir saugumo proceso da-
lyviams, parama pajėgumų plėtrai. JT gali vyk-
dyti pajėgumų plėtros programas, pvz., teikė 
techninę ir materialinę paramą Afrikos Sąjun-
gos taikdariams. 

Planavimas ir sprendimų 
priėmimas

JT taikos palaikymo operacijų planavimas 
yra gana sudėtingas ir daugiapakopis procesas. 
Teoretikai ir praktikai buvo identifikavę dvi 
pagrindines problemas, sietinas su pačiu pla-
navimu3. Tradicinis taikos palaikymo operacijų 
pobūdis pamažu pradėjo kisti. Įtraukiamos 
žmogaus teisės, parama teisės viršenybei, 
viešojo administravimo mokymai, kartu 
vykdomi humanitarinės paramos projektai. 
Operacijų planavimas buvo kritikuojamas dėl 
nesugebėjimo laiku reaguoti į susiklosčiusią 
situaciją ir parengti visaapimantį misijos planą, 
kuris įtrauktų visus komponentus, sietinus su 
taikos palaikymo operacijos įgyvendinimu. 

3  WIHARTA, S. Planning and Deploying in Peace Opera-
tions. SIPRI Yearbook 2008, http://www.sipri.org/research/
conflict/publications/.

Jungtinių Tautų 
operacijos ir 
misijos1

Dr. Gražvydas Jasutis

Jungtinės Tautos (JT) daug dėmesio skiria 
tarptautinių konfliktų sureguliavimui ir opera-
cijoms. JT taikos palaikymo operacijų funkci-
jos ir pobūdis nuolat plečiasi ir šiuo metu gali 
funkciškai apimti 5 sritis2.

Paliaubų susitarimo įgyvendinimas. Ilga-
laikis monitoringas ir paliaubų susitarimo 
įgyvendinimo stebėjimas vyksta Kipre, Golano 
aukštumose, Džamu ir Kašmyre, Vakarų Sa-
charoje. Ilgalaikės misijos kartais net užkerta 
kelią politiniam sprendimui, kadangi kai kurias 
konflikto šalis tenkina esantis status quo.

Parama taikos procesui po pilietinio karo. Tai 
vienos sudėtingiausių misijų, kadangi jos susiju-
sios su parama civiliams šalies viduje, ginkluotų 
grupių pažabojimu, humanitarine pagalba. 

Ilgalaikės taikos ir stabilumo užtikrinimas. JT 
misijos tradiciškai įgyvendina pirminius taikos 
palaikymo tikslus, tačiau juos reikia pamažu 
transformuoti į ilgalaikę taiką ir valstybės 
stabilumą. Būtina įgyvendinti saugumo sekto-
riaus reformą ir teisės viršenybės principus. 

Saugumo užtikrinimas tebevykstant konflik-
tui. Pagrindinis dėmesys skiriamas civilių ir 

1  Straipsnis parengtas pagal JASUTIS, Gražvydas. JTO taikos 
palaikymo operacijų planavimas ir sprendimų priėmimas. 
Politikos mokslų almanachas,13 / 2013, p. 73–98.
2  A New Partnership Agenda: Charting a New Horizon for UN 
Peacekeeping. Department for peacekeeping operations. New 
York, 2009.
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Visų pirma į planavimo procesą buvo perne-
lyg įtraukta JT vadavietė. Planuotojai vertina 
operaciją iš Niujorko ar Ženevos perspektyvų, 
ir gana dažnai buvo pamirštami konflikto 
šalių poreikiai, nukentėjusios etninės grupės, 
sudėtinga vidinė valstybės situacija. Kitas as-
pektas buvo menkos vidinės ar tarpusavio JT 
agentūrų ir institucijų koordinavimo prob-
lema. Beje, ir pats planavimas prasidėdavo tik 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai (JT ST) 

priėmus rezoliuciją, planavo trys JT departa-
mentai, todėl natūraliai nebuvo įmanoma sude-
rinti reikiamų resursų ir identifikuoti poreikių. 
2007 metais JT pradėjo įgyvendinti integruotą 
misijos planavimo procesą (angl. Integrated 
Mission Planning Process, IMPP). Tai padėjo 
suderinti JT departamentų arba agentūrų 
darbą ir įgyvendinti naujus integruoto taikos 
palaikymo operacijų planavimo principus. 
IMPP užuomazgos jau buvo išbandytos 2002 
metais planuojant JT misiją Afganistane4. Pla-
navimo grupę sudarė 13 atstovų iš įvairių JT 
departamentų ir agentūrų. Ji buvo dislokuota 
Afganistane 4 mėnesiams siekiant įvertinti sau-
gumo situaciją ir galimą JT įsitraukimą. Nors 
ši planuotojų grupė neturėjo realių sprendimų 
priėmimo mechanizmo ir strateginio planavi-
mo svertų, ji buvo įvertinta kaip gana sėkminga, 
o jos išmoktos pamokos buvo panaudotos 
vėlesniuose planavimo dokumentuose. 2006 
m. birželio mėnesį tuometinis Jungtinių Tautų 
Generalinis Sekretorius Kofis Ata Ananas 
(Kofi Atta Annan) patvirtino IMPP gaires  – 
pagrindinį JT integruotų taikos palaikymo 

4  WIHARTA, S. Planning and Deploying in Peace Opera-
tions. SIPRI Yearbook 2008, http://www.sipri.org/research/
conflict/publications/.

Dr. Gražvydas Jasutis (antras kairėje) pirmojoje Eu-
ropos Sąjungos krizių valdymo misijoje Indonezijoje, 
Ačėjos provincijoje. 2006 m.

Jungtinių Tautų stebėjimo misija Sirijoje. 2012 m.



9

operacijų planavimo dokumentą5. 
Pagrindiniai IMPP principai:
3integracija yra pagrindinis principas, kuris 

turi būti naudojamas planuojant ir įgyvendinant 
taikos palaikymo operaciją ir sprendžiant situa-
cijas po konflikto; 

3integracija padeda išvengti dubliavimosi 
planavimo procese ir optimizuoja esančius lo-
gistinius, žmogiškuosius, finansinius išteklius 
siekiant įgyvendinti JT ST mandatą;

3integruota misija atspindi daugiafunk-
cius JT tikslus ir apima įvairias sritis (žmogaus 
teises, humanitarinę teisę, pabėgėlių teisę ir kt.), 
kurių problemas visuomenėms būtina spręsti  
po konflikto; 

3IMPP padeda suderinti kitų JT agentūrų 
planus tose valstybėse, kuriose planuojama 
operacija;

3glaudus bendradarbiavimas operaciniame 
rajone yra esminis veiksnys, padedantis sutelkti 
resursus bendriems tikslams.

Pagal šias gaires planavimo procesą gali 
sudaryti trys pakopos. Pirmoji pakopa apima 
planavimo procesą iki JT ST rezoliucijos, kuri 
suteikia mandatą operacijai. Antroji pakopa 
yra sietina su planavimo dokumentais, kurie 
galutinai parengiami ir tvirtinami atsižvelgiant 
į esamą mandatą. Trečiasis etapas yra priimtų 
dokumentų periodinė peržiūra ir atnaujini-
mas. Ši iš pirmo žvilgsnio gana paprasta ir 
nesudėtinga trijų pakopų schema privaloma 
suderinant JT departamentų arba agentūrų, 
valstybių narių, tarptautinių organizacijų ir kt. 
veiklą bei pozicijas ir parengtiant integruotą 
misijos veiklos planą. Pvz., JT misijos Darfūre 
UNAMID planavimo procesas užtruko 
pusantrų metų. Net ir priėmus JT ST rezoliuciją 
ir suteikus mandatą operacijai, pradinių 
operacinių pajėgumų dislokavimas į operacinį 
rajoną užtruko net tris mėnesius6. IMPP gali 
būti aktyvinamas dėl keleto priežasčių: reaguo-
jama į vykstančias JT ST diskusijas dėl galimos 
operacijos ar atsižvelgiama į Taikos palaikymo 
komisijos (angl. Peace Building Comission, 
5  Integrated Missions Planning Process (IMPP) Guidelines 
Endorsed by the Secretary-General on 13 June 2006.
6 WIHARTA, S. Planning and Deploying in Peace Operations. 
SIPRI Yearbook 2008, http://www.sipri.org/research/conflict/
publications/.

PBC) rekomendacijas, taip pat gali būti gautas 
valstybės narės ar regioninės organizacijos 
prašymas. JT Generalinio sekretoriaus sekre-
toriatas gali parengti vertinimą arba atsižvelgti 
į vykstančias derybas dėl taikos susitarimo, 
galinčio turėti tam tikrų pasekmių tarptautinei 
bendrijai ar JT.

Per pirmąjį etapą (jis gali būti įvardijamas 
kaip operacijos planavimas iki mandato) JT 
agentūros ir departamentai nustato strategi-
nius organizacijos tikslus, galimą JT įsitraukimą, 
santykius su kitomis organizacijomis ir kitais 
dalyviais operacijos rajone, numato preliminarų 
biudžetą ir parengia misijos plano projektą. 
Pradedant taikos palaikymo operaciją, būtinas 
strateginis vertinimas. Kitaip tariant, JT gene-
ralinis sekretorius prašo Sekretoriato atlikti si-
tuacijos strateginį vertinimą ir nustatyti galimos 
operacijos tikslus, JT įsitraukimą ir jo scenari-
jus, alternatyvias strategijas ir rizikos faktorius. 
2010 m. JT generalinio sekretoriaus planavimo 
gairėse buvo numatyta, kad strateginį įvertinimą 
turi sudaryti keturi komponentai: strateginio 
vertinimo tikslai, konflikto analizė, prioritetinių 
tikslų analizė ir JT strateginių opcijų analizė7. 

Šį vertinimą atlieka integruota misijos dar-
bo grupė (angl. Integrated Mission Task Force, 

7 Integrated Planning for UN Field Presences, Approved by: The 
Secretary-General Effective date: January 2010 // http://ochaon-
line.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1175119. 

Jungtinių Tautų stebėjimo misijoje Sirijoje 2012 m. 
dalyvavo ir Lietuvos karininkas.
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IMTF). Ją sudaro įvairios JT agentūros ir de-
partamentai, susiję su parama misijai, žmogaus 
teisėmis, finansais, policija, kariniu vertinimu, 
logistika, analize ir pan. Valstybės narės taip pat 
teikia reikiamą informaciją IMTF. Parengtas 
strateginio vertinimo projektas yra teikiamas 
JT generaliniam sekretoriui, kuris ir priima 
sprendimą dėl JT įsitraukimo bei strateginių 
tikslų. Jeigu strateginiame vertinime siūloma 
pradėti operaciją, JT generalinis sekretorius 
patvirtina Strateginio planavimo direktyvą. 
Direktyvoje fiksuojami bendri strateginiai 
tikslai, JT departamentų funkcinis pasidali-
jimas bei siūloma operacijos forma ir apimtis. 
Šio dokumento pagrindu JT pasekretorius tai-
kos palaikymui parengia Planavimo direktyvą 
ir įgalioja JT taikos palaikymo operacijų 
departamentą (angl. Department of Peace-
keeping Operations, DPKO) pradėti operacinį 
planavimą. Planavimo direktyvoje aptariama 
esama situacija konflikto zonoje, strateginiai 
tikslai, prioritetai, galima rizika, santykis su ki-
tomis JT misijomis ir regioninėmis organizaci-
jomis, IMTF funkcijos, DPKO atsakomybė, 
galima trukmė ir reikiami sprendimai. 2006 m. 
planavimo direktyvoje dėl situacijos Darfūre 
buvo numatyta, kad JT turi du strateginius tiks-
lus – sukurti saugią aplinką, kada gali vykti na-
cionalinio susitaikymo procesas, ir užtikrinti 
stabilumą suvienytame Sudane8. Siūloma steigti 
daugiadimensinę JT misiją perimant funkci-
jas iš Afrikos Sąjungos. Pažymėta, kad reikės 
papildomų policijos ir karinių, žvalgybos ir lo-
gistikos pajėgumų. Reikia priimti sprendimą 
dėl galimų taikos palaikymo operacijų, kurios 
integruotų politinę, karinę, policijos, žmogaus 
teisių, viešųjų ryšių paramos elementų dimensi-
jas. Būtina nustatyti santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis ir regioninėmis organizacijomis.

Remdamasi Strateginio planavimo ir planavi-
mo direktyvomis IMTF parengia misijos plano 
projektą ir techninį įvertinimą (angl. Techni-
cal survey). Tai sustiprina kitų JT struktūrinių 
padalinių, tarptautinių ir regioninių organizacijų 
įsitraukimą nustatant taikos palaikymo prio-

8 Integrated Planning for UN Field Presences, Approved by: The 
Secretary-General Effective date: January 2010 // http://ochaon-
line.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1175119.

ritetus, taip pat sudaro sąlygas įvertinant pla-
navimo prielaidas. Prireikus siunčiama techni-
nio įvertinimo grupė (angl. Technical Assesment 
Team, TAT) į būsimą operacijos vietą. Ji įvertina 
esamą situaciją, riziką ir grėsmes. Šie vertinimai 
reikalingi rengiant misijos planą, kuris apima 
strateginius tikslus ir būdus jiems pasiekti, nus-
tatant galimą misijos struktūrą ir atsakomybę, 
preliminarius resursus, riboženklius, kurie 
būtų naudojami vertinant ir stebint misiją, taip 
pat siūlant konsultuotis su kitais dalyviais, 
esančiais operaciniame rajone. Atsižvelgdami į 
TAT vertinimą, DPKO skyriai parengia misijos 
plano projektą ir numato reikiamą personalą 
(Operacijų skyrius); karinį vertinimą ir riziką,  
reikiamą karinį personalą (Karinių reikalų sky-
rius); įvertina saugumo struktūras, aptaria teisės 
viršenybės komponento poreikį misijoje ir nu-
mato reikiamą policijos personalo kiekį (Teisės 
viršenybės skyrius). Visa tai turi patvirtinti JT 
generalinio sekretoriaus pavaduotojas taikos 
palaikymo operacijoms   (angl. Undersecretary 
General, USGUN). Paramos misijoms depar-
tamentas parengia misijos biudžetą, planuoja 
logistiką ir numato misijos vadovus. To reikia 
rengiant misijos planą. Remiantis šiuo planu 
parengiamas įsipareigojimų iki mandato do-
kumentas (angl. Prie-Mandate Commitment 
Authority), kuris leidžia pradėti išankstinius 
pirkimus ir būsimos operacijos finansavimą. 
JT generalinio sekretoriaus sekretoriatas gali 
panaudoti ne daugiau kaip 50 mln. JAV dolerių 
JT ST sprendimo įgyvendinimui. Jeigu išlaidos 
viršija 150 mln. JAV dolerių, jos turi būti pateik-

Pirmojo Lietuvos karių būrio Jungtinių Tautų 
misijoje vadas kpt. Artūras Chrapko atsako į radijo 
žurnalistės Julijos Šliažienės klausimus. 1994 m.
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tos vertingi ir priimti sprendimą JT Generalinei 
Asamblėjai. 

Parengus preliminarų misijos planą, IMTF 
ruošia raportą JT generaliniam sekretoriui. 
Raportas yra teikiamas JT ST. Jis apima išsamią 
analizę apie politinę ir saugumo padėtį konflik-
to zonoje, įvertinami valstybės ekonominiai ir 
socialiniai faktoriai, rekomenduojama įtraukti 
tam tikrus elementus į mandatą. Numatoma 
preliminari misijos struktūra ir JT departamen-
tai, atsakingi už paramą operacijos rajone. Ra-
porte teikiamos rekomendacijos JT ST ir pride-
damas misijos biudžeto projektas. JT ST priima 
galutinį sprendimą dėl operacijos ir rezoliuciją. 
Misijos biudžetas yra tvirtinamas Penkta-
jame komitete. Sprendimas dėl operacijos 
pradžios nesuponuoja sėkmingos operacijos ir 
pakankamų pajėgumų. JT operacijos tradiciškai 
yra sėkmingesnės, kai konfliktuojančios 
šalys yra linkusios pasinaudoti politinėmis 
priemonėmis ir yra įsipareigojusios spręsti 
šį konfliktą. Taikos susitarimo pasirašymas 
nebūtinai deklaruoja valstybių politinį norą 
bendradarbiauti ir siekti tarptautinio konsensu-
so. Pvz., Jugoslavijos atvejis 1995 metais. Gana 
dažnai konfliktai kyla ne valstybių viduje, o 
tarp kaimyninių valstybių, todėl JT ST, prieš 
priimdama sprendimą dėl operacijos, įvertina 
regioninių valstybių faktorių ir jų ekspertizę. 
Priimti sprendimą dėl JT operacijos JT ST reikia 
9 narių pritarimo, tačiau nevieningas sprendi-
mas gali daryti neigiamą įtaką pačiai operaci-
jos eigai. Taip pat būtina nustatyti labai aiškų 
mandatą ir operacijos užduotis. Pvz., JT misijai 
Kongo Demokratinėje Respublikoje numatytos 
45 užduotys9.

Priėmus rezoliuciją pradedamas antrasis 
etapas – mandatinis operacijos planavimas. Vie-
nas pagrindinių uždavinių – greitas ir efektyvus 
pajėgų dislokavimas į operacijos rajoną. Patvir-
tinus taikos susitarimą tarp konfliktuojančių 
pusių, būtina greitai reaguoti ir užtikrinti 
saugumą. Pagal JT nuostatas, taikos palaikymo 
pajėgumai turi būti dislokuoti per 30 dienų 
nuo JT ST rezoliucijos patvirtinimo ir per 90 
9 United Nations Organization Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo // http://www.un.org/en/
peacekeeping/missions/monusco/.

dienų, jeigu planuojama operacija susiduria 
su logistiniais ar kitais praktiniais sunkumais. 
Toks laikotarpis buvo patvirtintas atsižvelgiant 
į iškilusias problemas, kai JT ST prašydavo 
dislokuoti misiją per 3 savaites (JT misija 
Centrinės Afrikos Respublikoje)10.

Priėmus rezoliuciją, tvirtinamas biudžetas, 
IMTF koreguoja misijos planą pagal JT ST 
rezoliuciją, rengiami kiti dokumentai, susiję 
su būsima operacija. Tai apima Susitarimą dėl 
pajėgų statuso, Kovos taisykles, Susitarimą dėl 
misijos statuso ir kt. 2010 m. planavimo gairėse 
misijos planas įvardijamas Misijos konceptu, 
jis įgyvendina suteiktą JT ST mandatą. Vėliau 
dokumentai bei planavimo procesas tenka JT 
GS specialiajam atstovui (angl. Special Rep-
resentative of the Secretary General, SRSG), 
kuris skiriamas misijos vadovu. Tai atliekama 
parengus JT DPKO pasekretoriaus direktyvą 
SRSG. Taigi toliau planuoja ne IMTF, bet tai-
kos palaikymo operacijos vadavietė. SRSG 
formuoja integruotą misijos planavimo grupę 
(angl. Integrated Mission Planning Team), 
kurią sudaro taikos palaikymo operacijos 
vadavietės ir JT misijos toje valstybėje (angl. 
UN Country Team, UNCT) planuotojai, IMTF 
ir kiti proceso dalyviai. Operacijos rajone 
peržiūrimas misijos planas ir organizuojamos 
sertifikavimo pratybos (angl. Validation Exer-
cise). Po pratybų gali būti priimtas sprendimas 
koreguoti misijos planą. 

Trečiasis etapas yra periodinė peržiūra ir 
tranzicija. Periodinė peržiūra užtikrina, kad 
misijos tikslai atitinka JT strateginę viziją 
ir ilgalaikius tikslus, o operaciniame rajone 
išmoktos pamokos yra sėkmingai panau-
dojamos nuolat planuojant. Esant rimtiems 
pokyčiams operacijos rajone (rinkimai, per-
versmas, pablogėjusi humanitarinė situ-
acija), gali keistis ilgalaikiai JT tikslai, todėl 
būtina įvertinti JT pajėgumus ir vaidmenį 
toje valstybėje. Tokiu atveju peržiūrimas 
misijos planas. Misijos planas gali būti 
peržiūrimas ir pareikalavus JT ST, kuri gali 
10 Report of the Secretary-General on the implementation of 
the report of the Panel on United Nations peace operations. 20 
October 2000 Fifty-fifth session. http://www.un.org/peace/
reports/peace_operations/docs/55_502e.pdf .
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pasiūlyti restruktūrizuoti misiją arba per-
duoti atsakomybę kitai organizacijai. Tokiu 
atveju SRSG kartu su IMTF rengia raportą JT 
generaliniam sekretoriui, kuris teikia reko-
mendacijas JT ST. Misijos plane turi būti nu-
matyta pasitraukimo strategija ir tranzicija, 
kitaip tariant atsakomybės perdavimas. SRSG 
teikia rekomendacijas dėl pasitraukimo strate-
gijos ir tranzicijos JT generaliniam sekretoriui. 
Pažymėtina, kad tranzicijos planas arba taikos 
palaikymo komponento mažinimas sietinas 
su atsakomybės perdavimu UNCT, kita tai-
kos palaikymo operacija, JT politinės misijos 
steigimu, kita taikos palaikymo operacija vado-
vaujant tarptautinei ar regioninei organizaci-
jai. Priėmus sprendimą pradėti atsakomybės 
perdavimą, peržiūrima USG DPKO planavimo 
direktyva ir įvertinami nauji operaciniai pla-
navimo reikalavimai, susiejant juos su ilgesnio 
laikotarpio JT įsitraukimu. IMTF kartu su 
IMPP parengia techninių galimybių analizę 
ir planą dėl taikos palaikymo operacijos 
mažinimo ar perdavimo. Įvertinami reikalingi 
resursai ir pateikiamos parinktys. Atitinkamai 
peržiūrimas misijos planas ir biudžetas, paren-
giamas JT generalinio sekretoriaus raportas JT 
Saugumo Tarybai. JT ST patvirtinus pasitrau-
kimo ar tranzicijos planą, JT generalinis sekre-
torius patvirtina pakoreguotą misijos planą.

Vietoj išvadų
Jungtinės Tautos yra atsakingos už 

saugumą ir stabilumą pasaulyje, nors pats 
taikos palaikymo mechanizmas yra kriti-
kuojamas ir kvestionuojamas dėl politinių ir 
praktinių priežasčių. Dalį jos funkcijų bando 
perimti stiprėjanti NATO ir ES. Kitos orga-
nizacijos (Afrikos Sąjunga ar Arabų Lyga) 
siekia daugiau atsakomybės savo regionuose, 
ir JT reikšmė natūraliai mažėja. Nepaisant 
trūkumų ir kritikos, JT yra vienintelė orga-
nizacija, dislokavusi karius ir civilius visame 
pasaulyje, taip pat sprendžianti globalius sau-
gumo klausimus. JT nediferencijuoja regionų 
ir nesirenka jų pagal prioritetus. Šios orga-
nizacijos neaplenkia nauji pokyčiai planuo-
jant operacijas ir priimant sprendimus. Prieš 
keletą metų patvirtintos Integruoto planavimo 
gairės padeda spręsti dabartines problemas 
planuojant civilines ir karines operacijas, nus-
tato planavimo etapus ir įtvirtina sprendimų 
mechanizmą, apibrėžia JT agentūrų funkcijas 
planuojant ir nustato institucinę atsakomybę 
ganėtinai gremėzdiškoje struktūroje. Tikėtina, 
kad JT integruotas planavimas padės greičiau 
reaguoti į krizines situacijas bei lanksčiau ver-
tinti ir dislokuoti integruotas misijas, nes jų vis 
daugiau reikia. 
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Krizių valdymas kaip Europos Sąjungos 
bendrosios saugumo ir gynybos politikos 
dalis
Gabija Andrulienė

Apžvalga 

Bendroji saugumo ir gynybos politika (BSGP) 
vadinama viena sparčiausiai besiplėtojančių Eu-
ropos Sąjungos (ES) integracijos sričių. Stiprėjant 
BSGP, ES tampa aktyvesne tarptautinės arenos 
veikėja, kuri gali prisidėti prie Europos ir aplin-
kinių regionų (Rytų Europos, Afrikos, Centrinės 
Azijos, Vidurio Rytų) saugumo didinimo. Pa-
naudodama BSGP priemones, ES stiprina vals-
tybių narių bendradarbiavimą karinėje srityje 
ir akivaizdžiai rodo savo patikimumą bei pajė-
gumą atsakyti į iškylančias saugumo grėsmes. 
Kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis 
prisidėdama prie saugumo užtikrinimo ir kri-
zių sprendimo, ES disponuoja įvairiomis BSGP 
priemonėmis – nuo karinių operacijų, saugumo 
institucijų reformos, pareigūnų mokymo iki pa-
ramos vystomojo bendradarbiavimo srityse. 

Viena svarbiausių BSGP priemonių yra jos 
vykdomos karinės operacijos ir civilinės misi-
jos. Šiuo metu vyksta penkios ES karinės ope-
racijos ir karinio mokymo misijos: Somalio pa-
krantėje ir Indijos vandenyne vykdoma karinė 
jūrų operacija prieš piratavimą ATALANTA, 
ES karinio mokymo misijos Malyje ir Somalyje, 
operacija ALTHEA Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
ES karinė operacija Centrinėje Afrikos Respub-

likoje. Taip pat vykdoma 10 civilinių misijų: 
Kosove, Gruzijoje, Kongo Demokratinėje Res-
publikoje, Afganistane, Libijoje, Nigeryje ir ki-
tuose regionuose.

Lietuva siekia aktyviau įsitraukti į BSGP 
veiklą ir prisidėti prie bendrų ES pastangų 
siekiant stabilizuoti padėtį krizių regionuo-
se. Lietuvos indėlis į ES karines operacijas yra 
dvejopas: Lietuva dalyvauja operacijose tiesio-
giai siųsdama savo karius tarnybai į operacijų 
rajonus, deleguodama karininkus į operacinius 
štabus, esančius už operacijų rajonų ribų, taip 
pat prisideda mokėdama įmokas į ES operacijų 
finansavimo biudžetą. 

Lietuva ES karinėse operacijose dalyvauja 
nuo 2003 m., kai pasiuntė pirmąjį karį į ES ka-
rinę operaciją CONCORDIA buvusioje Jugosla-
vijos Respublikoje Makedonijoje. Nors buvusio-
ji Jugoslavijos Respublika Makedonija išvengė 
ginkluotų konfliktų per savo nepriklausomy-
bės atkūrimo etapą, tačiau Kosovo krizės metu 
paaštrėjo Makedonijoje gyvenančių albanų ir 
makedonų santykiai. Tarptautinėms pajėgoms 
teko stabilizuoti grėsmingą padėtį Makedoni-
joje. Lietuva į šią operaciją buvo išsiuntusi vie-
ną štabo karininką, kuris operacijoje dalyvavo 
nuo 2003 m. balandžio mėnesio iki jos pabaigos 
gruodžio mėnesį. 
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ES karinės operacijos 

Somalis
ES karinė jūrų operacija ATALANTA pradė-

ta vykdyti 2008 m. reaguojant į ypač išaugusį 
piratavimų skaičių prie Somalio krantų. 2014 m. 
pradžioje patvirtintas poreikis tęsti operaciją 
ATALANTA ir pritarta jos mandato pratęsimui 
dvejiems metams iki 2016 m. gruodžio mėnesio. 
Operacijai taip pat numatytos papildomos užduo-
tys, siekiant padidinti vykdomos veiklos efekty-
vumą. Numatyta stiprinti bendradarbiavimą su 
Somalio institucijomis, ES veikėjais ir kitomis mi-
sijomis regione, tarptautinėmis organizacijomis.

Operacijos tikslai: 1) patruliuojant karo laivais 
Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoti 
Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius 
paramą Somalio gyventojams; 2) atgrasyti ir su-
laikyti piratus, ginkluotus plėšikus operacijos 
rajone; 3) prisidėti mokant pakrančių apsaugos 
pareigūnus. 

Šiuo metu operacijose dalyvauja 23 valstybės 
narės ir 3 ne ES šalys, iš viso apie 1 400 karių. 
2014 m. pradžioje operacijoje ATALANTA da-
lyvavo Ukraina, ji dislokavo vieną fregatą su 
sraigtasparniu ir Specialiųjų operacijų pajėgų 
grupe.

Rezultatai įkvepiantys. Dėl operacijos 
ATALANTA labai sumažėjo piratavimo 
mastai regione. Nuo 2012 m. gegužės mėne-
sio operacijos rajone nebuvo užgrobtas nei 
vienas laivas, nors būta atskirų atakų. Spren-
džiant su piratavimu susijusias problemas, So-
malyje yra įgyvendinamas visapusiškas ES po-
žiūris – vykdomos ne tik karinės operacijos, bet 
ir stengiamasi prisidėti atkuriant veiksmingai 
funkcionuojančią valstybę su savo institucijo-
mis, prisidėti vystant šalies ekonomiką. Supran-
tant, kad piratavimo priežastys glūdi sausumoje, 
buvo imtasi stiprinti Somalio saugumo pajėgas. 
2010  m. pradėta ES karinė misija (EUTM So-
malia) siekiant apmokyti Somalio kariuomenę. 

Lietuvos kariai perima Pasaulinės maisto programos laivo apsaugą Europos Sąjungos operacijoje  
ATALANTA. 2013 m.
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Pradžioje dėl saugumo situacijos veikusi Ugan-
doje, nuo 2014 m. vasario mėn. EUTM Somalia 
pradeda visu pajėgumu veikti Somalio sostinėje 
Mogadišu.

Bendra saugumo situacija tiek Mogadišu, tiek 
visame Somalyje išlieka labai nestabili. Šalis yra 
kamuojama dešimtmečiais trunkančio grupuo-
čių smurto. EUTM Somalia pagrindinis tiks-
las – sustiprinti oficialios valdžios pajėgas ir taip 
paremti centrinės vyriausybės pastangas susi-
grąžinti teritorijos kontrolę. Siekdama šių tikslų 
misija įgyvendina šias užduotis: 1) moko Soma-
lio pareigūnus: specialistai apmokomi karo po-
licijos, civilinio-karinio bendradarbiavimo, žval-
gybos, kovinės inžinerijos, vadovavimo kuopai 
srityse; 2) padeda ir pataria Somalio vyriausybei 
politiniu ir strateginiu lygmenimis (Gynybos 
ministerija, Generalinis štabas) vystant saugu-
mo sektorių. Nuo misijos pradžios 2010 m. jau 
apmokyta apie 3 600 Somalio pareigūnų, kurie 
buvo integruoti į Somalio nacionalines saugumo 

pajėgas, 2014 m. planuojama mokyti dar 1 450 
karių. Galiojantis mandatas numato misijos vei-
klą iki 2015 m. kovo mėnesio. Šiuo metu iš viso 
dalyvauja apie 100 pareigūnų iš 10 ES valstybių 
narių ir Serbijos. 

ES karinės pastangos Afrikos kyšulio regio-
ne yra derinamos kartu su civilinėmis BSGP 
priemonėmis. 2011 m. priimtos strateginės ES 
veiklos Afrikos kyšulyje gairės (angl. Strategic 
Framework for the Horn of Africa). Jos įtvirtina 
ilgalaikę ES paramą regionui bei įsipareigoji-
mus tęsti kovą prieš piratavimą. 2012 m. pra-
džioje Alexanderis Rondos paskirtas ES speci-
aliuoju atstovu Afrikos kyšuliui. 

2011 m. sausio 5 d. Lietuva pradėjo dalyvau-
ti operacijoje ATALANTA. Nuo tada vienas 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo karininkas 
tarnauja ATALANTA operacinėje vadavietėje 
Nortvude, Jungtinėje Karalystėje. Reikšmin-
giausiai Lietuva prie šios operacijos prisidėjo 
2013 m. II pusmetį, kai pirmininkavo ES Tary-

Lietuvos karinis instruktorius Europos Sąjungos mokymo misijoje Malyje. 2013 m. 
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bai. 2013 m. liepos–gruodžio mėnesiais iš Lie-
tuvos karių suformuota autonominė laivo ap-
saugos grupė (16 karių) saugojo humanitarinę 
pagalbą gabenantį JT pasaulio maisto progra-
mos laivą. Iš viso 2013 m. II pusmetį Lietuva į 
šią operaciją pasiuntė 20 karių – laivo apsaugos 
grupę, štabo karininkų, logistikos specialistų. 
Šiuo metu tarnybą operaciniame štabe Nortvu-
de tęsia vienas Lietuvos karys. 

Malis
2013 m. vasario mėnesį buvo priimtas spren-

dimas pradėti ES karinio mokymo misiją Ma-
lyje (EUTM Mali). Dabar galiojantis mandatas 
numato misijos veiklą iki 2016 m. gegužės mė-
nesio. Misijos tikslas – pagerinti karinių Malio 
pajėgų operacinius gebėjimus bei veiklos efekty-
vumą esant teisėtai civilinei valdžios kontrolei, 
padėti Maliui stiprinant kariuomenės valdymo 
ir kontrolės sistemą. Misijoje iš viso dalyvauja 
apie 560 karių iš 23 ES valstybių narių. 

ES mokymo misijos Malyje metu jau apmo-
kyti keturi Malio batalionai, kurie gali veikti 
savarankiškai ir yra dislokuojami šiaurinėje 
Malio dalyje. Taip pat misija sėkmingai vykdo 
patariamąją veiklą Malio gynybos ministerijai 
ir karinių pajėgų vadovybei.

Misijos užduotys: 1) mokyti / treniruoti 
Malio karines pajėgas, kad šios būtų pajėgios 
atstatyti Malio teritorijos integralumą ir kovo-
ti prieš terorizmą; 2) teikti paramą bei patarti 
valdymo ir kontrolės, logistikos, žmogiškųjų 
išteklių klausimais, taip pat šviesti tarptautinės 
humanitarinės teisės, civilinių ir žmogaus teisių 
apsaugos klausimais. 

Patariamoji EUTM Mali grupė (angl. Advi-
sing and Liaison Task Force) pataria Malio ka-
rinių pajėgų vadovybei, prisideda prie karinio 
personalo sistemos reformos, dalyvauja ren-
giant 5 metų karinio finansavimo programos 
įstatymą, logistikos doktriną. Taip pat teikiama 
pagalba Gynybos ministerijai, bendradarbiau-
jama kuriant 5 metų veiksmų planą. 

Nuo 2013 m. kovo mėnesio du Lietuvos 
kariniai instruktoriai kartu su partneriais iš 
Suomijos, Švedijos, Latvijos ir Estijos yra dis-
lokuoti Malyje. Jie veikia Suomijos vadovauja-
moje Šiaurės ir Baltijos šalių mokymo grupėje ir 

treniruoja Malio karius. 2014 m. kovo mėnesį į 
Malį išvyko jau trečioji Lietuvos karių pamaina. 
Nuo 2013 m. liepos mėnesio EUTM Mali štabe 
taip pat tarnauja Lietuvos štabo karininkas. 

Balkanai
ES operacija Bosnijoje ir Hercegovinoje 

ALTHEA pradėta 2004 m. pabaigoje. Iš pra-
džių operacijos pajėgas sudarė apie 7 000 ES 
karių. Tai vienintelė ES operacija, vykdoma 
pagal „Berlin plius“ mechanizmą (susitarimas 
dėl galimybės ES pasinaudoti NATO kolekty-
viniais ištekliais bei planavimo pajėgumais). 
2012 m. operacijos mandatas buvo peržiūrėtas 
ir ALTHEA rekonfigūruota, sumažinant daly-
vaujančių karių skaičių iki 800. Jungtinių Tau-
tų suteiktas vykdomasis mandatas operacijai 
galioja iki 2014 m. lapkričio 15 dienos. 

ALTHEA tikslai: 1) teikti paramą įgyvendi-
nant ES strategiją Bosnijoje ir Hercegovinoje; 
2) remti Bosnijos ir Hercegovinos kariuomenės 
mokymą bei pajėgumų vystymą; 3) padėti už-
tikrinant saugią ir stabilią aplinką šalyje.

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios instituci-
joms patariama amunicijos ir ginklų saugojimo 
vietos, ginklų ir karinės technikos gabenimo, 
perteklinės ginkluotės ir amunicijos bei gyny-
bos industrijos fabrikų sutvarkymo klausimais.

Lietuvos kariuomenė Europos Sąjungos ope-
racijoje ALTHEA Bosnijoje ir Hercegovinoje 
dalyvavo 2005–2010 metais. Per šešerius metus 
šioje operacijoje misiją atliko 12 Lietuvos štabo 
karininkų.

Centrinės Afrikos Respublika
2014 m. vasario mėnesį ES Užsienio reikalų 

taryba priėmė sprendimą įsteigti karinę operaci-
ją Centrinėje Afrikos Respublikoje (CAR). Supla-
nuota iki 6 mėnesių trukmės pereinamoji opera-
cija, skirta užtikrinti saugią ir stabilią aplinką, 
siekiant ilgainiui perduoti veiklą JT taikos pa-
laikymo operacijai MINUSCA. Operacijos pa-
jėgas sudaro apie 1 000 karių, kurie saugo sosti-
nės Bangui oro uostą, šalia įsikūrusią pabėgėlių 
stovyklą, humanitarinius krovinius, užtikrina 
pagrindinių kelių Bangui apsaugą. Lietuva prie 
operacijos prisideda skirdama viena štabo kari-
ninką į tarnybą operacijos vadavietėje Atėnuose. 
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Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija
Miglė Budrytė

Europos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) dokumentuose įtvirtintas 
platus ir visaapimantis saugumo traktavimas. 
Remiantis šiuo traktavimu, saugumas turi 
būti užtikrinamas ne tik politinėje-karinėje 
srityje, bet ir ekonominėje, aplinkosauginėje 
bei žmogiškojoje (kuri apima žmogaus teises, 
pamatines laisves, demokratiją ir teisės 
viršenybę) sferoje. ESBO visos šios dimensi-
jos yra vienodai svarbios, todėl ši organizacija 
nedeklaruoja politinės-karinės sferos kaip 
prioritetinės.

Toks tolygus traktavimas yra šios organizaci-
jos stiprybė ir trūkumas: konfliktai (ypač po 
šaltojo karo pabaigos) iš tiesų dažniausiai kyla 
dėl pažeistų žmogaus ir tautų laisvių bei teisių, 
o jų efektyviam sureguliavimui gali trukdyti 
netinkamas valstybės institucijų pasirengi-
mas preventyviai reaguoti į susidariusią vidinę 
šalies įtampą. Jeigu tarptautinė organizacija 
(šiuo atveju ESBO) laiku pasiūlo tinkamą 
ekspertų pagalbą arba tarpininkavimo, derybų 
galimybes, tai gali padėti išvengti kraujo 
praliejimo ir nesutarimo eskalavimo. ESBO 
deklaruoja, kad jos pasiūlytos preventyvios 
priemonės ir platus požiūris į saugumą suteikia 
galimybes valstybėms palaikyti dialogą ir 
plėtoti daugiašales partnerystes ne tik tarpins-

tituciniu lygmeniu, bet ir palaikant kontaktus 
tarp žmonių bei interesų grupių. ESBO vyk-
domos civilinio pobūdžio misijos įgyvendina 
mandatus, kurie siekia stiprinti pilietines vi-
suomenes, reformuoti valstybių institucijas ir 
plėtoti žmonių ryšius.

Tačiau ESBO susilaukia ir kritikos dėl per lėto 
ir neadekvataus reagavimo į konfliktus. Šios or-
ganizacijos narės yra labai įvairios  valstybės (iš 
viso 56), turinčios ne tik įvairius, kartais nesude-
rinamus politinius, saugumo interesus, tačiau 
taip pat skirtingai suvokiančios demokratiją, 
žmogaus teises ir laisves – dalis ESBO šalių 
pačios neįgyvendina deklaruojamų principų, 
yra valdomos autokratinių vyriausybių. Kadan-
gi sprendimai ESBO yra priimami konsensuso 
principu, todėl jie yra ne tik per ilgai svarstomi, 
bet dažnai dėl nesuderinamų valstybių interesų 
yra nepakankami susidariusios problemos 
sprendimui. Taip ESBO nesugebėjo prisiimti 
kiek nors svaresnio vaidmens didžiausiuose po 
šaltojo karo kilusiuose konfliktuose Europoje 
(pvz., buvusios Jugoslavijos teritorijoje, Kauka-
ze, Centrinėje Azijoje), užkirsti kelią ekspan-
syviems vienos ESBO valstybės veiksmams ki-
tos atžvilgiu (pvz., Rusijos karinė intervencija 
Gruzijoje 2008 m.). ESBO veiklos apribojimus 
gerai iliustruoja ESBO pastangos Čečėnijoje, ku-
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rioje veikusi ESBO Paramos grupė nesugebėjo 
užkirsti kelio žmogaus teisių pažeidimams ir 
plataus masto civilių žudymams, kol galiausiai 
2003 m. Rusijos Federacija apskritai nesutiko 
pratęsti grupės veiklos mandato ir ji turėjo 
užbaigti savo veiklą („Closure of OSCE Assis-
tance Group in Chechnya“, Statement by S.M. 
Minikes, U.S. Ambassador to OSCE, Vienna, 
Austria, 2003 01 23). 

Trumpa ESBO istorija ir raida

1954 m. Sovietų Sąjunga pirmoji pasiūlė idėją 
visoms Europos šalims pasirašyti sutartį, kurios 
pagrindu būtų įsteigta ir nuolatinė tarptautinė 
institucija. Teikdama šį siūlymą Sovietų Sąjun-
ga siekė, kad būtų pripažinta Vokietijos Demok-
ratinė Respublika, užkirstas kelias Vokietijos 
Federacinei Respublikai įstoti į NATO ir su-
mažinta JAV įtaka Europoje (OSCE Handbook, 
2 p.). Vakarų Europos valstybės tokį pasiūlymą 
atmetė.

7-ajame dešimtmetyje Sovietų Sąjunga Var-
šuvos pakto valstybių vardu dar kartą pakartojo 
siūlymą sušaukti Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo konferenciją, kuri įtvirtintų po-
karines sienas ir aptartų plataus masto Rytų ir 
Vakarų ekonominį bendradarbiavimą. 1969 m. 
NATO valstybės paskalbė apie savo pasiren-
gimą dalyvauti tokioje konferencijoje, tačiau 
tik su sąlyga, kad joje dalyvaus Kanada ir JAV. 
NATO šalys taip pat pareikalavo, kad būtų pra-
dėtos diskusijos dėl konvencinių ginklų maži-
nimo Europoje ir į konferencijos darbotvarkę 
būtų įtrauktas žmogaus teisių klausimas (OSCE 
Handbook, 2 p.).

Daugiašalės derybos dėl konferencijos, pra-
sidėjusios 1972 m., baigėsi 1975 m. Helsinkyje 
visų Europos valstybių (išskyrus Albaniją), taip 
pat JAV ir Kanados pasirašytu Europos saugu-
mo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) 
Baigiamuoju aktu (dar vadinamu Helsinkio 
baigiamuoju aktu), kuris ir įtvirtino labai platų 
saugumo ir bendradarbiavimo traktavimą (ne 
tik saugumo, bet ir ekonomikos, mokslo, aplin-
kosaugos, žmogaus teisių srityse).

Šaltojo karo metais Rytų ir Vakarų įtampa 

bei konfrontacija neleido įgyvendinti dekla-
ruotų bendradarbiavimo planų, tačiau Varšu-
vos pakto ir Sovietų Sąjungos žlugimas padėjo 
pagrindus naujam ESBK raidos etapui. Buvo 
siekiama vieningos Europos, besiremiančios 
bendra žmogaus teisių, demokratijos ir teisi-
nės valstybės samprata, kūrimo (Žalimas, TO. 
723  p.). 1994 m. ESBK pakeitė pavadinimą į 
ESBO ir taip galutinai susiformavo kaip tarp-
tautinė organizacija.

Iki Sovietų Sąjungos subyrėjimo ESBK ir 
Helsinkio baigiamasis aktas buvo pirmiausia 
siejami su kova už žmogaus teises komunistinio 
režimo šalyse. Helsinkio baigiamajame akte iš-
dėstyti bendradarbiavimo žmogaus teisių prie-
žiūros ir apsaugos srityje principai paskatino 
Sovietų Sąjungos disidentus burtis į neforma-
lias draugijas, vadinamas Helsinkio grupėmis, 
kurioms padedant buvo siekiama stebėti ir re-
gistruoti Sovietų Sąjungos vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus ir apie juos informuoti ESBK 
valstybes, pasaulio visuomenę. Nuo 1976 m. 
Lietuvoje veikusi Helsinkio susitarimų vykdy-
mui remti Lietuvos visuomeninė grupė skelbė 
informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, taip pat atkreipė dėmesį į patį Lietu-
vos okupacijos faktą (Vagrienė, B. Trumpai apie 
Lietuvos Helsinkio grupę. www.vilniausmuzie-
jai.lt/venclova/trumpai_LHG.htm). 

Po Sovietų Sąjungos, Jugoslavijos ir Čekos-
lovakijos iširimo nepriklausomomis tapusios 
valstybės prisijungė prie ESBK / ESBO. Lietuva 
ESBK nare tapo 1991 m., 2011 m. Lietuva pirmi-
ninkavo ESBO.

Politinė-karinė ESBO 
dimensija

ESBO valstybės ne viename dokumente or-
ganizaciją traktuoja kaip regioninį susitarimą 
pagal Jungtinių Tautų (JT) Chartijos VIII sky-
riaus apibrėžimą (Charter for European Securi-
ty, Istanbul, November 1999, II dalis 7 str.), t. y. 
daro nuorodą į JT Chartijoje numatytą regioni-
nių susitarimų ar institucijų tarptautinės taikos 
ir saugumo palaikymo klausimams sudarymą. 
JT Chartijos VIII skyriaus 52 straipsnis numa-
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to, kad valstybės, sudarančios tokius sutarimus 
ar steigiančios tokias institucijas, turi dėti visas 
pastangas, kad vietinio pobūdžio konfliktai, 
prieš perduodant juos spręsti JT Saugumo Tary-
bai, būtų taikiai išsprendžiami remiantis tokiais 
regioniniais susitarimais arba per tokias regio-
nines institucijas. Taip pat JT Chartijos VIII 
skyriaus 53 straipsnis išdėsto, kad JT Saugu-
mo Taryba, jei tai tikslinga, naudojasi tokiais 
regioniniais susitarimais ar institucijomis 
vykdydama prievartinius veiksmus (Valstybės 
žinios, 2002 02 13, Nr.15-557).

Politinėje-karinėje sferoje ESBO pirmiau-
sia akcentuoja poreikį užtikrinti pasitikėji-
mą, atvirumą tarp valstybių ir prireikus imtis 
preventyvių veiksmų, jeigu kyla įtampa arba 
užkertant kelią esamos problemos tolesniam 
sunkėjimui. Tačiau ESBO, skirtingai nuo 
kitų Europoje saugumą garantuojančių orga-
nizacijų (pvz., NATO ar Europos Sąjungos), 
neakcentuoja karinio pasirengimo ir galimų 
organizuotų priemonių (pvz., tarptautinių 
operacijų) kaip atsako į krizes.

Praktikoje ESBO nevykdo klasikinių tarp-
tautinių operacijų, kaip tai yra suprantama 

tarptautinėje teisėje ir kaip yra įtvirtinta Lie-
tuvos įstatymuose, t. y. kolektyvinės gynybos 
arba kitos karinės operacijos, kuriai Lietuvos 
Respublikos kariniai vienetai panaudojami 
kartu su kitų valstybių kariniais vienetais 
(Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, 
pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo ren-
ginių įstatymo 2 str.).

Per 1992 m. ESBK viršūnių susitikimą Hel-
sinkyje priimtame dokumente buvo numatyta 
galimybė vykdyti ESBK taikos palaikymo ope-
racijas, kuriose galėtų dalyvauti tiek civilinis, 
tiek karinis personalas. ESBK viršūnių susiti-
kime Helsinkyje priimto dokumento III dalies 
18 str. išdėstyta, kad taikos palaikymo veiksmus 
gali vykdyti tiek stebėtojų misijos, tiek didesnės 
išskleistos pajėgos. Taikos palaikymo veiksmai 
inter alia gali būti organizuojami prižiūrėti pa-
liaubas, karinių pajėgų išvedimą, padėti išlaiky-
ti teisės viršenybę ir tvarką, teikti humanitarinę 
ir medicininę pagalbą bei paramą pabėgėliams. 
Taikos palaikymo operacijoms vykdyti reika-
lingas tiesiogiai konflikte dalyvaujančių šalių 
sutikimas (III dalies 23 str.). ESBK galimybes 
organizuoti taikos palaikymo operacijas teisiš-

ESBO šalys dalyvės ir partnerės.
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kai pagrindė minėtu JT Chartijos VIII skyriumi 
(III dalies 19 str.).

Papildomai pasiryžimas plėtoti ESBO pajė-
gumus taikos palaikymo srityje buvo pakarto-
tas 1999 m. Stambule įvykusiame organizacijos 
viršūnių susitikime. Valstybės deklaravo pa-
sirengimą ieškoti potencialiai didesnio ESBO 
vaidmens taikos palaikymo srityje (Charter for 
European Security, Istanbul, November 1999, III 
dalis, 46 str.).

Tačiau, nepaisydama šių pirminių ir pakar-
totinių deklaracijų, ESBO nevykdė jokių taikos 
palaikymo operacijų. Galima paminėti du skir-
tingus atvejus, kurie yra susiję su ESBO taikos 
palaikymo operacijų vykdymo galimybėmis, 
tačiau nei vienas iš jų nesibaigė sėkmingai.

1994 m. ESBO nusprendė, kad Kalnų Ka-
rabacho konfliktui sureguliuoti yra tikslinga 
panaudoti tarptautines taikos palaikymo pajė-
gas. Operacijos Kalnų Karabache planavimui 
ir parengimui įsteigta aukšto lygio Planavimo 
grupė (angl. High-level Planning Group), kuriai 
mandatas suteiktas 1995 m. Mandatas Planavi-
mo grupę įpareigojo parengti tarptautinių tai-
kos palaikymo pajėgų steigimo, struktūros ir 
būsimos operacijos planą. Tarptautinių pajėgų 
Kalnų Karabache panaudojimui būtinas konf-
likto šalių (Armėnijos ir Azerbaidžano) poli-
tinis sutarimas dėl ugnies nutraukimo, tačiau 
nepaisant visų tarptautinių tarpininkų pastan-
gų, tokio susitarimo iki šiol nepavyksta pasiekti 
(Žalimas, TO, p. 731). Nepaisydama įstrigu-
sių derybų, Planavimo grupė ir iki šių dienų 
funkcionuoja: 5 skirtingų valstybių deleguoti 
karininkai dirba Vienoje. 2011 m. Lietuvos pir-
mininkavimo ESBO metu Planavimo grupei 
vadovavo Lietuvos karininkas. Taigi dėl politi-
nio valstybių nesutarimo vargu ar artimiausiu 
metu bus pradėta dar praeitame amžiuje pla-
nuota tarptautinė ESBO operacija Kalnų Kara-
bache.

Antras abejotinos sėkmės taikos palaiky-
mo operacijos, su kuria ESBO turi tiesiogi-
nių sąsajų, pavyzdys yra Rusijos Federacijos 
(RF) karinių pajėgų faktinis dislokavimas nuo 
Moldovos siekiančiame atsiskirti Padnestrės 
regione. 1992  m. Moldovoje vykęs konfliktas 
tarp Moldovos kariuomenės ir Padnestrės ne-

reguliarių pajėgų buvo sustabdytas įsikišus RF 
kariuomenei, kuri pati apsiėmė vykdyti taikos 
palaikymo misiją. Formaliai žiūrint, Moldovoje 
yra jungtinės taikos palaikymo pajėgos, kurias 
sudaro RF (Rusijos pajėgų operacinė grupė) ir 
Moldovos karinės pajėgos, Padnestrės kariniai 
vienetai, kurie buvo neteisėtai suformuoti su-
skaidžius RF pajėgas į kelias dalis ir yra visiš-
kai priklausomi nuo RF. Rusija Moldovoje turi 
„taikos palaikymo“ monopolį, nors niekas nea-
bejoja faktu, kad ji nebuvo nešališka vykusiame 
konflikte ir de facto remia Padnestrės regiono 
separatistus (V. Socor, Russian – led, OSCE-
mandated peacekeeping: a precedent on its way 
in Moldova, IASPS Policy Briefings: Oil in Geos-
trategic Perspective). Esamas taikos palaikymo 
Moldovoje mechanizmas yra prižiūrimas Jung-
tinės kontrolės komisijos (angl. Joint Control 
Commission), kurioje nuo 1994 m. ESBO misija 
Moldovoje yra stebėtoja (angl. OSCE Mission to 
Moldova, Conflict resolution and negotiation).

Padnestrės konfliktui sureguliuoti yra įkurta 
tarptautinė grupė, žinoma kaip „5+2“, kurioje, 
be ESBO, dar dalyvauja RF, Ukraina, taip pat 
dvi stebėtojos – JAV ir Europos Sąjunga.

ESBO viršūnių susitikimo Stambule dekla-
racijoje yra paminėtas „pozityvus jungtinių 
taikos palaikymo pajėgų vaidmuo užtikrinant 
saugumą“ Moldovoje. Kartu deklaracijoje RF 
įsipareigojo iki 2002 m. pabaigos (šis terminas 
vėliau buvo pratęstas iki 2003 m. pabaigos) iš-
vesti RF kariuomenę iš Moldovos teritorijos (Is-
tanbul Summit Declaration 18–19 paragrafai).

Nei ESBO, nei jokia kita tarptautinė orga-
nizacija negali kontroliuoti RF veiksmų Mol-
dovoje, pvz., RF labai delsė vykdyti Stambule 
prisiimtus įsipareigojimus išvesti savo pajėgas iš 
Moldovos, ESBO apskritai nesugebėjo įvertinti 
ir patikrinti RF karinių pajėgų skaičiaus Padne-
strėje (V. Socor, Russian – led, OSCE-mandated 
peacekeeping: a precedent on its way in Moldova, 
IASPS Policy Briefings: Oil in Geostrategic Pers-
pective). Galiausiai RF nominaliai įgyvendino 
savo Stambulo pažadus iš Moldovos išvesti ka-
riuomenę, nors vis tiek dalį pajėgų vis dar laiko 
Padnestrėje kaip „taikdarius“, o kita dalis „sau-
go“ nuo Sovietų Sąjungos laikų likusius ginklų 
sandėlius (Radio Free Europe, Moscow moves to 
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draw Moldova, Transdiester leaders back into 
fold, March 18, 2009).

Aukščiausieji Moldovos pareigūnai ne vie-
ną kartą pakartojo savo reikalavimus Maskvai 
išvesti savo pajėgas iš Padnestrės ir RF „taik-
darius“ pakeisti pagal tarptautinį mandatą vei-
kiančia tarptautine civiline misija (EaP Com-
munity, Disagreement over Russia‘s military 
presence in Transdiester, 2011.09.30, Interfax).

Kai kalbama apie ESBO misijos Moldovoje 
tarpininkavimą konflikto pusėms palaikant 
kontaktus, mažinant kylančią įtampą, derantis 
dėl pasitikėjimą didinančių priemonių ar dėl 
laisvesnio žmonių judėjimo konflikto zonoje, 
ESBO veiklą galima laikyti sėkminga. Tačiau 
RF kariuomenės iš esmės nekontroliuojama ir 
neribojama veikla Moldovoje, kuriai ESBO net 
yra pritarusi savo deklaracijose, rodo ESBO ri-
botumą gerokai paveikti konflikto suregulia-
vimo raidą ar transformuoti taikos palaikymo 
operaciją pagal tarptautinės teisės normas.

Nusiginklavimas, ginklų 
kontrolė bei saugumą ir 
pasitikėjimą stiprinančios 
priemonės

ESBO politinėje-karinėje dimensijoje žymiai 
sėkmingiau nei taikos palaikymo operacijų sri-
tyje dirba inicijuodama ir vykdydama įvairias 
nusiginklavimo, konvencinių ginklų kontrolės 
bei saugumą ir pasitikėjimą stiprinančias prie-
mones, kurias reiktų laikyti preventyvinėmis 
priemonėmis, neleidžiančiomis netikėtai įsi-
plieksti kariniam konfliktui, padedančiomis 
didinti atvirumą ir nuspėjamumą karinėje sri-
tyje. Galima teigti, kad po šaltojo karo vienas 
pagrindinių ESBO nuopelnų ir yra Europoje 
taikomi konvencinių ginklų kontrolės režimai.

Derėtų priminti, kad 7 deš. Vakarų valstybės, 
atliepdamos į Varšuvos pakto kvietimą susi-
rinkti į Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją, iškėlė reikalavimą pradėti disku-
sijas dėl konvencinių ginklų mažinimo Europo-
je. Jau Helsinkio baigiamajame akte (1975 m.) 
buvo numatytos savanoriškos saugumą ir pa-

sitikėjimą stiprinančios priemonės (angl. Con-
fidence and Security Building Measures, plačiai 
vartojama santrumpa CSBM), pvz., iš anksto 
informuoti apie karinius manevrus viršijan-
čius 25 000 karių, jeigu jie vyksta ne toliau kaip 
250  km nuo bendrų sienų (OSCE Handbook, 
The politico-military dimensijon, p. 80).

Tačiau pagrindiniai poslinkiai konvencinių 
ginklų kontrolės srityje įvyko pasibaigus šal-
tajam karui, kai 1990 m. ESBO buvo priimtas 
politiškai įpareigojantis (t. y. formaliai teisiškai 
nesaistantis) Vienos dokumentas (atnaujintas 
1999 m., 2011 m. vykdoma nauja šio dokumen-
to peržiūra). Vienos dokumente ESBO valsty-
bės numatė kompleksą priemonių, didinančių 
saugumą ir tarpusavio pasitikėjimą karinėje 
srityje: reguliariai keičiamasi informacija apie 
kiekvienos valstybės karines pajėgas, biudžetą, 
karinį planavimą ir tam tikras karinės veiklos 
rūšis. Teikiamai informacijai patikrinti numa-
tytos vadinamosios verifikacijos priemonės  – 
valstybių regionų inspekcijos bei duomenų įver-
tinimo vizitai į kitų valstybių karinius dalinius. 
Taip įsitikinama, kad juose nevykdoma nepa-
skelbta karinė veikla. Lietuva pagal Vienos do-
kumentą taip pat teikia informaciją apie Lietu-
vos kariuomenę, pati dalyvauja inspekcijose bei 
įvertinimo vizituose, iš kitų valstybių priima 
inspektorius Lietuvos kariniuose vienetuose.

Europai svarbiausia teisiškai įpareigojanti 
ginklų kontrolės sutartis – Įprastinės ginkluotės 
Europoje sutartis (angl. Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe, CFE) – nėra laikoma 
pagal ESBO pasirašyta sutartimi, tačiau jos iš-
takos glūdi ESBK, kai buvo siekiama apriboti 
dviejų konfrontuojančių blokų – NATO ir Var-
šuvos pakto – valstybių konvencinės ginkluotės 
apimtis Europoje (nuo Atlanto vandenyno iki 
Uralo kalnų). CFE buvo pasirašyta 1990 m., 
įsigaliojo 1992 metais. Daugelyje įvairių tarp-
tautinių organizacijų ir valstybių priimtų do-
kumentų CFE tradiciškai vadinama „kertiniu 
Europos saugumo akmeniu“. CFE didžiausias 
nuopelnas buvo 5 rūšių ginkluotės apriboji-
mai, taikomi kiekvienai valstybei ir jų blokams, 
taip pat atitinkamai ginkluotės, viršijančios 
numatytas „lubas“, sunaikinimas (pvz., Wiki-
pedia duomenimis, iki 1995 m. sunaikinta apie 
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Lietuvos karys NATO KFOR operacijoje Kosove, 2006 m. Pirmasis Lietuvos indėlis į ESBO verifikacijos misi-
jas – skirti 3 kariniai stebėtojai į Kosovą 1998–1999 m.
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52 000 vienetų ribojamos ginkluotės, t. y. tan-
kų, šarvuotųjų transporto priemonių, sunkiųjų 
artilerijos pabūklų, kovinių sraigtasparnių ir 
lėktuvų). 1991 m. Jungtinė konsultacinė grupė 
(angl. Joint Consultative Group), CFE valstybių 
institucija, prižiūrinti, kaip vykdoma sutartis, 
ir veikianti Vienoje (tame pačiame pastate kaip 
ir ESBO), nesprendė, kad CFE režimas nebus 
taikomas ką tik tarptautinį pripažinimą pelniu-
sioms Lietuvai, Latvija ir Estijai. Anksčiau Bal-
tijos šalių teritorijoms priskirti ginkluotės lygiai 
atiteko RF. CFE sutartis nenumatė prisijungimo 
galimybės, todėl Lietuva (kaip ir Latvija, Estija) 
ir vėliau netapo CFE šalimis.

Po Varšuvos pakto iširimo gerokai pasikei-
tus politinei situacijai Europoje buvo pradėtos 
naujos derybos dėl CFE peržiūros. Jos baigėsi 
1999  m. ESBO viršūnių susitikime Stambule 
pasirašyta teisiškai įpareigojančia CFE adapta-
cijos sutartimi. Atnaujinta CFE sutartis apribo-
jimus ginkluotei taikė nebe valstybių blokams, 
o kiekvienai valstybei individualiai. Sutartyje 
nustatyti nauji kiekvienai valstybei taikomi 
ginkluotės apribojimai turėjo dar labiau paska-
tinti nusiginklavimą (ją įgyvendinus įprastinė 
ginkluotė Europoje turėjo sumažėti 10  proc.) 
(OSCE Handbook, Non-OSCE treaties, p. 98).

Ne mažiau svarbu ir tai, kad ESBO viršūnių 
susitikime Stambule atnaujintą CFE sutartį ly-
dėjo politiniai Stambulo įsipareigojimai (angl. 
Final Act of the Conference of the States Parties 
to the Treaty on Conventional Forces in Europe). 
Nemaža valstybių grupė atskirais pareiškimais 
deklaravo įsipareigojimus ir pasižadėjimus su-
mažinti, išvesti arba apriboti ginkluotę. Svar-
biausi šiame kontekste buvo Rusijos politiniai 
pažadai išvesti savo pajėgas ir ginkluotę iš 
Gruzijos ir Moldovos. Be to, RF deklaravo, kad 
nemato priežasčių, neturi planų ar intencijų di-
dinti nuolatinių kovinių pajėgumų Kaliningra-
do ir Pskovo srityse.

Didžioji dauguma NATO valstybių CFE 
adaptacijos sutarties ratifikavimą siejo būtent 
su Rusijos prisiimtais Stambulo įsipareigoji-
mais. Tačiau RF taip niekada šių įsipareigojimų 
neįvykdė, o pasikeitus politinei situacijai, ji pra-
dėjo deklaruoti, kad Stambulo įsipareigojimai 
apskritai nėra būtina sąlyga CFE adaptacijos 

sutarties ratifikacijai (pati RF šią sutartį ratifi-
kavo). Taip ši adaptacijos sutartis ir neįsigaliojo.

Galiausiai 2007 m. gruodį Rusija „suspen-
davo“ savo dalyvavimą CFE (neteikia informa-
cijos ir nepriima inspekcijų). RF tvirtina, kad 
tiek CFE  sutartis, tiek ir 1999 m. pasirašyta 
jos adaptacijos sutartis nebeatitinka pasikeitu-
sių saugumo realijų (ypač pabrėžiama įvyku-
si NATO plėtra ir NATO pajėgų dislokavimas 
naujai priimtose NATO narėse), taip pat pažei-
džia RF saugumo interesus.

Kol kas visi bandymai susitarti dėl tolimes-
nių principų, kurių pagrindu būtų galima at-
naujinti tarptautines derybas dėl įprastinę gin-
kluotę ribojančios sutarties, Europoje baigėsi 
nesėkmingai.

Lietuva ne kartą buvo deklaravusi savo pasi-
rengimą jungtis prie CFE adaptacijos sutarties, 
kai ji įsigalios.

ESBO atliko svarbų vaidmenį mažinant 
įtampą ir tarpininkaujant ginklų kontrolės sri-
tyje Balkanuose – ypač Bosnijos ir Hercegovi-
nos Federacinėje Respublikoje. Po Bosnijos pi-
lietinio karo (1992–1995 m.) tarp bosnių, kroatų 
ir serbų 1995 m. sudarytuose Deitono taikos susi-
tarimuose ESBO buvo pavesta tarpininkauti ren-
giant ir padedant įgyvendinti Balkanų regiono 
ginklų kontrolės režimus ir saugumo bei pasiti-
kėjimo stiprinimo priemones. 1996 m. padedant 
ESBO tarp trijų Bosnijos ir Hercegovinos etninių 
darinių buvo sudarytas susitarimas dėl saugumo 
ir pasitikėjimo stiprinimo priemonių. Šio susita-
rimo pagrindu bosniai, kroatai ir serbai privalė-
jo keistis karine informacija, apriboti karinius 
veiksmus, kviestis stebėtojus, atitraukti sunkią-
ją ginkluotę į numatytas saugojimo vietas. Vi-
sos šalys šio susitarimo konstruktyviai laikėsi. 
Galiausiai reformavus Bosnijos ir Hercegovinos 
karines pajėgas ir jas sutelkus į vieną darinį, šis 
susitarimas nustojo galios 2004 metais.

Deitono taikos susitarimai ESBO taip pat 
pavedė sudaryti ginklų kontrolės susitarimą, 
kuris būtų taikomas buvusios Jugoslavijos te-
ritorijoje. 1997 m. įsigaliojo Kroatijos, Jugos-
lavijos Federacinės Respublikos (2006 m. šios 
sutarties šalimi tapo nuo Jugoslavijos Federa-
cinės Respublikos atsiskyrusi Juodkalnija) ir 3 
šalių, atstovaujančių Bosnijai ir Hercegovinai, 
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sutartis, kuria visos pusės prisiėmė įsipareigo-
jimus sumažinti savo ginkluotųjų pajėgų skai-
čių iki mažiausio lygio, kuris būtų pakankamas 
kiekvienos jų saugumui užtikrinti: penkioms 
ginkluotės kategorijoms numatytos kiekybinės 
lubos. Šis susitarimas, panašiai kaip ir CFE su-
tartis, įpareigojo valstybes naikinti ginkluotę, 
keistis detalia karine informacija ir priekabiai 
vykdyti inspekcijas. Sutartį prižiūrėjo iš regio-
no valstybių sudaryta Konsultacinė komisija. 
Šios sutarties valstybės taip pat laikėsi, tai leido 
75 nuošimčiais sumažinti Bosnijos ir Hercego-
vinos turimos ginkluotės lygį – tai buvo ypač 
svarbu mažinant po pilietinių karų išlikusią 
etninę įtampą.

Galiausiai pagal ESBO principus buvo pa-
rengtas ir priimtas politiškai įpareigojantis 
ginklų kontrolės dokumentas, pritaikytas spe-
cifiškai Balkanų ir jo platesnės kaimynystės 
regionui. Prie 2002 m. įsigaliojusio dokumento 
yra prisijungusi 21 valstybė. (OSCE Handbook, 
85–87 p.).

ESBO ilgalaikės misijos

ESBO ilgalaikių misijų steigimas jos valsty-
bėse narėse yra būdingiausia šios organizaci-
jos veikla konfliktų prevencijos srityje. ESBO 
ilgalaikių misijų steigimui visuomet reikalin-
gas priimančiosios šalies sutikimas. Šiuo tikslu 
tarp ESBO ir priimančiosios šalies sudaromas 
supratimo memorandumas, kuriame apibrėžia-
mas misijos statusas, dydis, trukmė. ESBO taip 
pat visuomet suformuluoja ir patvirtina politinį 
kiekvienos misijos mandatą, kuriame, priklau-
somai nuo konkrečios susidariusios situacijos, 
kurią ESBO misija turi sureguliuoti, išdėstomi 
veiklos tikslai, priemonės juos pasiekti ir at-
sakomybė. Visos misijos įpareigojamos atlikti 
stebėseną, teikti išvadas, kaip valstybės vykdo 
prisiimtus įsipareigojimus žmogiškojo ma-
tmens, demokratijos plėtros ir teisinės valsty-
bės kūrimo srityse. ESBO misijų personalą de-
leguoja ESBO narės. (Žalimas, TO, 728–729 p.). 
Taigi ESBO misijų mandatas geriausiai atspindi 
ESBO būdingą visaapimantį saugumo traktavi-
mą, kur tiek veiklos tikslai, tiek misijų nariai – 

įvairių sričių ekspertai – prisideda prie esamų 
problemų sprendimų, įtampos mažinimo ir 
konfliktų prevencijos.

ESBO įsteigtų ilgalaikių misijų geografija yra 
plati ir aprėpia Europos regionus, kuriuose per 
pastaruosius kelis dešimtmečius vyko ar tebe-
vyksta etniniai konfliktai, taip pat valstybes, 
kuriose demokratijos deficitas užkirto kelią 
įgyvendinti ESBO keliamus pagarbos žmogaus 
teisėms, demokratijos ir teisės stiprinimo tiks-
lus. Pagrindiniai ESBO misijų veiklos regionai 
yra pietryčių Europa (daugiausia po buvusios 
Jugoslavijos iširimo atsiradusiose valstybėse), 
Rytų Europa (pvz., Moldova, Ukraina), Pietų 
Kaukazas ir Centrinė Azija.

Priimančiosios šalies sutikimo priimti ESBO 
misijas klausimas kartais tampa didžiausia 
kliūtimi efektyviai ESBO veiklai, ypač tuomet, 
kai situacija žmogaus teisių srityje valstybėse 
yra labai bloga ir kai vykdomi neteisėti ar net 
brutalūs prievartos aktai prieš civilius. Susida-
rius tokiai situacijai, priimančioji valstybė ne-
būna suinteresuota ESBO misijos veikla savo 
teritorijoje, todėl neleidžia pratęsti mandato ir 
ESBO misija būna priversta užsidaryti. Ryškūs 
pavyzdžiai yra ESBO paramos grupės Čečėni-
joje veiklos sustabdymas 2003 m. (grupė veikė 
nuo 1995 m.), ESBO biuro Minske, Baltarusijo-
je, priverstinis išvykimas 2011 m. (biuras veikė 
nuo 2003 m.). Abiem atvejais RF ir Baltarusija 
grubiai pažeidė žmogaus teises, tai ESBO mi-
sijos registravo ir apie tai galėjo informuoti 
tarptautinę bendruomenę, todėl priimančio-
sios valstybės nebuvo suinteresuotos tolesne jų 
veikla.

Lietuvos piliečiai (tiek civiliai, tiek kariai) 
dalyvavo ESBO misijose Albanijoje, Bosnijoje, 
Gruzijoje, Kosove, Moldovoje, Tadžikistane, 
Ukrainoje. Ambasadorius Šarūnas Adoma-
vičius buvo pirmas Lietuvos diplomatas, nuo 
2010 m. vadovavęs ESBO misijai Juodkalnijoje.

Krašto apsaugos sistemos atstovai daugiausiai 
dalyvavo ESBO misijose Gruzijoje: 2000–2005 m. 
Krašto apsaugos ministerija (KAM) išlaikė vieną 
karinį stebėtoją ESBO Gruzijos ir RF, Čečėnijos ir 
Ingušijos sienos stebėjimo misijoje, 2005–2007 m. 
vienas karinis specialistas prisidėjo prie ESBO pa-
ramos apmokant Gruzijos pasieniečius progra-
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mos. Taip pat 2011–2012 m. vienas KAM civilis 
tarnautojas buvo deleguotas į ESBO pirmininko 
asmeninio atstovo Kalnų Karabacho konflikto 
sureguliavimui biurą. Pirmasis krašto apsaugos 
sistemos indėlis į ESBO misijas buvo 3 karinių 
stebėtojų siuntimas į ESBO verifikacijos misiją 
Kosove 1998 m. gruodį–1999 m. kovą. ESBO 
verifikacijos misija Kosove stebėjo, ar konflik-
tuojančios pusės (Kosovo serbai ir albanai) lai-
kosi paliaubų, vertino konflikto pusių karinių 
pajėgų judėjimą, jeigu prireikdavo, lydėdavo 
Kosovo policiją, lankydavosi sienos praleidimo 
punktuose, bendradarbiaudavo su tarptautinė-
mis humanitarinės srities organizacijomis.

Apibendrinant galiam teigti, kad nors ESBO 
veiksmus dažnai riboja skirtingi, kartais net ne-
suderinami valstybių narių interesai, kurie šios 
organizacijos veiklą gali padaryti nepaslankia, 
o sutartas priemones nepakankamas ar neefek-
tyvias, tačiau konfliktų prevencijos ir suregu-
liavimo srityje ESBO nuopelnai yra pastebimi. 
ESBO sėkmingiausiai veikia vykdydama ilga-
laikes misijas, inicijuodama ir įgyvendindama 
ginklų kontrolės, nusiginklavimo, saugumą 
ir pasitikėjimą skatinančias priemones. ESBO 
taikos palaikymo operacijos, nors teoriškai yra 
įmanomos, tačiau mažai tikėtina, kad kada nors 
bus vykdomos.
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Valstybių koalicijos
operacija Irake
Miglė Budrytė

Valstybių koalicijos, kuriai vadovavo JAV, 
karinė operacija Irake dažnai vadinama tiesiog 
Irako karu. Operacija „Irako laisvė“ (angl. Iraqi 
Freedom) pradėta 2003 m. kovo 20 dieną. Karo 
Irake pabaiga laikoma 2010 m. rugpjūčio 31 d., 
kai JAV Prezidentas Barackas Obama paskelbė, 
kad JAV karių kovinė misija Irake yra baigta ir 
Irako saugumo pajėgos perima atsakomybę už 
šalies saugumą. Operaciją Irake vykdė į sava-
norišką koaliciją susibūrusios valstybės. NATO, 
kaip organizacija, šiai operacijai nevadovavo ir 
joje nedalyvavo, nors daugelis NATO valstybių 
narių prisijungė prie koalicijos ir siuntė pajėgas 
į Iraką. Didžioji Britanija gausiausiai dalyvavo 
šiame kare ir buvo svarbiausia koalicijos są-
jungininkė. Irako operacijoje taip pat dalyva-
vo NATO nepriklausančios Europos valstybės, 
Australija, Azijos, Pietų Amerikos šalys.

Karo Irake priežastys

1991 m. pasibaigus Persijos įlankos karui, kai 
Irakas buvo išstumtas iš jo okupuoto Kuveito, 
tarptautinė bendruomenė, įvertinusi Saddamo 
Husseino vadovaujamo Irako grėsmę, siekė, 
kad Irako vyriausybė įsipareigotų nutraukti 
masinio naikinimo ginklo kūrimo programas 
ir sunaikintų turimus tokio pobūdžio ginklus. 
Šiuo tikslu iki pat 2003 m. buvo priimta ne vie-

na Jungtinių Tautų rezoliucija.
Pradinė dar 1991 m. priimta JT Saugumo 

Tarybos (JT ST) rezoliucija Nr. 687 įpareigojo 
Iraką deklaruoti visas vykdomas masinio nai-
kinimo ginklų ir ilgojo nuotolio raketų pro-
gramas. JT specialiai sukurta komisija turėjo 
prižiūrėti Irako branduolinio nusiginklavimo 
įsipareigojimų vykdymą, o Tarptautinės ato-
minės energijos agentūros (angl. International 
Atomic Energy Agency, IAEA) ekspertai nuvykę 
į Iraką turėjo patikrinti, ar Irako pateikti duo-
menys yra teisingi.

 Irakas sistemingai pažeidinėjo šios re-
zoliucijos principus ir nevykdė įsipareigojimų 
teikti visą reikiamą informaciją. Tarptautinės 
inspekcijos pačios turėjo bandyti ieškoti in-
formacijos apie Irako vykdomas ginklavimosi 
programas, o po to per inspekcijas, pokalbius 
ir naudojant žvalgybos duomenis tikrinti pra-
dinę pačių surastą informaciją. Nepaisant to, 
kad 1991 m. JT ST rezoliucijos įgyvendinimas 
iki 1994 m. leido sunaikinti didelį kiekį Irako 
masinio naikinimo ginklų arsenalo (Blixo JT 
Priežiūros, verifikavimo ir inspekcijų komisi-
jos, UN Monitoring, Verification and Inspection 
Commission, UNMOVIC vykdomojo pirmi-
ninko 2003 01 27 ataskaita), visiškas šios šalies 
nusiginklavimas masinio naikinimo ginkluotės 
srityje niekada neįvyko. Tarptautinės sankcijos, 
kurios labiausiai pažeidė civilių Irako gyventojų 

3 Lietuvos kariai pasirengę suvaldyti demonstrantus. Irakas, 2004 m.
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interesus, buvo taikomos ilgą laiką, kol galiau-
siai sušvelnintos Nafta už maistą programa.

Inspekcijos Irake vyko iki 1998 m. gruodžio 
mėnesio, kai tarptautiniai inspektoriai buvo 
išprašyti iš šalies. 2002 m. po JT generalinio 
sekretoriaus ir arabų valstybių raginimo, JAV 
ir kitų JT Saugumo Tarybos narių spaudimo, 
Irakas sutiko be jokių išankstinių sąlygų įsi-
leisti inspektorius į šalį. Inspekcijos atsinauji-
no 2002 m. lapkritį.

2002 m. lapkričio mėnesį priimta dar viena 
JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1441, kuri 
griežtai reikalauja Iraką nedelsiant, besąlygiš-
kai ir aktyviai bendradarbiauti su tarptautine 
bendruomene. Šia rezoliucija Irakui sutei-
kiama paskutinė galimybė įgyvendinti savo 
ankstesnius nusiginklavimo įsipareigojimus. 
Pabrėžiama, kad bet koks Irako įvykdytas re-
zoliucijos pažeidimas bus svarstomas JT Sau-
gumo Taryboje, o jeigu jis ir toliau tęs pažei-
dinėjimus, susidurs su rimtomis pasekmėmis.

Nors JT ST rezoliucijos Nr. 1441 vartojama 
kalba pagal šios organizacijos standartus buvo 
tikrai stipri, tačiau nebuvo sutarimo, ar rezo-
liucijos pažeidimas reiškia, kad JT turėtų sa-
vaime pradėti įgyvendinti tarptautinį atsaką, 
kaip numatyta JT Chartijos VII skyriuje (t. y. 
pagal Chartijos 42 str. panaudoti tarptautines 
karines pajėgas, kurios turėtų užtikrinti taiką 
ir saugumą). (C. Dale, Operation Iraqi Free-
dom: Strategies, Approaches, results and Issues 
for Congress, 2009 04 02, p. 30).

2003 m. pradžioje JT Saugumo Taryboje 
buvo pristatomos ir labai detaliai svarstomos 
tarptautinių inspektorių ataskaitos bei išvados. 
Šių svarstymų tikslas – prieiti prie vieningos 
nuomonės, ar Irakas laikosi JT rezoliucijų 
nuostatų, ir įvertinti, ar jis turi galimybes pa-
sigaminti masinio naikinimo ginklų.

2003 m. sausio mėn. UNMOVIC vykdomasis 
pirmininkas dr. H. Blixas pristatė tarptautinių 
ginklų inspektorių ataskaitą. Dr. H. Blixo ver-
tinimu, nors Irako vyriausybė su tarptautiniais 
inspektoriais pakankamai gerai bendradarbia-
vo suteikdama prieigą prie dominančios infor-
macijos, tačiau trūko aktyvios Irako pagalbos 
atskleidžiant turimą informaciją. Irakas tarp-
tautiniams inspektoriams nepateikė visos rei-

kiamos medžiagos ir neprisidėjo sklaidydamas 
įtarimus, todėl apie turimą Irako ginkluotę 
buvo galima tik daryti prielaidas. Be to, buvo 
rimtų įtarimų, kad Irako valdžia slepia svarbius 
dokumentus bei naudoja psichologinį spaudimą 
savo specialistams nebendradarbiauti su tarp-
tautiniais inspektoriais.

Irako vyriausybė pateikė dokumentus, ku-
rie nepatvirtino fakto, kad Irakas turi ma-
sinio naikinimo ginklų, bet taip pat aiškiai 
ir nedviprasmiškai to nepaneigė. Pateikti 
duomenys buvo vertinami kaip nepakankami, 
prieštaringi, keliantys papildomų klausimų.

Anot UNMOVIC vadovo, inspekcijų metu 
rasti niekur nedeklaruoti bunkeriai su chemi-
nėmis raketomis. Trūko ir nuoseklaus bei pati-
kimo Irako paaiškinimo dėl jo turėtų biologi-
nių ginklų (ypač dėl juodligės sukėlėjų). Buvo 
įtariama, kad Irakas galėjo būti pagaminęs dau-
giau juodligės bakterijų nei deklaravo, todėl da-
lis šio biologinio ginklo galėjo likti.

2003 m. vasario 14 d. dr. H. Blixas dar kartą 
kreipėsi į JT Saugumo Tarybą, prašydamas ins-
pekcijoms suteikti daugiau laiko, tam kad būtų 
galima patvirtinti ar paneigti turimus įtarimus, 
tačiau tarptautinės koalicijos pradėta karinė 
operacija Irake privertė tarptautinius ekspertus 
skubiai baigti inspektavimą ir palikti šalį.

2010 m. dr. H. Blixas Didžiojoje Britanijoje 
liudydamas tyrime dėl Irako karo pabrėžė, kad 
Irake 500 skirtingų objektų buvo įvykdyta 700 
inspekcijų, tačiau niekur nebuvo rasta masinio 
naikinimo ginklų. Nors inspekcijų metu aptikta 
draudžiamos įrangos ar nedeklaruotų dokumentų, 
tačiau šie radiniai buvo fragmentiški ir bendrame 
kontekste nesvarbūs. Dr. H. Blixas teigė, kad nors 
prieš karą Irake žvalgybos pateikti duomenys dėl 
masinio naikinimo ginklų atrodė kaip galimi ir 
tikėti, tačiau, jeigu tarptautinėms inspekcijoms 
būtų suteikta daugiau laiko, būtų pavykę visiškai 
įrodyti, kad Irakas tokių ginklų neturi. 

Tarptautinės atominės energijos agen-tūros 
direktorius M. El Baradei’us 2003  m. sausį 
pristatytame raporte pabrėžė, kad dar 1998 m. 
tarptautiniai inspektoriai patvirtino, kad Irako 
branduolinių ginklų programos yra nutrauk-
tos. Nuo 2002 m. lapkričio vykdytos inspek-
cijos neaptiko įrodymų, jog Irakas atgaivino 
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savo branduolinės energijos programą, tačiau 
agentūra dar norėjo kurį laiką tęsti darbą Irake, 
kad visiškai tuo įsitikintų.

Nepaisant to, kad tarptautinių inspekcijų 
surinkti duomenys negalėjo patvirtinti Irako 
galimybės pasigaminti masinio naikinimo 
ginklų, 2003 m. vasario 5 d. JAV valstybės 
sekretorius Colinas Powellas, remdamasis JAV 
ir Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, 
JT Saugumo Tarybai pateikė informaciją, kuri 
turėjo įrodyti, kad Irakas aktyviai siekė pasiga-
minti cheminį ir branduolinį ginklus ir pažeidė 
JT ST rezoliuciją Nr. 1441.

Šis JAV valstybės sekretoriaus pranešimas 
JT turėjo lemiamos reikšmės Irako kare: dėl 
pateiktų duomenų tikslumo ir patikimumo 
buvo ginčijamasi ne vienerius metus, kol 
galiausiai buvo pripažinta, kad dalis žvalgybos 
pateiktos informacijos buvo netiksli – Saddamo 
Huseino vadovaujamas Irakas neturėjo masinio 
naikinimo ginklų ir jų artimiausioje ateityje 
nebūtų turėjęs galimybės sukurti. Po C. Pow-
ello pristatymo vykusios diskusijos dėl galimų 
tarptautinės bendruomenės veiksmų Irako 
atžvilgiu supriešino ne tik JT Saugumo Ta-
rybos nuolatinius narius, tačiau ir NATO 
sąjungininkus. Rusijos Federacija ir Prancūzija 
argumentavo, kad iki karo priimtos JT rezoliu-
cijos nesuteikia pakankamo teisinio pagrindo 
naudoti karines priemones – jų nuomone, dėl 
tarptautinės karinės operacijos Irake būtų 
reikėję priimti papildomą rezoliuciją. JAV ir 
Didžioji Britanija tvirtai laikėsi nuomonės, 
kad JT ST rezoliucija Nr. 1441 yra visiškai 
pakankama kariniams veiksmams Irake pa-
teisinti. NATO Šiaurės Atlanto Taryboje dėl to 
paties klausimo ryškiai išsiskyrė sąjungininkų 
(Čekijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Lenki-
jos, Portugalijos, Vengrijos), remiančių JAV 
ir Didžiosios Britanijos poziciją, nuomonė, 
Prancūzijos ir Vokietijos tvirta opozicija karui 
Irake pradėti. Būtent dėl šio ryškaus pasidalini-
mo ir nesutarimo NATO, kaip organizacija, 
karinėje operacijoje Irake nedalyvavo (vėliau 
NATO vykdė tik sąlyginai nedidelę Irako 
karinių pajėgų apmokymo misiją, kuri neturėjo 
tiesioginio ryšio su valstybių koalicijos vykdo-
mais kariniais veiksmais Irake).

Koalicijos kariniai veiksmai 
Irake
2003 m. kovo 17 d. JAV paskelbė ultimatumą 

Saddamo Husseino režimui palikti šalį per 48 
valandas. Operacija „Irako laisvė“ (angl. Iraqi 
Freedom) pradėta 2003 m. kovo 19 dieną. Jos 
pirminis tikslas buvo nuversti Saddamo Hus-
seino režimą ir sunaikinti jo turimus masinio 
naikinimo ginklus. Pirminėje operacijos fazėje 
dalyvavo 4 šalys: JAV, Didžioji Britanija, Aust-
ralija ir Lenkija. 2003 m. balandžio 9 d. koalici-
jos pajėgos užėmė Irako sostinę Bagdadą, tačiau 
Saddamas Husseinas paspruko ir nebuvo suim-
tas (suimtas 2003 m. gruodį, o 2006 m. gruodį, 
po to kai buvo pripažintas įvykdęs nusikalti-
mus žmogiškumui, jam buvo įvykdyta mirties 
bausmė). Irako gyventojai sveikino Saddamo 
Husseino režimo pabaigą – simbolinė šių jaus-
mų išraiška laikomas diktatoriaus paminklo 
nuvertimas Bagdado centre. Pirminiai operaci-
jos tikslai buvo pasiekti, ir 2003 m. gegužės 1 d. 
JAV Prezidentas George’as Bushas paskelbė, kad 
pagrindinė kovinė operacija Irake pergalingai 
baigta. Irako teritorija buvo padalinta į 4 atsa-
komybės zonas, kurias kontroliavo JAV, Didžio-
sios Britanijos ir Lenkijos pajėgos. JT Saugumo 
Taryba šias valstybes pripažino okupacinėmis 
pajėgomis ir joms priskyrė pagal tarptautinę 
teisę priklausančias teises ir pareigas. 2004 m. 
birželio mėnesį okupacinės pajėgos atsakomybę 
perdavė Irako institucijoms. 

Nors pirmoji operacijos fazė ir buvo pabaig-
ta, tačiau prasidėjo pilietinis karas Irake, kurio 
metu daugiausia islamo pakraipos ir „Al-Qae-
daos“ Irake ginkluotos grupuotės vykdė išpuo-
lius prieš daugianacionalines koalicijos pajėgas, 
Irako saugumo pajėgas ir civilius gyventojus. 
2004 m. didžiausi mūšiai su sukilėliais vyko 
į vakarus nuo Bagdado esančiame Faludžos 
mieste. Koalicijos pajėgų situaciją dar labiau 
paaštrino paskelbti duomenys apie įtariamus 
karo nusikaltimus Abu Graibo kalėjime, kuria-
me JAV kariai žiauriai elgėsi su nuteistaisiais ir 
sulaikytaisiais irakiečiais.

2005 m. sausio mėnesį įvyko pereinamosios 
Irako Nacionalinės Asamblėjos rinkimai, kurie 
nepaisant besitęsiančių kovų ir atskirų ragini-
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mų boikotuoti buvo pripažinti demokratiškais. 
Asamblėja suformavo pereinamąją vyriausybę, 
kurios pagrindinis tikslas buvo parengti naują 
Irako Konstituciją. 2005 m. spalį įvykęs tautos 
referendumas patvirtino naują Irako Konsti-
tuciją, tų pačių metų gruodį išrinkta nuolatinė 
Nacionalinė Asamblėja. Rinkimuose dalyva-
vo Islamo Šia, Sunni taip pat Kurdų partijos ir 
kandidatai. 2006 m. gegužę prisiekė pirmoji po 
karo nuolatinė Irako vyriausybė.

Nepaisant šių teigiamų politinių poslinkių 
stabilizuojant Iraką, išpuoliai prieš koalicijos pa-
jėgas tęsėsi, aukų skaičius augo. 2006 m. gruodį 
JAV iš žymių politikų ir ekspertų sudaryta Irako 
tyrimo grupė, kuriai vadovavo buvęs JAV vals-
tybės sekretorius Jamesas Bakeris, paskelbė ra-
portą (angl. Iraq Study Group Report), kuriame 
pripažino, kad situacija Irake yra labai rimta ir 
blogėjanti, taip pat kad JAV ir koalicijos pajėgos 
yra įsitraukusios į karinę misiją, kurios pabaigos 
nematyti. 2007 m. metiniame pranešime JAV 
Prezidentas G. Bushas pranešė, kad į Iraką bus 
papildomai siunčiama per 20 000 karių ir jūrų 
pėstininkų. 2007 m. vasarį daugianacionalinėms 
pajėgoms Irake pradėjo vadovauti generolas Da-
vidas Petreausas. Skaičiuojama, kad padidinus 
JAV pajėgų skaičių Irake, 2007 m. spalį opera-

cijoje dalyvavo apie 168 000 JAV karių – tai di-
džiausias JAV pajėgų skaičius nuo operacijos pra-
džios (Dale, 49 p.). Šis pajėgų padidinimas (angl. 
Surge) buvo suplanuotas maždaug vienerių metų 
laikotarpiui.

Padidinus pajėgų skaičių Irake ir paskyrus 
naujus vadus, operacija perėjo į naują fazę, ku-
rios tikslas buvo ne tik sėkmingiau eliminuoti 
sukilėlius, tačiau taip pat užsitikrinti vietinių 
gyventojų paramą ir simpatijas, dėti visas pas-
tangas išvengiant civilių aukų. Nors išpuoliai 
tęsėsi, tačiau palaipsniui pajėgų padidinimas 
ir bendradarbiavimas su Irako saugumo pajė-
gomis ir civiliais davė vaisių – išpuolių ir aukų 
skaičius mažėjo.

2010 m. vasario 17 d. JAV gynybos sekreto-
rius Robertas Gatesas pranešė, kad nuo 2010 m. 
rugsėjo 1 d. operacija „Irako laisvė“ bus trans-
formuota į operaciją „Naujoji aušra“. 2010 m. 
rugpjūčio 19 d. JAV išvedė paskutinę kovinę 
brigadą iš Irako ir JAV Prezidentas B. Obama 
2010 m. rugpjūčio 31 d. oficialiai paskelbė ope-
racijos „Irako laisvė“ pabaigą. Apie 50 tūkst. 
JAV karių pasiliko šalyje kaip operacijos „Nau-
joji aušra“ pajėgos ir toliau rengė, mokė Ira-
ko karius. Operacija „Naujoji aušra“ pabaigta 
2011 m. pabaigoje. 

Patrulis. Irakas, 2004 m.
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Lietuvos kariai NATO operacijose1

Tomas Urbonas ir Jurgis Stanaitis  

Lietuva pradėjo dalyvauti Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos – NATO – operacijose 
gerokai prieš įstojimą į stipriausią kolektyvinės 
gynybos klubą. 

Dalyvavimas NATO operacijose tapo svar-
biu akstinu siekiant visateisės narystės NATO 
ir plėtojant jaunos Lietuvos kariuomenės pajė-
gumus pagal NATO standartus. 

Svarbi atsikūrusios valstybės užduotis buvo 
surasti būdus užtikrinti nuolatinį šalies saugu-
mą. Vienas iš tokių būdų buvo narystė NATO. 
Siekdama užtikrinti savo saugumą per NATO, 
Lietuva turėjo įrodyti, kad yra pati pasirengusi 
prisidėti prie šios organizacijos tikslų įgyven-
dinimo ir būti patikima partnere. Dalyvavi-
mas NATO operacijose buvo svarus Lietuvos 
indėlis, užtikrinantis sėkmingą integraciją į 
šią organizaciją. Parama NATO veiklai taip pat 
atitiko Lietuvos užsienio politikos siekius ir ver-
tybes – prisidėti prie taikos ir saugumo užtikri-
nimo Europoje ir už jos ribų. Tuo metu Europa 
susidūrė su nuožmiu konfliktu buvusioje Jugos-
lavijoje.

Subyrėjus tuometinei Jugoslavijos Federaci-
jai ir paaštrėjus tautinei ir religinei nesantaikai, 
prasidėjo vidiniai nesutarimai. Kariniai konf-
liktai tarp stačiatikių serbų, katalikų kroatų 
ir musulmonų bosnių, taip pat tarp serbų ir 
islamą išpažįstančių albanų Kosove pareikala-
vo daug aukų, jų skaičius augo. Siekdama nu-

traukti kruvinus konfliktus, 1991 metais Jung-
tinių Tautų Saugumo Taryba priėmė ne vieną 
rezoliuciją, suteikiančią teisę įvesti tarptautines 
taikos palaikymo pajėgas į Balkanų regioną. 
NATO prisiėmė įsipareigojimą įgyvendinti dalį 
rezoliucijų. 

1996 metais Lietuvos kariai pirmą kartą pra-
dėjo dalyvauti NATO  taikos įgyvendinimo pa-
jėgų (Bosnijoje ir Hercegovinoje) (angl. Imple-
mentation Force (for Bosnia and Herzegovina), 
IFOR) operacijoje. 

NATO IFOR operacijai buvo suteiktas vie-
nerių metų mandatas siekiant įgyvendinti dalį 
Deitono taikos susitarimo, kuris 1995 metais 
buvo pasiektas tarp konfliktuojančių pusių. 
Tuo metu Lietuvos kariai jau turėjo tarptau-
tinių misijų patirties, Balkanuose dalyvauda-
mi Jungtinių Tautų misijose. Lietuvos karių 
prisijungimas prie NATO IFOR buvo naujas 
žingsnis prisiimant tarptautinių įsipareigojimų 
vykdymą ir naujas Lietuvos kariuomenės isto-
rijos etapas. Operacijos zonoje Lietuvos, kaip ir 
kitų šalių, kariai buvo pavaldūs NATO opera-
ciniam štabui. Lietuvos karininkai taip pat tar-
navo NATO štabuose ir tiesiogiai prisidėjo prie 
IFOR operacijos planavimo ir įgyvendinimo. 
Karių užduotys buvo įvairios: palaikyti viešąją 
tvarką, patruliuoti, budėti kontrolės postuose, 
teikti pagalbą humanitarinėms organizacijoms, 
saugoti objektus. Lietuvos kariuomenė įgavo 
naujos patirties sąveikaudama su NATO kari-
nėmis struktūromis ir pajėgomis, stiprino savo 

1  Straipsnis publikuotas Janinos Šleivytės sudarytoje knygoje 
„Lietuva ir NATO: 10 metų kartu“, 2014 m.
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IFOR operacija Bosnijoje „Joint 
Endeavour“
1996 02 19 –1996 12 19 
Iš viso 175 kariai 
Lietuvos būrys LITPLA-4 ir kuopa 
LITcOY-1 Šiaurės Europos šalių ir Lenkijos 
brigados Danijos batalione 
Tikslas – taikos palaikymas
1996 m. balandžio 17 d. žuvo 
vyr. ltn. Normundas Valteris

SFOR operacija Bosnijoje „Joint Guard / 
Operation Joint Forge“
1996 12 20–2004 11 06
Iš viso 649 kariai
1996 m. spalio–2000 m. kovo mėn. Lietuvos 
kuopa LITcOY-1, būriai LITPLA-5 – 7 ir 
Lietuvos vienetai Šiaurės Europos šalių ir 
Lenkijos brigados Danijos bataliono Baltijos 
šalių kontingentuose BALTcON-1–3 
2000 m. kovo – 2004 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos vienetai NORDPOL kovinėje 
grupėje, Danijos bataliono Baltijos šalių 
kontingentuose BALTSQN-1–6 
Tikslas – taikos palaikymas

KFOR operacija Kosove 
1999 09 18–2009 12 22
Iš viso 823 kariai
Lietuvos būriai Lenkijos batalione 
Tikslas – taikos palaikymas

KFOR operacija Kosove 
2012 12 25–2013 12 30
(bus atnaujinta nuo 2014 m. 
birželio mėn.)
Iš viso 4 kariai
Operacijos štabe, Jungtinėje logis-
tikos paramos grupėje, tarnavo
transporto specialistas 

KFOR ir SFOR operacijų užduočių 
vykdymas
2001 04 04–2003 07 03
Iš viso 98 kariai
Lietuvos transportinis orlaivis An-26, 
įgula ir aptarnaujantis personalas 
perskraidino karius ir įrangą operacijose 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat Kosovo 
provincijoje 
 

Mokymo misija Irake (NTM-I)
2005 02 13–2011 12 23
Iš viso 41 karys 
Tikslas – Irako karių mokymas

Humanitarinė operacija 
Pakistane
2005 11 11–2006 01 14
Iš viso 10 karių
Ispanijos batalione 
Tikslas – vandenvalos įrenginiais 
švarinti vandenį 

Humanitarinė operacija  
„Allied Harbour” 
Albanijoje
1999 m. gegužės–rugsėjo 
mėn. 
Iš viso 10 karių 
Čekijos karo lauko ligoninė 
Karo medikai, pagalbinis 
medicinos personalas, 
vairuotojai ir vertėjas 
dalyvavo vietos 
gyventojams teikiant 
medicinos pagalbą

Oro gynybos operacija 
Turkijoje
Nuo 2014 m. gegužės mėn. 
5 kariai
Ryšių specialistai užtikrins 
ryšių įrangos ir informacinių 
sistemų funkcionavimą

Tarptautinės saugumo paramos pajėgos (ISAF) ir NATO 
mokymo misija Afganistane (NTM-A) 

2003 08 11 – iki šiol 
Iš viso 2 864 kariai 
2005 m. birželio – 2013 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos vadovaujama 
Goro provincijos atkūrimo grupė rėmė provincijos valdymą ir 
ekonomikos plėtrą 
2008 05 22 Čagčarane žuvo srž. Arūnas Jarmalavičius 
Iš viso 12 civilių
Nuo 2007 m. Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų eskadronas 
dislokuotas Afganistano pietuose ISAF sudėtyje. Lietuvos kariai 
specialiąsias operacijas Afganistane vykdo nuo 2002 m. 

2010 m. lapkričio – 2012 m. gegužės mėn. Čagčarane Afganistano 
policijos pareigūnus mokė Lietuvos vadovaujama policijos 
operacinė mokymo ir sąveikos grupė

Nuo 2011 m. Kandahare Afganistano oro pajėgų sraigtasparnių 
pilotus moko Lietuvos vadovaujama tarptautinė oro pajėgų 
mokymo grupė 
2012 m. gegužės – lapkričio mėn. Čagčarane Afganistano 
policijos pareigūnus mokė policijos patarėjų grupė 
2012 m. gegužės – 2013 m. rugpjūčio mėn. Čagčarane 
Afganistano karius mokė karinių patarėjų grupė 
2012 m. lapkričio – 2013 m. rugpjūčio mėn. Čagčarane 
Afganistano karius, policijos ir saugumo pareigūnus mokė 
Provincijos operacijų koordinavimo centro mokymo grupė

Kovos su piratavimu 
operacija prie Afrikos 
iškyšulio ir Indijos 
vandenyne „Ocean 
Shield“
Nuo 2014 m. gegužės mėn. 
1 karys
Žvalgybos karininkas 
tarnaus pajėgų štabe 

Lietuvos kariai  NATO operacijose
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ginkluotųjų pajėgų pasirengimą, tobulino jos 
veiklos organizavimą. 

1996 metai pareikalavo pirmosios aukos – 
vykdydamas užduotį žuvo pirmas Lietuvos 
taikdarys vyr. ltn. Normundas Valteris. Vi-
sureigis, kuriuo važiavo Lietuvos ir Danijos ka-
riai, šiaurės Bosnijos kalnų kelyje užvažiavo ant 
prieštankinės minos.

1996 metų pabaigoje IFOR pajėgos buvo pa-
keistos mažesnėmis taikos stabilizavimo pajė-
gomis NATO SFOR (angl. Stabilisation Force). 
Pastarųjų užduotis buvo užkirsti kelią karo 
veiksmams, užtikrinti saugią aplinką, kurios 
dėka būtų užtikrinta ilgalaikė taika be NATO 
pajėgumų. 

Lietuvos karinis indėlis į SFOR pajėgas buvo 
teikiamas nuo operacijos pradžios iki pabaigos 
2004 metais. NATO IFOR ir SFOR pajėgose iš 
viso tarnavo apie 700 Lietuvos karių.

Sėkmingas ir profesionalus Lietuvos ka-
riuomenės pasirodymas stiprino pasitikėjimą 
ginkluotosiomis pajėgomis Lietuvoje ir tarp 
užsienio partnerių. Buvo pradėta glaudžiau 
bendradarbiauti su NATO ir regiono valstybė-
mis įsigyjant ginkluotę ir karinę techniką. Be 
materialinės paramos, ne mažiau svarbu jaunai 
Lietuvos kariuomenei buvo įgyti žinių ir patir-
ties. Dalyvavimas kartu su NATO ir svarbiomis 
ne NATO šalimis, kaip tuometinė Lenkija, pa-
dėjo plėtoti karinį bendradarbiavimą, mokytis iš 
Vakarų Europos ir JAV kariuomenių praktikos.

Balkanų regione toliau kylant neramumams, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyta patirtis buvo 
netrukus panaudota kitur. 1998 m. kilo konf-
liktas Kosovo provincijoje tarp vietos Kosovo 
išlaisvinimo armijos ir Jugoslavijos ginkluo-
tųjų pajėgų. 1999 m. NATO pajėgos pradėjo 
karinę operaciją prieš Serbijos karinius objek-
tus. Netrukus į provinciją buvo įleistos NATO 
ir Rusijos taikos palaikymo pajėgos. 1999 m. 
birželio mėn. NATO karinė operacija buvo tę-
siama įsteigtų Kosovo pajėgų (angl. Kosovo 
Forces; KFOR) pagrindu. Lietuva, dar nebūda-
ma NATO nare, nusprendė taip pat prisidėti 
prie svarbaus Europai konflikto sureguliavimo. 
1999 m. Lietuvos kariai pradėjo tarnauti KFOR. 
Pagrindinės užduotys buvo užtikrinti saugią 
aplinką, palaikyti viešąją tvarką ir saugumą, 

patruliuoti, teikti paramą humanitarinėms or-
ganizacijoms.

Lietuva Kosove teikė įvairią karinę paramą. 
Nuo 2001 m. kovo iki  2003 m. liepos mėnesio 
Lietuvos transportinis orlaivis An-26 su įgula 
dalyvavo NATO vadovaujamose operacijose 
Bosnijoje ir Hercegovinoje,  Kosovo provincijo-
je – Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas skrai-
dino NATO karius, gabeno krovinius, reikalin-
gus operacijai vykdyti. 

2003 m. balandžio–spalio mėnesiais Lietuvos 
karo medikai Čekijos ir Slovakijos karo ligoni-
nėje kartu su šių šalių medikais teikė medicini-
nę pagalbą operacijos rajone esantiems kariams 
ir civiliams. 

Lietuvos kariuomenės gebėjimas prisitaikyti 
prie kintančių operacinių poreikių tarptauti-
nėse misijose reikalavo operatyvaus įvairių ka-
riuomenės padalinių darbo Lietuvoje. 

Tuo metu Lietuvos kariuomenės Sausumos 

Lietuvos karys Kosove.

Gruzija
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Metai 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Karių skaičius 88 74 41 109 62 69 76 98 71 218 165 171 186 190 183 202 217 209

Lietuvos karių dalyvavimo NATO operacijose dinamika 
(karių skaičiaus metinis vidurkis be Specialių operacijų pajėgų (SOP))

Karių skaičiaus NATO operacijose metinis vidurkis (be SOP) 

pajėgų štabas buvo atsakingas už Lietuvos ka-
rių dalyvavimo tarptautinėse operacijose koor-
dinavimą, pajėgų planavimą ir parengimo bei 
aprūpinimo organizavimą prieš išsiunčiant ka-
rius į krizių rajonus. Dalyvavimas tarptautinėse 
operacijose stiprino ir tobulino krašto apsaugos 
sistemos padalinių, kurie siuntė savo specialis-
tus (medikus, logistus, sausumos pajėgų ar oro 
pajėgų specialistus) į operacijas, veiklą.

Vietinių pajėgų mokymas, aprūpinimas ir 
rengimas vykdyti joms priskirtas užduotis kri-
zių rajonuose tapo neatsiejama tarptautinių pa-
jėgų veiklos dalimi tarptautinėse operacijose.

 Saugumo užtikrinimo logika diktavo, kad 
po kiekvienos operacijos pabaigos saugumo už-
tikrinimą turi perimti tos šalies pajėgos. Todėl 
po pirminės aktyvios operacijos įgyvendini-
mo fazės, kai tarptautinės pajėgos užkerta ke-
lią konfliktuojančių šalių nesankcionuotiems 
veiksmams, dažnai pradedama formuoti ir ap-
mokyti vietos saugumo pajėgas. 

Lietuvos kariniai instruktoriai mokė ir ruošė 
Kosovo, Afganistano ir Irako karius.

 Dalyvavimas tokio pobūdžio misijose paro-
dė, kad Lietuvos instruktoriai yra kvalifikuoti, 

jų mokymo metodika ir žinios yra pripažįsta-
mos tarptautiniu lygiu, ir jie geba šias žinias 
perduoti kitų šalių, kultūrų ir žemesnį pasiren-
gimo lygį turintiems būsimiems kariams. 

Dar 2004 m. Lietuva pradėjo siųsti karinius 
instruktorius į NATO mokymo misiją, įsteigtą 
Irako sostinėje Bagdade. Jie apmokė ir konsul-
tavo Irako saugumo pajėgų personalą iki mi-
sijos uždarymo 2011 m. gruodžio mėnesį. Nuo 
2008  m. gegužės mėnesio Lietuvos kariniai 
instruktoriai dalyvavo NATO mokymo grupės 
veikloje Kosove. Instruktoriai apmokė būsimų 
Kosovo saugumo pajėgų karius. Plačiausia Lie-
tuvos kariuomenės įvairių rūšių pajėgų moko-
moji veikla buvo Afganistano Islamo Respubli-
koje, buvo parengta daugiau kaip 700 policijos 
pareigūnų ir daugiau kaip 1 200 karių. 

2004 m. tapusi visateise NATO nare Lietuva 
jau turėjo sukaupusi aštuonerių metų dalyvavi-
mo NATO operacijose patirtį. Tuo metu buvo 
prasidėjusi karinė kampanija prieš Talibano 
pajėgas ir tarptautinę Al-Qaeda grupuotę Af-
ganistano Islamo Respublikoje. Po 2001 m. 
rugsėjo 11 d. atakos Niujorke NATO narės ir 
kitos šalys išreiškė stiprų pritarimą kovai prieš 
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Lietuvos karių, dalyvavusių 
NATO, ES ir JT operacijose, 

skaičių palyginimas

terorizmą, pasiųsdamos savo karius tarnauti į 
Afganistaną. 2001 metais Jungtinėms Tautoms 
priėmus sprendimą dislokuoti Tarptautines 
saugumo paramos pajėgas (angl. International 
Security Assistance Force, ISAF) Afganistano 
Kabulo mieste, prasidėjo karių dislokavimas. 

Lietuva pradėjo dalyvauti karinėje operacijo-
je Afganistane nuo 2002 metų. 

2003 m. rugpjūčio mėnesį vadovavimą ISAF 
perėmė NATO. NATO karinės vadovybės pa-
grindine užduotimi tapo terorizmo grėsmės iš 
Afganistano panaikinimas. 

2004 metais ISAF buvo pradėtos dislokuoti 
visame Afganistane. Vienas svarbiausių opera-
cijos elementų tapo provincijos atkūrimo gru-
pių (PAG) steigimas kiekvienoje šalies provin-
cijoje. Įvertinusi savo pajėgumus ir patirtį bei 
NATO prioritetus, Lietuva atsiliepė į NATO 
kvietimą ir prisiėmė atsakomybę vadovauti vie-
nai iš PAG Afganistano vakarinėje dalyje, Goro 
provincijoje. PAG palaikė taikią aplinką karinė-
mis priemonėmis, rėmė oficialias Afganistano 
institucijas, stiprinant šalies ekonomiką, švieti-
mą, sveikatos apsaugą ir kitas sritis.

2005 m. birželį Lietuvos kariai buvo dislo-
kuoti Goro provincijos administraciniame cent-
re Čagčarano mieste. Lietuva pradėjo didžiausią 
ir daugiau nei aštuonerius metus trukusią savo 
pirmąją savarankišką tarptautinę misiją  – va-
dovavimą NATO ISAF PAG Afganistane. 

Lietuvos stovykla įsikūrė 2,5 kilometrų aukš-
tyje, apie 350 km nuo Kabulo. Tokį atstumą ant-
žeminiu būdu galima buvo įveikti tik per kelias 
dienas. Kalnuota provincija teritorijos dydžiu 
prilygo pusei Lietuvos teritorijos. Geografiniai 
Goro ypatumai tapo nemažu iššūkiu daugiau nei 
140 Lietuvos karių ir civilių, Danijos, Kroatijos, 
Islandijos, JAV, Gruzijos, Ukrainos ir Japonijos 
kariams bei civiliams, kurie visi tarnavo ir dirbo 
PAG. Ši misija pareikalavo ir kitų Lietuvos vals-
tybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
bei privačių asmenų dalyvavimo. 

PAG tapo puikiu karių ir civilių bendradar-
biavimo pavyzdžiu, kai kariai vykdė karines 
užduotis ir užtikrino PAG civilių apsaugą. 

PAG civiliai vertindavo vietos valdžios ir vie-
šojo sektoriaus institucijų veiklą, koordinuoda-
vo paramą, vykdė programas stiprinant įvairias 

ūkio sritis: kaimo plėtrą, ūkininkavimo būdus, 
kultūros paveldo apsaugą ir kita. Paramos įvai-
rovė rodė, kad Afganistanui reikalinga pagalba 
įvairiose srityse, kad ne visas Afganistanas pa-
skendęs kariniuose veiksmuose. Ten, kur egzis-
tavo trapi taika, žmonės siekė palengvinti savo 
buities rūpesčius, rūpinosi vaikų švietimu ir jų 
gerove. Lietuva siekė sukurti pagrindus nuosek-
liai ir stabiliai Goro provincijos plėtrai.

2005–2013 m. Krašto apsaugos ministerija 
skyrė 307 mln. Lt PAG veiklai finansuoti. Lie-
tuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
nuo 2006 m. įgyvendino daugiau nei 200 vysto-
mojo bendradarbiavimo projektų Afganistane 
ir jiems finansuoti skyrė 17,9 mln. Lt.

PAG užtikrinamas saugumas padėjo pri-
traukti tarptautinių organizacijų ir kitų šalių 
donorių lėšas įvairaus pobūdžio projektams 
švietimo, gero valdymo, žemės ūkio ir kitose 
srityse, taip pat labai svarbiems infrastruktūros 
projektams įgyvendinti. PAG buvo platforma 
kitoms šalims siųsti personalą ir vykdyti įvai-
rias programas. PAG tarptautinis pobūdis  buvo 
jos išskirtinumas, kuris leido dalintis finansi-
ne našta. Japonija per visą paramos laikotarpį 

NATO ES JT
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Sugrįžimas namo. Lietuvos kariai misiją Afganistane baigė 2013 m.
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Faktai ir skaičiai 
Lietuva vadovavo vienai iš 30 NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų provincijos atkūrimo 
grupių. 
Lietuvos vadovaujamoje PAG tarnavo apie 2 500 Lietuvos karių.

Lietuva buvo mažiausia iš NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijose dalyvavusių 
šalių, ji vadovavo PAG Afganistane. Karius į NATO ISAF operaciją teikė virš 50 šalių.
Goro provincijos atkūrimo grupė – bataliono principu organizuotas vienetas. Karine prasme, tai 
aukščiausio lygmens tarptautinis vienetas, kuriam Lietuva vadovavo operacijos rajone.

Lietuvos kariai įgijo patirties eidami įvairaus pobūdžio pareigas: nuo apsaugos skyriaus kario iki tarp-
tautinio padalinio vieneto vado. 
Į PAG veiklą buvo įtraukta 17 Lietuvos karių pamainų maždaug po 150 karių.

2008 m. gegužės 22 d. per apšaudymą prie PAG stovyklos Čagčarane žuvo srž. Arūnas Jarmalavičius.

PAG Lietuvos karinio vieneto pamainos buvo formuojamos vieno bataliono pagrindu. Kariai galėjo 
veikti ir įgyti patirties tokiame vienete. Didžiosios kunigaikštienės Birutės, Karaliaus Mindaugo 
motorizuotųjų pėstininkų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Al-
girdo mechanizuotųjų pėstininkų, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionai šioje misijoje 
dalyvavo po du kartus. Į misiją vyko keturios Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės. 

Lietuvos kariai įgijo didelę patirtį, kaip integruoti pajėgas į tarptautinius daugianacionalinius viene-
tus, planuoti ir atlikti operacijas. 

PAG stovyklos įkūrimas, pajėgų dislokavimas ir jų išvedimas pasibaigus operacijai buvo logistinis 
iššūkis Lietuvos kariuomenei. PAG stovykla buvo sklandžiai uždaryta ir likusi infrastruktūra perduota 
Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms.

Goro provincijoje finansavo projektų už 122,2 
mln. Lt, JAV – už 129,7 mln. Lt. 

2005–2013 m. padedant Lietuvai ir jos part-
neriams buvo rekonstruota pagrindinė provin-
cijos ligoninė Čagčarane, vaikų namai, paklotas 
pirmas provincijoje asfaltas, pastatytos ir at-
naujintos dešimtys mokyklų, kelios bibliotekos, 
iškasti geriamojo vandens šuliniai, pastatyti til-
tai ir kiti statiniai. Tokie pokyčiai suteikė Goro 
provincijos gyventojams galimybę saugiau 
gyventi, vesti vaikus į mokyklas, gauti geresnę 
medicininę pagalbą. Gyventojų bendradarbia-
vimas prisidėjo prie sėkmingos PAG ir tarptau-
tinės bendruomenės veiklos įgyvendinimo.

Svaria Lietuvos karinio indėlio Afganistane 
dalimi yra Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų 
(SOP) veikla.Jos su pertraukomis svarbias kovi-
nes užduotis vykdo nuo 2002 metų. Didelėmis 

pastangomis ir sunkiu darbu Lietuvos SOP ka-
riai įgijo svarbios patirties ir pelnė pasitikėjimą 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Prieš aštuoniolika metų pradėjusi dalyvau-
ti NATO operacijose Lietuva nepertraukiamai 
jose dalyvauja iki šiol. Puoselėdama patikimos 
Aljanso narės vardą, Lietuva prioritetą teikia 
savo karių siuntimui į NATO operacijas. Iki šiol 
4 674 kariai tarnavo NATO operacijose. Daly-
vavimo istorija parodo, kad teikdama svarų ir 
kokybišką indėlį į tarptautines operacijas, Lie-
tuva yra patikima NATO ir įsipareigojimus pri-
siimanti atsakinga tarptautinės bendrijos narė. 
Lietuvos kariuomenė per šiuos dešimt metų 
įgavo neįkainojamos tarptautinės patirties, 
sustiprino kariuomenės organizaciją, išlavino 
puikius karius, kurie po tarptautinės tarnybos 
grįžta vykdyti savo krašto gynybos užduotis.
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lieTuVos kariai TarpTauTinėse 
misijose – pirmieji žingsniai

Pirmasis Lietuvos taikdarių būrys LITPLA-1 Jungtinių Tautų misijoje Kroatijoje. 1994 m.
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ISTORINĖ RAIDA
Dim. plk. Jonas Gečas

Lietuvos Respublikos kelias į tarptautinį 
pripažinimą ir dalyvavimą tarptautinių orga-
nizacijų veikloje, taip pat taikos palaikymo bei 
įvedimo operacijose buvo neilgas, tačiau pakan-
kamai sudėtingas.

Pirmą kartą idėja, kad Lietuvai būtina 
dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, 
užmegzti savarankiškus tarpvalstybinius ryšius, 
viešai buvo iškelta Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio (LPS) steigiamajame suvažiavime, 
įvykusiame 1988 m. spalio 22–24 d. Vilniuje. 
Per suvažiavimą patvirtintoje Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio bendrojoje programoje 
teigiama: „Lietuva turi savarankiškai daly-
vauti tarptautinėse organizacijose, palaikyti su 
užsienio šalimis diplomatinius ir kitus ryšius. 
Nevaržomi tarptautiniai ryšiai yra būtina civi-
lizuoto gyvenimo sąlyga, pažangos prielaida.“1 
Savaime suprantama, kad tai buvo tik pirmas, 
labai atsargus ir negalintis turėti konkretaus to-
limesnio praktinio tęsinio pareiškimas, tačiau 
ŽODIS buvo tartas.

Reali teisinė prielaida siekti užsibrėžtų tikslų 
susidarė 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiajai Ta-
rybai-Atkuriamajam Seimui priėmus Aktą „Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 
Pagrįstai tikėtasi greito Vakarų demokratinių 
valstybių mūsų šalies nepriklausomybės teisinio 
pripažinimo, diplomatinių santykių su nepriklau-
soma Lietuva užmezgimo ir konstruktyvių 
derybų su Sovietų Sąjunga, tačiau taip neįvyko. 
Maskva į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 

1 Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Steigiamasis suvažiavimas. 
Vilnius: Mintis, 1990 –, p. 204.

reagavo labai priešiškai: pareikalavo atšaukti 
Kovo 11-osios Aktą, vėliau paskelbė ekonominę 
blokadą ir pradėjo atvirą karinę agresiją, kuri 
virto masinėmis taikių gyventojų žudynėmis 
Vilniuje 1991 m. sausio 13-osios naktį. 

Pirmą kartą apie galimas (teorines ir tolimoje 
ateityje) prielaidas Lietuvos kariams dalyvauti 
tarptautinėse misijose su oficialiais užsienio 
valstybių atstovais kalbėta per 1991 m. liepos 
mėnesį vykusį Krašto apsaugos departamento 
(KAD) delegacijos (Audrius Butkevičius, Jo-
nas Gečas, Ignas Stankovičius) vizitą Švedijoje 
ir Norvegijoje. Šį vizitą organizavo KAD at-
stovas Stokholme Arkadijus Vinokuras. Per 
susitikimą su Norvegijos gynybos ministru 
privačiame restorane Osle kalbėta ne tik apie 
Baltijos valstybių tarptautinio pripažinimo 
problemas, bet užsiminta ir apie galimą praktinį 
Lietuvos krašto apsaugos departamento ir Nor-
vegijos gynybos ministerijos bendradarbiavimą. 
Tiesa, kaip ir per susitikimus Švedijoje, kalbėta 
daugiau apie pagalbą katastrofų ir stichinių 
nelaimių metu, tačiau buvo papasakota ir apie 
Norvegijos karių dalyvavimą Jungtinių Tautų 
(JT) taikos palaikymo operacijose. Tai buvo lyg 
ir užuomina, kad, išsprendus politinius Lietuvos 
tarptautinio pripažinimo klausimus, mūsų daly-
vavimas panašiose operacijose būtų įmanomas.

Praktiškai visuose tais metais vykusiuose 
susitikimuose su užsienio valstybių atstovais daly-
vavimo JT misijose klausimai (dažniausiai mūsų 
iniciatyva) vienokiu ar kitokiu aspektu buvo kelia-
mi, tačiau šie svarstymai neįgavo jokių aiškesnių 
kontūrų ir netapo konkrečiais projektais.
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Situacija pasikeitė 1991 m. rugpjūčio 21 d. 
žlugus pučui Maskvoje. Diplomatinius santy-
kius su Lietuva pirmiausia užmezgė Islandija ir 
Danija, kiek vėliau Norvegija, Švedija, Suomija, 
Austrija, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir kitos valstybės. Būtina pažymėti, 
kad ir vėliau Lietuvai siekiant įsitvirtinti 
tarptautinėje bendruomenėje, pasirengti ir 
dalyvauti tarptautinėse operacijose ypač daug 
padėjo Šiaurės šalys: Danija, Švedija, Norvegija, 
Islandija ir Suomija.

Lietuvos tarptautinę aplinką gerino dėl 
įvairių priežasčių Lietuvai itin palanki 
Jungtinių Amerikos Valstijų – svarbiausios 
valstybės tarptautinėje arenoje – politika. JAV 
iš esmės palaikė visus svarbiausius Lietuvos 
siekius. Daug JAV organizacijų dešimtmečiais 
nuosekliai rėmė Lietuvą. Jau po Antrojo pa-
saulinio karo įsikūrusi Amerikos lietuvių tary-

ba darė spaudimą JAV Prezidentui Franklinui 
D. Roosveltui nepripažinti Lietuvos aneksijos, 
1991 m. sausio mėnesį daug prisidėjo įtikinant 
Prezidento George’o Busho administraciją 
ir Kongresą įspėti SSRS prezidentą Michailą 
Gorbačiovą: sustabdyti atvirą karinę agresiją 
prieš Lietuvos žmones.2

Realios prielaidos Lietuvai įsitraukti į JT 
taikdariškas misijas susidarė po to, kai 1991 m. 
rugsėjo 17 d. Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 46-ojoje sesijoje Lietuva buvo pri-
imta į Jungtines Tautas. Tą patį mėnesį Euro-
pos Tarybos Parlamentinė Asamblėja suteikė 
Lietuvai specialiojo svečio statusą, o gruodžio 
mėnesį buvo prisijungta prie Šiaurės Atlanto 
bendradarbiavimo tarybos. 1993 m. gegužės 
13 d. Lietuva buvo priimta į Europos Tarybą, o 
2 ŽIGARAS, Feliksas. Baltijos šalys: saugumas ir gynyba 1990–
2002. Vilnius: Leidybos centras prie KAM. 2002, p. 65.

Lietuvos karius, tarnaujančius Kosove Lenkijos batalione, aplankė krašto apsaugos ministras Linas Linkevi-
čius, viceministras Jonas Gečas.
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1994 m. sausio mėnesį buvo pasirašyta sutartis 
dėl dalyvavimo Partnerystės taikos labui (angl. 
The Partnerscip for Peace, PfP) programoje.

Siekiant užsibrėžtų tikslų reikėjo ne tik 
įstatymų ir viešos deklaracijos, bet ir konkrečių 
veiksmų. Būtina buvo sukurti Lietuvos 
kariuomenę. Darbai šiame kelyje vyko sparčiai, 
nors materialiniai ir žmogiškieji ištekliai buvo 
labai riboti. Trūko patirties, o neretai ir poli-
tinio palaikymo. Valstybė naujai struktūrai 
pavesdavo vis naujas ir naujas užduotis, tačiau 
išteklių jų vykdymui nebūdavo skiriama. 

Savaime suprantama, sulaukėme daug 
užsienio kariškių ir politikų patarimų. Nuo 
1992  m. mūsų veikloje tarptautinis bend-
radarbiavimas buvo ypatingai svarbi sritis, 
tačiau šį darbą apsunkino blogas užsienio 
kalbų mokėjimas, patirties stygius bei aiškios 
naujųjų partnerių pozicijos nebuvimas. Gana 
dažnai Krašto apsaugos ministerijos vadovai 
po eilinio susitikimo su Vakarų valstybių at-
stovais ilgai spėliodavo, ką iš tikrųjų pastarieji 
norėjo pasakyti, ko galima tikėtis ateityje. 
Žymiai konkretesni būdavo kariškiai, tačiau 
jie visuomet pabrėždavo „civilių kontrolės 
kariškiams klausimą“, kuris mums tuo metu 
dar nebuvo iki galo suprantamas. Kita vertus, 
mūsų partnerius trikdė ir tai, kad Lietuvoje vis 
dar buvo dislokuoti sovietinės kariuomenės 
daliniai.

Tuose dinamiškuose, ne visuomet mums tada 
dar gerai suprantamuose tarptautiniuose pro-
cesuose labai svarbūs buvo Danijos Karalystės 
politikai ir ypač tuometinis gynybos ministras 
Hansas Haekkerupas bei jo nuoširdi draugystė 
su naujai paskirtu Lietuvos krašto apsau-
gos ministru (1993 10 28) Linu Linkevičiumi. 
Pažymėtinas Danijos ginkluotųjų pajėgų vado 
gen. Jorgeno Lyngo vizitas 1993 m. rugsėjo 
26–29 d. Vilniuje. Tada buvo pirmą kartą ap-
tartas Lietuvos karių dalyvavimas JT taikos 
palaikymo misijoje Kroatijoje. Išskirtinis buvo 
ir Danijos gynybos ministro H. Haekkerupo 
vizitas (1994 03 10), kurio metu buvo pasirašyta 
Danijos gynybos ministerijos ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos bendradarbiavimo sutar-
tis. Šio vizito metu sukonkretinti Lietuvos karių 
atrinkimo, parengimo, aprūpinimo ir pasiun-

timo į JT UNPROFOR misiją Kroatijoje klausi-
mai.3

Konkretus parengiamasis darbas prasidėjo 
1994  m. vasario mėnesį, kada plk. I. Stankovičiaus 
vadovaujama grupė išvyko į Danijos taikos 
palaikymo pajėgų ruošimo centrą ir Kroatiją 
susipažinti su taikos palaikymo karių ruošimu ir 
misijos organizavimu4.

Jau balandžio mėnesį buvo pradėta planuoti 
pirmojo būrio sudėtis, rengiami sutarčių su kariais 
projektai, derinami su Danijos gynybos ministeri-
ja konkretūs veiksmų planai ir terminai, tačiau vis 
dar nebuvo Lietuvos politinio sprendimo dėl karių 
siuntimo į tarptautinę misiją. Tiesa, tarptautinės 
politinės prielaidos Lietuvos kariams dalyvauti 
taikos palaikymo operacijose buvo sudarytos 
1994 sausio 27 d., kai Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas patvirtino 
Partnerystės taikos labui programą. Programos 
3 punkte rašoma, kad šalys, pasirašiusios šį 
dokumentą, sieks „užtikrinti karinių pajėgumų 
sugebėjimą ir pasiruošimą įsijungti į Jungtinių 
Tautų bei ESBK vadovaujamas operacijas“, taip 
pat vystys karinį bendradarbiavimą su NATO, 
kad „būtų geriau vykdomos taikos palaikymo 
misijos, paieškos, gelbėjimo, humanitarinės 
bei kitos operacijos“. Tačiau šis dokumen-
tas dar nesuteikė teisės Krašto apsaugos mi-
nisterijai siųsti Lietuvos karių į užsienį. Dėl 
Lietuvos kariuomenės padalinių dalyvavimo 
tarptautinėse operacijose reikėjo Seime priimti 
įstatymą. Tokio įstatymo dar nebuvo, ir atrodė, 
kad didesnė dalis Seimo narių balsuos prieš to-
kio įstatymo priėmimą.

Susidarė paradoksali situacija: tarptautinės 
sutartys dėl dalyvavimo misijoje pasirašytos, 
kariai atrinkti ir jau rengiami, krašto apsaugos 
ministro 1994 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.515 
atsakingu už taikos palaikymo padalinių 
ruošimą paskiriamas plk. Jonas Gečas, jis tą 
pačią dieną Ruklos poligone priėmė Danijos 
kariškius su šarvuočiais M113, sukomplektuota 
ginkluote ir šaudmenimis, atveža ten atrink-
tus misijai Lietuvos karius – visa tai buvo da-
3  Lietuvos krašto apsaugos ir Danijos gynybos ministerijų 
bendradarbiavimas. 1996 04 25 pažyma. Parengė Rima 
Malakauskienė. Iš Jono Gečo asmeninio archyvo.
4  GEČAS, Jonas. Pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos palai-
kymo būrys LITPLA-1. Vilnius, 1995, p. 6.
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roma neturint Lietuvos politinio sprendimo dėl 
misijos. Reikia pripažinti, kad krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius pasielgė labai drąsiai, 
puikiai suvokdamas galimas grėsmes tiek savo 
politinei karjerai, tiek visam projektui.

Viskas vyko labai nervingai. Dienraščiuose 
mirgėjo bauginančiai pavadinti straipsniai: 
„Koks velnias neša mus į tą galerą“ (Frederi-
kas Jansonas, Respublika, 1994 07 27); „Marš-
marš, tra-ta-ta“ (Aušra Lieka, Naujienos, 
komentarai, 1994 07 20); „Provokacija“ (Res-
publika, 1994  07  27); „Mokymais patenkinti, 
uždarbiu – ne“ (Inga Cholmogorova, Respublika, 

1994  07  29); „Maištas: lietuvių kariai nebenori 
vykti į karą Kroatijoje. „Mus pardavė kaip pigią 
patrankų mėsą“, – tvirtina jie...“ (Arūnas Dam-
brauskas, Kauno diena, 1994 07 29) ir t. t.

Pagaliau po nepaprastai karštų ir nepro-
duktyvių diskusijų nedidele balsų persvara 
ypatingos skubos tvarka Seime liepos 19 d. buvo 
priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos kariuomenės 
padalinių dalyvavimo tarptautinėse operacijose“.

Leidinys „Naujienos, komentarai“ taip aprašo 
šį posėdį: „Kad ir basas, bet su šoble prie šono“, – 
vakar replikavo parlamentaras Benas Rupeika. 
Seimui svarstant Lietuvos kariuomenės būrio 
dalyvavimą tarptautinėse taikos palaikymo ope-
racijose Kroatijoje. Parlamentaras Albinas Al-
bertinas, net dvejomis rankomis balsavęs prieš 
šį sprendimą, jį įvardijo, kaip naują Afganistaną 
(...) ministras Linas Linkevičius „prastūminėjo“ 
idėją Seime. Ir „prastūmė“, nors dalis gimtosios 
L. Linkevičiaus LDDP frakcijos visai pasitraukė 
iš salės, dalis aršiai bandė priešintis nutarimo 
priėmimui. Tuo tarpu dešinioji Seimo ložė buvo 
už „integraciją į Europos struktūras.“5

Po posėdžio grupė Seimo narių parengė 
pareiškimą „Ar veršimės į Europą su ginklų 
žvangesiu?“. Jame rašoma: „Užvakar Seimo 
Pirmininko pavaduotojas J. Bernatonis, nepai-
sydamas LDDP frakcijos vadovų, komitetų pir-
mininkų prašymo kiek luktelėti su priėmimo 
procedūra, organizavo skubų balsavimą dėl Lie-
tuvos kareivių išsiuntimo į buvusią Jugoslaviją. 
Lėmė vieningi visos opozicijos ir dalies LDDP 
frakcijos balsai. Taigi, mes jau – ne neutrali 
valstybė, o siunčiame savo kareivėlius tvarkai 
palaikyti į užsienį, priimame kitų šalių ginkluo-
tus padalinius Lietuvoje. Ar apie tai skelbėme 
mitinguose, programose Atgimimo metu, prieš 
rinkimus? Ar turime teisę leisti pinigus tokiam 
Lietuvos militarizavimui (...) Ir nemulkinkite 
mūsų, pone krašto apsaugos ministre L. Linke-
vičiau, kad ši karinė ekspedicija nepareikalaus 
papildomų kaštų (...) Apmaudu, kad būtent šis 
Lietuvos Seimas (ir taip brutaliai) priėmė mūsų 
Tėvynės militarizavimo aktą. Nejaugi veršimės 
į Europą šitaip – ginklų žvangesiu, o ne darbu, 
mokslu, prekyba, kultūra?“

5  LIEKA, Aušra. Marš-marš, tra-ta-ta. Naujienos, komenta-
rai, 1994 07 20.

Plk. Jonas Gečas (viduryje), plk. Arvydas Pocius (ant 
šarvuočio kairėje) misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje 
kartu su Lietuvos ir Danijos patruliu. 2000 m.
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Pasirašė Seimo nariai: Mindaugas Stakvile-
vičius, Algirdas Sadauskas, Algirdas Ražauskas, 
Arvydas Ivaškevičius, Algimantas Salamakinas, 
Kęstutis Gaška, Karolis Snežko, Irena Šiaulienė, 
Mykolas Pronckus, Marijonas Visakavičius, Be-
nas Rupeika, Algimantas Tauras6.

Savaime suprantama, kad tokiame kontekste 
ir karių atrinkimas, ir parengimas, aprūpini-
mas bei kiti klausimai buvo sprendžiami sku-
botai, nervingai, kartais neišvengiant klaidų ir 
įvairių kuriozų.

Labai sunkiai vyko karių atranka. Ir ne todėl, 
kad trūko kandidatų savanorių (pasiryžimą 
vykti į JT misiją pareiškė 246 asmenys), bet 
dėl pačių atrankos principų ir procedūrų. Po 
ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad į pirmąją 
misiją bus siunčiami didesnę patirtį turintys 
kariai: viršilos, puskarininkiai ir karininkai. 
Taip apsispręsta norint Danijoje parengti kuo 
daugiau jaunesniųjų vadų ir sudaryti jiems 
sąlygas įgyti tarptautinio bendradarbiavimo 
patirties misijoje, kurią vėliau būtų galima 
perduoti kuo didesniam Lietuvos karių būriui. 
Idėja gera, tačiau tai sukėlė ir tam tikrų karinės 
subordinacijos problemų, nes ir karininkai 
ir puskarininkiai privalėjo vykdyti tas pačias 
užduotis, kartais paklusti žemesnį karinį 
laipsnį turinčiam vadui.

Kandidatų atranka vyko 1994 m. birželio 
14–17 d. Savanoriškosios krašto apsaugos tar-
nybos (SKAT) štabo patalpose Viršuliškėse. 
Buvo patikrinta karių sveikata, intelektualiniai 
sugebėjimai, fizinis pasirengimas. Testuojami 
buvo 94 kandidatai. Iš jų į individualius pokal-
bius pateko 63 kariai, 11 jų – į karininkų parei-
gas, 52 – į puskarininkių ir eilinių pareigas.7 Po 
individualių pokalbių pasirengimui Ruklos mo-
kymo centre paliktos keturios dešimtys karių.

Kita, dar sudėtingesnė problema, buvo neži-
nia ir su tuo susijusios psichologinės problemos. 
Niekas iš Lietuvos karių tarptautinėse misijose 
nebuvo dalyvavę. Sklandė įvairiausi gandai, 
kuriuos dar labiau kurstė žiniasklaida ir politi-
kai. Ministerijos vadovų pokalbiai su atrinktais 
būrio kariais Rukloje vykdavo vos ne kiekvieną 
6 GEČAS, Jonas. Pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos palai-
kymo būrys LITPLA-1. Vilnius, 1995, p. 57–58.
7 Kas užsidės žydrąją beretę. Savanoris, 1994 07 07, Nr.13(95), 
p. 2.

dieną. Būdavo užduodami patys įvairiausi 
klausimai. Kartais atmosfera įkaisdavo. Tik po 
ilgų debatų ir paaiškinimų plk. J. Gečas liepos 
29 d. pasirašė kario, tarnaujančio taikos pa-
laikymo padaliniuose, sutartis su LITPLA-1 
būrio 32 kariais. Būrio vadu buvo paskirtas kpt. 
Artūras Chrapko8.

Pirmieji į tarptautinę taikos palaikymo misiją 
Kroatijoje, išvyko LITPLA-1 būrio 32 Lietuvos 
kariai: kpt. Artūras Chrapko, ltn.  Gintaras Ka-
stickas, kpt. Liutauras Kavaliūnas, j.  ltn.  Neri-
jus Kundrotas, j. ltn. Antanas Kavaliauskas, 
j.  psk. Vitalijus Mikėnas, ltn. Romas Reutas, 
ltn. Rimantas Ribokas, virš. Darius Spalins-
kas, vrš. Žydrūnas Slovikas, ltn. Vidas Zabiela, 
vrš. Artūras Kaučikas, vyr. ltn. Gintaras Bagdo-
nas, vrš. Arvydas Benešiūnas, vrš. Algis Čepelė, 
vrš. Artūras Jasinskas, vyr. ltn. Juozas Kačergis, 
ltn. Rolandas Martynas Liuteris, j. ltn. Vitalijus 
Malevičius, vrš. Žydrūnas Subačius, vrš.Artūras 
Šablauskas, psk. Virginijus Jakutis, j. psk. Egidi-
jus Andrijauskas, ltn. Raimondas Ivanauskas, 
ltn. Vytautas Jakuška, ltn. Marius Kazlauskas, 
ltn. Narmundas Valteris, ltn. Stasys Vilkinas, 
ltn. Darius Vaicikauskas, vrš. Eimundas Bacius, 
kpt. Dangiras Kacevičius, psk. Vitalijus Kuzne-
covas.

Lietuvos kariai angliškai mokėjo labai blogai, 
todėl mokymų metu bendravo vertėjo padedami. 
Tai ilgino ir sun-kino mokymo procesą. Tam 
tikrų nepatogumų sukeldavo karinės patirties 
skirtumai, nors ir geranoriškas, tačiau šiek tiek 
skeptiškas Danijos instruktorių požiūris į mūsų 
karių galimybes, jų pasirengimą. 

Lietuvos kariai buvo mokomi naudotis Dani-
jos kariuomenėje turimais ginklais (automa-
tiniais šautuvais M75, kulkosvaidžiais M62), 
stebėjimo įranga, ryšių priemonėmis, suteikti 
pirmąją medicininę pagalbą, karinės topografi-
jos, inžinerinių dalykų, vairuoti transporto 
priemones ir šarvuotį M113. Be išvardintų 
mokymo dalykų, buvo suorganizuotas bazinis 
tarnybos OP (stebėjimo postas), CP (kontrolės 
postas) ir patrulio kursas.9

8  Kariniai laipsniai nurodomi tokie, kokius būrio kariai turė-
jo sutarties pasirašymo metu 1994 metais.
9  CHRAPKO, A. kpt. Pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo būrys. Krašto apsauga, 1994 11 23, Nr. 1(125),  p. 7.
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Paskubomis suremontuotos buvusios so-
vietinės kareivinės Rukloje, kuriose apgyven-
dinome Danijos instruktorius, atrodė baisiai, o 
poligonas iš viso nebuvo pritaikytas pratyboms. 
Matėme, kaip danus ištiko šokas, kai per pir-
muosius iškilmingus pietus jiems buvo pasiūlyti 
šaltibarščiai ir didžkukuliai (beje, pastarieji 
nebuvo tinkamai išvirti). 

Panašių – didesnių ar mažesnių – nesusi-
pratimų buvo daug, tačiau pasirengimas Ruklos 
mokymo centre liepos 17–30 d. iš esmės vyko 
sklandžiai. Liepos 31 d. buvo organizuotos 
iškilmingos pirmojo taikos palaikymo būrio 
karių išlydėtuvės, kuriose dalyvavo Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmininkas Adol-
fas Šleževičius, ministras Linas Linkevičius, 
gen.  Jonas Andriškevičius, Danijos ir Švedijos 
karo atašė, daug žiniasklaidos atstovų. Buvo 
sakomos kalbos, palinkėjimai, kariuomenės 
kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas 
palaimino karius ir jų misiją. Jis pabrėžė, kad 
ginti taiką ir laisvę yra kilniausia pareiga, kad 
dabar atėjo mūsų eilė tai daryti.

Kiekvienam būrio kariui buvo įteiktas lini-
nis maišelis su gintaro gabalėliais – kad saugotų 
nuo nelaimių10. Vairijuojant ši tradicija buvo 
gana ilgai išlaikyta.

Rugpjūčio 1 d. lėktuvu „Herculles“ C-130 
pirmieji Lietuvos taikdariai išskrido į Daniją. 
Bornholmo saloje dislokuotame Danijos 
kariuomenės Zelandijos pulke pasirengimas 
misijai buvo tęsiamas toliau.

1994 m. rugpjūčio 22 d. pirmasis Lietuvos 
taikos palaikymo būrys LITPLA-1 išskrido į 
Kroatiją. Būdamas Danijos bataliono DANBAT 
sudėtyje šis būrys dalyvavo Jungtinių Tautų tai-
kos palaikymo misijoje UNPROFOR.

Kalbant apie mūsų karių įsitraukimą į daly-
vavimą JT taikos palaikymo misijose aplinky-
bes, reikėtų bent keliais žodžiais apibūdinti to 
meto situaciją apskritai.

Pasibaigus šaltajam karui Jungtinės Tautos 
padidino savo įtaką užtikrinant taiką pasaulyje. 
JT Saugumo Tarybai, kuriai pagal JT Chartijos 
VII skyriaus 39 straipsnį esant „grėsmei taikai“ 
suteikiama teisė imtis prievartos priemonių, 

10  Lietuva–Danija–Kroatija. Savanoris, 1994 08 11, Nr. 15(97), 
p 3.

įskaitant ir karines akcijas, atsirado platesnės 
veiklos galimybės. Po 1988 m. buvo nuspręsta 
įsteigti per 20 taikos misijų, nors per ligtolinį 
laikotarpį įvykdyta tik 13 misijų, tačiau greitai 
įsitikinta, kad JT taikos palaikymo misijos nėra 
tokios efektyvios, kaip tikėtasi. 1994 m. tai jau 
buvo jaučiama, bet tarptautinė bendruomenė 
dar nebuvo bandžiusi panaudoti kitų organi-
zacijų (pvz., NATO) pajėgų agresijai sustabdyti, 
todėl ir mūsų kariai, patekę į Danijos batalioną 
(DANBAT-6), privalėjo vykdyti tas užduotis, 
kurioms JT buvo suteikusios mandatą. Iš esmės 
jos nesikeitė iki 1996 m. vasario mėnesio.

Lietuvos kariai kartu su Danijos kariais, dis-
lokuotais serbų Krajinoje, privalėjo padėti pa-
laikyti viešąją tvarką, patruliuoti atsakomybės 
rajone, budėti kontrolės postuose, teikti pagalbą 
humanitarinėms organizacijoms, saugoti ob-
jektus ir, žinoma, saugoti save ir savo draugus.

Kaip tai vyko, geriausiai galima spręsti iš misi-
jos vadovų ir dalyvių raportų bei prisiminimų. 
Be abejo, ne visada danai mumis pasitikėjo, o 
mes tai jausdami, neretai priešgyniaudavome. 
Manau, kad tuo laikotarpiu (iš esmės ir vėliau) 
mokėsi ir vieni, ir kiti. Danijos kariams, ypač 
karininkams, ši pirmoji misija su tik ką iš 
sovietinio lagerio išsivadavusios valstybės 
kariais, be abejo, buvo didelis iššūkis.

Ištraukos iš LITPLA-1 būrio vado kpt. Artūro 
Chrapko raportų, ko gero, gali geriausiai 
apibūdinti ne tik UNPROFOR misijos pobūdį, 
bet ir mūsų pačių tuometinį požiūrį į tą procesą, 
kuriame teko dalyvauti:

1994 m. rugpjūčio 14 d. (...) Rugpjūčio 1 d. 
atvykome į Zelandijos pulką dislokuotą Ant-
varskov Kaserne. Būrys buvo supažindintas su 
kariniu miesteliu ir vidaus tvarka. Lietuvos bū-
rio kariams išduota daniška ekipiruotė, ginklai 
ir rūbai (...) Pirmos pratybų savaitės pabaigoje 
būrio kariai Jagerspris šaudykloje šaudė kovi-
niais šoviniais ir granatomis iš visų rūšių ne-
šiojamų ginklų, kuriais kariai bus apginkluoti 
Kroatijoje. Taip pat įvykdytas kovinis šaudymas 
imituojant JT stebėjimo posto evakuaciją ir jį ap-
šaudžius vienai iš kariaujančių pusių (...) Karių 
nuotaika gera. Visi laukia išvykimo į Kroatiją

Rugsėjo 9 d. (...) Lietuvos kariai dabar išskirs-
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tyti į tris Danijos taikos palaikymo bataliono bū-
rius, kur susipažįsta su visų postų veikla, vietos 
gyventojais. Nuo rugsėjo 16 d. būrio kariai pra-
dės savarankiškai dirbti stovyklavietėje, praleidi-
mo bei stebėjimo postuose.

Rugsėjo 18 d. Padėtis gana rami. Šūviai ir 
sprogimai atskyrimo zonoje – dažniausiai gir-
tų serbų ar kroatų „išdaigos“. Penktadienį gir-
dėjome pistoletų ir automatinių ginklų šūvius, 
rankinių granatų sprogimus ir girtų serbų karių 
šūkavimus. (...) Nukentėjusių nėra. Padažnėjo 
pranešimų apie ginkluotų karių pasirodymus at-
skyrimo zonoje.

Pagrindinė praėjusios savaitės užduotis buvo 
pasiruošti savarankiškai tarnybai OP/CP pos-
tuose. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas šioms 
pratyboms:

radijo ryšys ir pokalbiai radijo ryšio prie-
monėmis anglų kalba;

stovyklos gynybos organizavimas;
kuopos ir DANBAT rezervo formavimas ir 

paruošimas;
žinių apie lengvąjį kulkosvaidį pakartojimas.
Rugsėjo 15 d. psk. V.  Kuznecovas susir-

go ir buvo paguldytas Kostanicos ligoninėje. 
Diagnozė – gerklės uždegimas.

Laisvalaikio beveik nėra. Yra tik trum-
pos atokvėpio minutės tarp budėjimų ir kitų 
darbų. Sportuojame, skaitome knygas, žiūrime 
televizorių (...)

Labai sunku priprasti prie Danijos 
kariuomenės tvarkos ir karių tarpusavio 
santykių. Yra labai daug dalykų, kurie mums iki 
šiol nesuprantami (...)

Rugsėjo 25 d. Rugsėjo 22 d. apie 22.00 val. iš 
bataliono vadovybės gautas nurodymas pereiti į 
aukštesnę („Geltoną“) kovinės parengties pakopą 
su tam tikrais apribojimais. Taip įsakyta dėl 
padidėjusios JT personalo užpuolimo galimybės 
iš serbų pusės (...) Puskarininkis V. Kuznecovas 
pasveiko ir grįžo į tarnybą. (...)

Spalio 23 d. (...) Antrasis būrio budėjimas 

1994 m. rugpjūčio 1 d. pirmasis Lietuvos karių būrys LITPLA-1 išvyksta į Danijos Karalystę pasirengti misijai. 
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OP/CP vyksta žymiai sklandžiau negu pirmasis. 
Nėra jokių problemų. Įvykdžius naktinį postų 
patikrinimą pažeidimų nepastebėta. Visi kariai 
žino savo užduotis, minų laukų ribas, abiejų 
pusių įtvirtinimus. 

Gruodžio 4 d. Serbų Kostanicos brigadoje 
paskelbta mobilizacija. Serbai prie atskyrimo 
zonos įrengė savo kontrolės postus, stabdo ir 
tikrina mūsų mašinas (...). Kroatijos pusėje 
prie Savos upės stovi šarvuočiai, priešlėktuvinė 
ginkluotė, minosvaidžiai. Šią ginkluotę kroatai 
atvežė paaštrėjus situacijai rajone. Gruodžio 3 d. 
Sunjos paukštyne sprogus minai buvo sužeisti du 
vietiniai gyventojai. (...) Lapkričio 30 d. mūsų 
būrio kariams buvo įteikti JT medaliai. Juos 
įteikė bataliono vadas plk. E. Kusk. (...)

Gruodžio 11 d. Šiuo metu būrys LITPLA-1 
padalintas į dvi dalis. Devyni būrio kariai 
budi OP/CP, o likusi dalis saugo stovyklą, 
dirba ūkinius darbus ir patruliuoja kuopos 
atsakomybės rajone kartu su žvalgais.

Gautas bataliono vado parengtas planas kitai 
savaitei. Jis padarytas taip, kad būrio kariai 
plačiau susipažintų su DANBAT. Gruodžio 
12–13 dienomis būrio kariai lankysis bataliono 
štabe, susipažins su DANBAT štabo organizacija 
ir darbu. Gruodžio 14 d. visas būrys lankysis 
medicinos būryje ir štabo kuopoje, o gruodžio 
15–16 dienomis A,B ir D. kuopose. (...)

Gruodžio 25 d. Padėtis nepasikeitė. Gruodžio 
23 d. serbai vėl apšaudė kroatų malūnsparnius, 
bandžiusius įskristi į atskyrimo zoną. Kroatų 
pusėje sumažėjo karių. Matys dalis jų buvo pa-
leisti namo Šv. Kalėdų. (...)

1995 m. sausio 1 d. (...) Serbų kontrolės postai 
prie atskyrimo zonos jau nebeveiksmingi. Mūsų 
mašinos, įvažiuojančios į atskyrimo zoną, vėl 
netikrinamos. Pradėjome vietinių gyventojų, 
gyvenančių atskyrimo zonoje prie mūsų 
kontrolės postų ND36 ir ND37, kroatų pusėje, 
registraciją. (...)

Sausio 22 d. Visumoje padėtis nepasikei-
tė. Vietovėje ramu (...). Jaunesnysis leitenantas 
N.Kundrotas grįžo į būrį iš ligoninės Zagrebe. 
Grįžęs jis dar buvo profilaktiškai patikrintas 
DANBAT ligoninėje. Dabar jis jaučiasi gerai ir 
po kelių dienų dirbs pagal tą patį planą, kaip ir 
visas būrys (...).

Vasario 2 d. (...) Misiją baigiame. Laukiame 
atvykstančio antrojo Lietuvos karių taikos palai-
kymo būrio LITPLA-2.11

Vasario mėnesį pirmasis Lietuvos kariuomenės 
taikos palaikymo būrys LITPLA-1 sėkmingai 
sugrįžo į Lietuvą. Buvo iškilmingai sutiktas. 
Keturiems karininkams įteikti valstybiniai ap-
dovanojimai. Šiek tiek pasikeitė politikų, ypač 
žiniasklaidos, požiūris į tarptautines JT taikos 
palaikymo misijas ir mūsų karių dalyvavimą jose. 
Vien iš straipsnių pavadinimų („Žydrieji šalmai 
Balkanuose“. Gimtasis kraštas,  1994  12  15–21; 
„Trys mėnesiai, praleisti Kroatijoje, paliudijo, 
kad lietuviai sėkmingai gali vykdyti taikos pa-
laikymo misiją“. Vakarinės naujienos, 1994 11 17; 
„Grįžę atostogų iš mirties zonos“, Respublika, 
1994 11 07; „Lietuvos vardas Kroatijos laisvės is-
torijoje“, Lietuvos aidas, 1994 11 17 ir t. t.) galima 
spręsti, kad situacija Lietuvoje keičiasi.

UNPROFOR misijoje Kroatijoje iki 1996 m. 
vasario mėnesio dalyvavo trys Lietuvos taikos 
palaikymo būriai, kuriuose buvo beveik 100 
kareivių. Būtina pažymėti, kad Lietuva buvo 
pirmoji iš Baltijos valstybių, sugebėjusi parengti 
ir pasiųsti į tarptautinę misiją savo karius. Kiek 
vėliau į šią veiklą įsitraukė Latvija ir Estija. Tai 
didelis Krašto apsaugos ministerijos, pirmiau-
siai ministro L. Linkevičiaus nuopelnas, jo geri 
santykiai su Lietuvos Respublikos Prezidentu 
A. Brazausku, opozicinių dešiniųjų partijų pa-
laikymas, o svarbiausia – mūsų karių pasiryži-
mas ir drąsa. Šiandien gal jau įprasta – dalyvau-
ta misijose Kosove, Albanijoje, Pakistane, Irake, 
Afganistane ir kituose regionuose, tačiau tuo-
met – 1994 metais – tai buvo visiškai naujas, ne-
žinomas ir visus gąsdinantis darbas. Pirmaisiais 
būti visuomet sunkiausia. Po misijos LITPLA-1 
būrio karys kpt. Liutauras Kavoliūnas rašė: „Ei-
nant nauju keliu, visuomet yra galimybė suklys-
ti. Kad tai įvyktų kuo rečiau, reikia mokytis iš 
tų, kurie tai daro nebe pirmus metus. Pirmas 
įspūdis – lietuvis ir Kroatijoje lietuvis.“12

Be abejo, be Danijos pagalbos to nebūtų pa-
vykę padaryti. Interviu, duotame laikraščio 

11 GEČAS, Jonas. Pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos palai-
kymo būrys LITPLA-1. Vilnius, 1995, p. 43–47.
12  GEČAS, Jonas. Pirmasis Lietuvos kariuomenės taikos palai-
kymo būrys LITPLA-1. Vilnius, 1995, p. 27.
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Berlingske Tidende žurnalistui, Danijos gyny-
bos ministras H. Haekkerupas sakė: „Lietuva, 
daugiau negu 40 metų buvusi okupuota, žengia 
į ateitį: į bendradarbiavimą su Vakarais, tarp-
tautinius ryšius ir švietimą, kad galėtų veikti 
kaip taikos saugojimo garantas pasaulyje ir Eu-
ropoje, deja paženklintoje didelio neramumo. 
(...) Pirmoji užduotis – labiau priartinti naują-
sias Centrinės Europos demokratijas prie kitų 
Europos šalių. Danijos vyriausybei nuoširdžiai 
rūpi, kad trys Baltijos šalys – Estija, Latvija, 
Lietuva – integracijos procese nenugrimztų į 
užmarštį.“13

Tokie buvo pirmieji konkretūs Lietuvos ka-
riuomenės integravimosi į Vakarų gynybines 
organizacijas žingsniai, kurie gana greitai per-
augo į naują, ilgalaikį projektą BALTBAT (angl. 
Baltic Peacekeeping Battalion).

1994 m. vasario 15 d. trys Baltijos valstybių 
gynybos ministrai pasirašė komunikatą, ku-
riame nurodytos pagrindinės gynybos minis-
terijų bendradarbiavimo kryptys, patvirtin-
tas Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirengimas 
priimti NATO standartus, ginkluotę ir karių 
rengimo sistemą. Gynybos ministrai įsiparei-
gojo kurti jungtinį batalioną, bendrą mokymo 
centrą, rengiantį taikos palaikymo misijoms. 
Taip pat numatyta sukurti darbo grupes ry-
šiams, oro erdvės kontrolei, standartizacijai 

13 32 Lietuviai Danijos JT batalione. Berlingske Tidende, 
1994 08 12.

vykdyti ir sienų apsaugai kontroliuoti. 
Tais pačiais metais birželio 3 d. Visbyje 

(Švedijoje) buvo pasirašytas savitarpio supra-
timo memorandumas „Dėl Šiaurės ir Baltijos 
šalių bendradarbiavimo formuojant Baltijos 
palaikymo batalioną“. Memorandumą pasirašė 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrai. 
Rugsėjo 13 d. Rygoje buvo pasirašyta trijų Balti-
jos valstybių sutartis „Dėl jungtinio taikos pa-
laikymo dalinio kūrimo ir formavimo“.14

Kaip jau buvo minėta, tarptautinė bend-
ruomenė saugesnę pasaulio ateitį pasibaigus 
šaltajam karui iš esmės siejo su Jungtinėmis 
Tautomis ir jų vadovaujamomis taikos palaiky-
mo, humanitarinėmis bei kitomis operacijomis. 
Deja, šioms viltims nebuvo lemta išsipildyti. Ir 
nors JT UMPROFOR misija neabejotinai buvo 
svarbi stabilizuojant padėtį Balkanų regione, 
tačiau ginkluoti susirėmimai (ypač Bosni-
joje ir Hercegovinoje) tęsėsi, tiesiog taikdarių 
akivaizdoje vyko etniniai valymai, genoci-
das (pvz., Serebrenicos tragedija). Imta ieškoti 
efektyvesnių kelių konfliktui užbaigti. 1996 m. 
pirmą kartą istorijoje JT mandato vykdymas 
pavedamas Šiaurės Aljansui. Prasideda IFOR 
misija. Joje, kaip anksčiau Kroatijoje, būdami 
Danijos dalinio (NATO dalinio) sudėtyje, 
misiją pradeda vykdyti ir Lietuvos kariai.

14 ŽIGARAS, Feliksas. Baltijos šalys: saugumas ir gynyba 
1990–2002. Vilnius: Leidybos centras prie KAM. 2002, p. 111.
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Lietuvos kariai ISAF operacijoje Afganistane, Goro provincijoje.
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Lietuvos karių dalyvavimas tarptautinėse 
taikos palaikymo operacijose 
Linas Linkevičius

Kaip ir kodėl tai prasidėjo

Visi suprato, kad šalies nepriklausomybės 
paskelbimas buvo labai atsakingas ir drąsus 
veiksmas, tačiau daug sunkiau yra užtikrinti, 
kad šalis būtų pripažinta tarptautinės bend-
rijos. Labai sudėtinga sukurti ginkluotąsias 
pajėgas kaip suvereniai šaliai būtiną instituciją 
tuo metu, kai sovietų karinės pajėgos buvo 
dislokuotos Lietuvoje, kai sovietų vadovybė su 
Michailu Gorbačiovu priešakyje svarstė visas 
galimas priemones prieš Lietuvą, neatmetant 
ir karinės intervencijos. Tuo metu kai kurie 
Vakarų politikai įtikinėjo netrukdyti „de-
mokratui“ M. Gorbačiovui vykdyti perestrojkos 
politiką. Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje net-
gi buvo svarstomas klausimas dėl gynybos mi-
nisterijos reikalingumo, ar tokios ministerijos 
įkūrimas nebus „didžiojo kaimyno“ suprastas 
kaip provokacija.

Netgi po to, kai subyrėjo Sovietų Sąjunga ir 
Rusijos karinės pajėgos buvo išvestos iš Lietu-
vos, turėjo įvykti lietuvių politinio suvokimo 
ir psichologiniai „revoliuciniai pokyčiai“, 
kol dauguma Lietuvos politikų suprato, kad 
būtina turėti savo ginkluotąsias pajėgas. Net ir 
priėmus galutinį sprendimą, daugelį gąsdino 
mintis, kad viską reikės pradėti kurti nuo 
nulio. Sunki ekonominė ir finansinė padėtis 
Lietuvoje, bet kurios šalies ginkluotosioms 
pajėgoms dvidešimtojo amžiaus pabaigoje 

keliami aukšti reikalavimai organizuojant 
karinį mokymą, taip pat technologijoms, 
atrodė Lietuvai sunkiai suderinama, kad tai 
pareikalaus nežmoniškų pastangų. Tuo metu, 
atsižvelgiant į istorinę patirtį, buvo aišku, kad 
Lietuva turi atsisakyti iliuzijų, kad ją apgins 
kas nors kitas, jei ji įtikinamai nepademon-
struos savo valios ir pasiryžimo tai daryti pati 
ir neskirs tam nacionalinių resursų. Iš tiesų 
ryžto reikėjo daugelyje sričių: kuriant naują 
teisinę bazę, vykdant ekonominę reformą ir 
pan. Norėčiau priminti aplinkybes, kurios 
lėmė ginkluotųjų pajėgų kūrimą 1993–1996 
metais, kai buvau krašto apsaugos ministras. 
Dėl įvairių priežasčių gynybos biudžetas buvo 
dramatiškai sumažintas iki tokio lygio, kad lėšų 
užteko tik išlaikyti turimus pastatus ir įrangą 
bei minimaliai aprūpinti karius. Buvo nerealu 
įsigyti bet kokios karinės įrangos. Kariuomenei 
buvo priekaištaujama, kad ji stengiasi turėti 
per daug pastatų ir teritorijų, kad tai neatitinka 
realių poreikių. Ilgą laiką nebuvo įmanoma ci-
vilizuotai, t. y. pasinaudojant parlamentinėmis 
procedūromis, pristatyti šių poreikių: eg-
zistuojančios rizikos, grėsmių ir ginkluotųjų 
pajėgų užduočių. Tai buvo dėl to, kad nebuvo 
patvirtinta Nacionalinė saugumo koncepcija. 
Iki 1993 m. karinės pajėgos buvo reikalingos 
vien tam, kad galėjo kilti karinis konfliktas, o 
mes turėjome apsiginti patys. Vėliau buvo su-
vokta, kad reikia atitinkamai planuoti. Tam 
tikras šalies nesugebėjimas skirti reikiamą 
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dėmesį karinių pajėgų poreikiams turėjo būti 
kompensuotas pagalba iš išorės ar sėkmingais 
projektais. Lietuva pasinaudojo istorine ben-
dradarbiavimo su Danija galimybe.

„Sraigtasparnio sutartis“

Reikia pabrėžti Lietuvos partnerės Danijos 
vaidmenį plėtojant Lietuvos karines pajėgas. 
Tam neabejotinai buvo daug gerųjų priežasčių, 
tačiau didžiausią įtaką turėjo Danijos karinės 
vadovybės ir Danijos gynybos ministro Han-
so Haekkerupo skiriamas dėmesys. Du taikos 
palaikymo projektai, inicijuoti 1994 m., padėjo 
Lietuvos karinėms pajėgoms spręsti labiausiai 
neatidėliotinas problemas ir netgi kompensuoti 
dalį vidinių sistemos plėtojimo sunkumų. Pir-
mas tokių projektų buvo Lietuvos būrio daly-
vavimas JT taikos palaikymo misijoje Kroati-
joje Danijos bataliono sudėtyje. Projektas gimė 
per 1994 m. Danijos gynybos ministro Hanso 
Haekkerupo vizitą Lietuvoje. Skrydžio sraig-
tasparniu iš Klaipėdos į Vilnių metu vyko ne-
formali darbinė sesija, tada buvo sukurtas ati-
tinkamas pirmas dvišalio susitarimo projektas. 
Danijos laikraščiai jį pavadino „Sraigtasparnio 
sutartimi“. Kai kas gali pagalvoti, kad tai pa-
prasta avantiūra, kadangi sutarties sudarymo 

būdas buvo beprecedentis. Didžiausią riziką 
prisiėmė Danija, kadangi danai turėjo į savo ka-
rinį vienetą integruoti nepakankamai pareng-
tus, angliškai nekalbančius ir karo veiksmuose 
nepatikrintus užsienio šalies karius. Danai taip 
pat prisiėmė visą finansinės atsakomybės naštą, 
aprūpino Lietuvos būrį, užtikrino karių paren-
gimą misijai. Jei šis planas būtų žlugęs, jis būtų 
turėjęs ne tik praktinių, bet ir psichologinių, 
neigiamų politinių pasekmių. Sėkmės atveju 
privalumai taip pat buvo akivaizdūs. Lietuva, 
būdama toli nuo NATO slenksčio, turėjo gali-
mybę integruoti savo karius į NATO šalies pajė-
gas, mokinti karius NATO procedūrų ir kalbos, 
sudaryti jiems kitokią psichologinę aplinką. Su-
kūrus efektyvią atrankos sistemą ir pasiuntus 
karininkus į misiją, galima buvo parengti naci-
onalinius karinius instruktorius. Nacionalinių 
karinių pajėgų kūrimo pradžioje Lietuva turėjo 
realią galimybę prisidėti prie Europos saugu-
mo, o ne vien tik prašyti paramos ir pagalbos. 
Be abejo, tai turėjo Vakarų partnerių akyse pa-
kelti Lietuvos prestižą. Tačiau Lietuvos parla-
mentas tuo metu turėjo dar būti įtikintas, kad 
idėja yra įgyvendinama. Pati idėja turėjo daug 
rėmėjų (vėlesni įvykiai tą patvirtino), tačiau 
buvo ir oponentų. Tam buvo įvairių priežasčių: 
nepakankama teisinė bazė, patirties stoka pa-
renkant personalą, galų gale daugumai nerimą 
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kėlė su operacijomis susijusi rizika. Viena buvo 
aišku: sėkmės atveju tai duos pradžią ne tik pa-
prasčiausiam tarptautiniam dislokavimui, bet 
ir naujam Lietuvos karinių pajėgų vystymui – 
tarptautinių projektų įgyvendinimui. Buvo aki-
vaizdu, kad Lietuvos kariai, kurie galės palaiky-
ti tarptautinę taiką, kartu sugebės ginti Lietuvą. 
Netgi suprasdamas, kad maždaug 30 gerai pa-
ruoštų ir apginkluotų karių negali patenkinti 
valstybės gynybos poreikių, drįstu sakyti, kad 
tai buvo rimtas žingsnis pirmyn didinant Lie-
tuvos saugumą. Tuo metu tai buvo svarbiausia.

Naudodamasis pagreitintomis procedūro-
mis, parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį 
siųsti Lietuvos karius į užsienį ir dalyvauti tarp-
tautinėse operacijose. Buvo daug entuziazmo, 
kadangi viskas buvo daroma pirmą kartą ir ne 
tik Baltijos valstybėse. Tuo pačiu metu Vokieti-
joje vyko debatai dėl šios šalies karinių pajėgų 
dalyvavimo operacijose už tos valstybės ribų. 
Prisimenu savo vokiečių pašnekovus per vizitą 
į Boną tais metais. Jie domėjosi mūsų patirtimi. 
O patirtis buvo tokia, kad vienu mėnesiu anks-
čiau (1994 m. rugpjūčio 1 d.) pirmasis Lietuvos 
taikos palaikymo būrys, vadovaujamas kpt. Ar-
tūro Chrapko, išvyko į Daniją pasirengti misi-
jai. Po to, kai trys būriai baigė dalyvavimą JT 
misijoje, ketvirtas būrys 1996 m. vasario mėne-
sį tapo pirmuoju Lietuvos būriu, kuris dalyvavo 
NATO vadovaujamoje IFOR operacijoje.

Lietuva buvo pirmoji iš Baltijos šalių, pra-
dėjusi dalyvauti taikos palaikymo operacijose. 
Estija pasekė mūsų pavyzdžiu 1995 m. viduryje, 
Latvija dar metais vėliau.

BALTBAT projektas 

Kitas svarbus bendradarbiavimo projektas, taip 
pat susijęs su taikos palaikymu, yra BALTBAT.

1994 m. balandį Šiaurės šalių ministrai pa-
sirašė tarpusavio supratimo memorandumą 
dėl paramos Baltijos šalims formuojant taikos 
palaikymo vienetą. Susitikimo metu Visbyje 
(Švedijoje) memorandumas buvo pasirašytas 
tarp Šiaurės ir Baltijos šalių, bendrai kuriant 
Baltijos taikos palaikymo batalioną. Jau rugsėjo 
mėnesį Kopenhagoje Danijos, Estijos, Suomijos, 

Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Jung-
tinės Karalystės gynybos ministrai susitarė dėl 
vieneto įkūrimo. Kopenhagoje prasidėjo koor-
dinavimo darbai, buvo sukurtos valdymo (po-
litiniu lygiu) ir karinė darbo grupės. Vis dėlto 
praktinę ir materialinę paramą teikė kitos šalys. 
Šiaurės šalys tiekė įrangą, ginkluotę, organizavo 
mokymą. Panaši pagalba buvo gauta iš JAV, Vo-
kietijos, Prancūzijos ir Nyderlandų.

Visa tai tapo įmanoma, kai realus pastangų 
koordinavimas pakeitė abstrakčias diskusijas 
apie būtinumą padėti jaunoms Baltijos valsty-
bėms. Šalių donorių ir Baltijos šalių atstovų su-
sitikimų metu buvo galima išsiaiškinti, kuri Va-
karų valstybė gali suteikti efektyviausią paramą 
ir kokioje srityje. Šį procesą galima būtų pava-
dinti koordinatorių koordinavimu. Kita vertus, 
Baltijos šalys galėjo koordinuoti savo poreikius, 
tai nebuvo lengvas uždavinys. Baltijos šalių ir 
Vakarų partnerių bendradarbiavimas tapo in-
tensyvėjantis ir nuolatinis, palyginti su prieš tai 
buvusiu spontanišku ir chaotišku. Tai nesutapi-
mas, kad ši patirtis vėliau buvo teigiamai įver-
tinta JAV ir kitų šalių. BALTBAT pavyzdys tapo 
daugiašalio politinio ir karinio bendradarbiavi-
mo modeliu.

Krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus vizitas 
Irake. 2004 m.
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Ši organizacinė patirtis gali būti naudinga ne 
tik kitiems regionams, bet ir kitose bendradar-
biavimo srityse (pvz., pramonės ir ekonomikos).

BALTBAT projekto evoliucija patvirtino teo-
rinę prielaidą, kad Baltijos valstybės, tarp jų ir 
Lietuva, vystydamos savo karines pajėgas, turi 
kreipti dėmesį į du pagrindinius uždavinius: 
vidinių gynybos pajėgumų vystymą (galimybę 
reaguoti į grėsmes nacionaliniam saugumui) ir 

sąveikos su NATO (nacionalinių pajėgų rengi-
mas bendriems veiksmams ir operacijoms). Šio-
je stadijoje abu uždaviniai iš dalies sutapo. Vis 
dėlto dėl įvairių priežasčių jie nėra identiški.

2000 m. BALTBAT tapo pėstininkų batalio-
nu, apmokytu pagal NATO standartus, suge-
bančiu atlikti nacionalinės gynybos uždavinius, 
taip pat palaikyti taiką. BALTBAT projektas 
buvo baigtas 2003 metais.

5 Dėl sudėtingų klimatinių sąlygų 
patruliuojant Afganistano Goro  
provincijoje Lietuvos kariams teko 
įveikti sudėtingus maršrutus. 2005 m.

3 Lietuvos snaiperis, užėmęs  
poziciją per bendrą kovinę operaciją 
su Afganistano saugumo pajėgomis 
Afganistane, Goro provincijoje.  
Operacijoje nukauta 17 priešiškų 
kovotojų. 2013 m.

33 Lietuvos kariai patruliuoja  
Afganistano Goro provincijoje.  
2006 m.
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lieTuVos kariai 
TarpTauTinėse  
operacijose  
ir misijose
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EuROpA

Kroatija

1992 m. buvo pradėta UNPROFOR (angl. 
United Nations Protection Force) misija, vado-
vaujama JT. Jos užduotis buvo sudaryti sąlygas 
taikai ir saugumui, demilitarizuoti numatytas 
teritorijas, jas stebėti, apsaugoti gyventojus, ste-
bėti, kaip vykdomos susitarimo dėl ugnies nu-
traukimo sąlygos. Vėliau misija išsiplėtė į Bos-
niją ir Hercegoviną, taip pat Makedoniją. 

1994 m. rugpjūčio–1996 m. vasario mėn. 
maždaug 90 Lietuvos karių dalyvavo operaci-
joje UNPROFOR Kroatijoje. Karių užduotis  – 
padėti palaikyti viešąją tvarką, patruliuoti at-
sakomybės rajone, budėti kontrolės postuose, 
teikti pagalbą humanitarinėms organizacijoms, 
saugoti pažeidžiamus bei gyvybiškai svarbius 
objektus. Šioje JT operacijoje dalyvavo pirmasis 
Lietuvos taikdarių būrys LITPLA-1 (angl. Li-
thuanian Platoon), vadovaujamas kpt. Artūro 
Chrapko. Tai buvo pirmieji tarptautinėse ope-
racijose dalyvavę lietuvių kariai. Šį būrį sudarė 
tuometinės Lauko kariuomenės brigados, Sa-
vanoriškosios krašto apsaugos tarnybos, Karo 
akademijos, Puskarininkių mokyklos ir kitų 
dalinių atrinkti kariai. Į Kroatiją, be LITPLA-1, 
dar išvyko LITPLA-2 ir LITPLA-3. Visi jie tar-
nybą atliko Danijos bataliono sudėtyje.

JT misija UNPROFOR II  
1994–1996 m.
90 karių Danijos bataliono sudėtyje  
LITPLA-1 (32 kariai) 
LITPLA-2 (32 kariai)  
LITPLA-3 (26 kariai)

Konfliktas Kroatijoje ėmė vystytis nuo 
1990  m., kai etniniai serbai rytinėje Kroati-
jos dalyje paskelbė serbų Krainos autonomiją. 
Plataus masto ginkluotas konfliktas prasidėjo 
1991  m. Kroatijai paskelbus nepriklausomybę 
nuo tuometinės Jugoslavijos. Tų metų spalį ser-
bų pajėgos puolė rytinius Kroatijos miestus. Pa-
saulinei bendruomenei ėmus pripažinti Kroa-
tijos Respublikos nepriklausomybę ir įsikišus 
Jungtinėms Tautoms (JT), Jugoslavijos liaudies 
armija pasitraukė į Bosnijos ir Hercegovinos 
teritoriją. Nebeaktyvus ginkluotas konfliktas 
Kroatijoje tęsėsi iki 1995 metų.

3 Lietuvos karys Irake. 2004 m.

Kroatija

Bosnija ir Hercegovina Kosovas
Makedonija

Albanija

Gruzija

Turkija

UNPROFOR II

Allied HarbourJoint Endeavour
ALTHEA

Joint Guard / Joint 
Forge

Joint Guardian
ESBO

CONCORDIA

UNOMIG
ES

ESBO

ACTIVE FENCE
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Lietuvos karius Kroatijoje aplankė krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. 1994 m.
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Bosnija ir Hercegovina

Jugoslavijos Federacijos. Skirtingai nei kitose 
buvusios Jugoslavijos respublikose čia nėra vie-
nos ryškiai skaičiumi dominuojančios etninės 
grupės. Bosnijoje išsiskyrė trys didžiausios etni-
nės grupės: bosniai (44 proc.), serbai (31 proc.) ir 
kroatai (17 proc.). Toks susiskaldymas lėmė, kad 
šioje šalyje kovos dėl nepriklausomybės buvo 
ypač žiaurios. Tiek Serbija, tiek Kroatija turėjo 
teritorinių interesų Bosnijoje. Serbų ir kroatų 
ginkluotosios pajėgos užimtose teritorijose vyk-
dė etninius valymus. Įsikišus NATO pajėgoms, 
1995 m. kovos pradėjo rimti. Buvo pasiekta 
politinių susitarimų, kuriems įgyvendinti pri-
reikė 60 tūkstančių NATO karių, dalyvavusių 
operacijoje IFOR (angl. Implementation Force). 
Vėliau šią misiją pakeitė SFOR (angl. Stabilisa-
tion Force). Operacija pradėta 1996 metais pagal 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 1088, suteikusią mandatą pradėti taikos įve-

IFOR (operacija „Joint Endeavour“) 
1996 m.
175 kariai
LITPLA-4 (34 kariai)
LITCOY-1 (141 karys)
1996 04 17 žuvo vyr. ltn. Normundas Valteris

1991 m. žlugus tuometinei Jugoslavijos Fede-
racijai, ginkluoti konfliktai prasidėjo vakarinė-
je buvusios Federacijos dalyje. 9 deš. pabaigoje 
buvo panaikinta Vojevodinos ir Kosovo auto-
nomija, ir šios teritorijos tapo Serbijos dalimi. 
Prasidėjo ankstesnės Jugoslavijos skilimas. At-
siskyrė Slovėnija, Makedonija, Kroatija. Visų 
pirma konfliktas įsiplieskė Slovėnijoje, netru-
kus dar 1991 m. persimetė į Kroatiją, o 1992 m. 
pradžioje – į Bosniją. Kilo karas tarp Bosnijoje 
ir Hercegovinoje gyvenančių bosnių, kroatų ir 
serbų. Nors ankstesnės Jugoslavijos likutis – Fe-
deracinė Jugoslavijos Respublika (FRY, Serbijos 
ir Juodkalnijos) oficialiai kare nedalyvavo, ta-
čiau Jugoslavijos liaudies armija ir tuometinis 
vadovas Slobodanas Miloševičius rėmė Bosni-
jos serbus karine technika, kariais. 

Bosnija ir Hercegovina 1991 m. paskelbė apie 
apsisprendimą egzistuoti nepriklausomai nuo 

SFOR (operacija „Joint Guard / Joint Forge“) 
1996–2004 m.
649 kariai
LITCOY-1 (141 karys) 
LITPLA-5 (41 karys)  
LITPLA-6 (41 karys) 
LITPLA-7 (41 karys)  
BALTCON-1 (41 karys)  
BALTCON-2 (147 kariai)  
BALTCON-3 (19 karių)  
BALTSQN-1 (2 kariai)  
BALTSQN-2 (74 kariai)  
BALTSQN-3 (2 kariai)  
BALTSQN-4 (2 kariai) 
BALTSQN-5 (95 kariai)  
BALTSQN-6 (2 kariai)  
SFOR (1 karys JAV štabe)

ES operacija ALTHEA
2004–2010 m.
12 karių
ES pajėgų štabas Sarajeve
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dimo operaciją. Nuo 2004 m. gruodžio mėnesio 
vadovavimą misijai iš NATO perėmė Europos 
Sąjunga.

Lietuva šioje operacijoje dalyvavo nuo 1996 
metų. Misijose Bosnijoje ir Hercegovinoje yra 
tarnavę maždaug 700 Lietuvos karių (kariniuo-
se vienetuose LITPLA, LITCOY, BALTCON, 
BALTSQN, SFOR). 1996 m. IFOR operaci-
jos metu čia žuvo pirmasis Lietuvos taikdarys 
vyr. ltn. Normundas Valteris (LITPLA-4). 

Bosnijoje, dalyvaudami IFOR ir SFOR ope-
racijose, Lietuvos kariai pirmą kartą dalyvavo ir 
NATO vadovaujamose tarptautinėse operacijose. 
Kai situacija stabilizavosi, buvo priimtas sprendi-

mas šioje šalyje mažinti tarptautines pajėgas.
2003 m. vasario mėnesį iš operacijos Bosni-

joje ir Hercegovinoje į operaciją Kosove per-
keltas Danijos batalionas; kartu su juo – ir jam 
priskirtas Baltijos šalių kontingentas BALTSQN 
(angl. Baltic Squadron). Kontingente, pasikeis-
dami pamainomis, tarnavo kariai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. 

Karių užduotis buvo padėti palaikyti viešąją 
tvarką, patruliuoti atsakomybės rajone, budėti 
kontrolės postuose, teikti pagalbą humanitari-
nėms organizacijoms, saugoti objektus.

Tarptautinė operacija 
ALTHEA

Europos Sąjungos (ES) operacija ALTHEA 
pradėta 2004 m. gruodžio 2 dieną. Tai trečio-
ji (ir kol kas didžiausia) ES karinė operacija 
(dalyvauti joje buvo pasiųsta 7 000 karių) bei 
antroji ES vadovaujama karinė operacija (pir-
moji CONCORDIA Makedonijoje 2003 m.), 
naudojant „Berlin plus“ mechanizmą (galimy-
bė ES naudotis NATO kariniais ir planavimo 
pajėgumais bei žvalgybine informacija ES va-
dovaujamose operacijose). 

Operacijos ALTHEA uždavinys – užtikrin-
ti saugią ir stabilią aplinką operacijos rajone, 

Lietuvos karius aplankė krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius.

Pažintis su šarvuočiais M113 SFOR misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.
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užkirsti kelią galimoms konfliktinėms situaci-
joms, kontroliuoti Bendrosios taikos sutarties 
(taip pat žinoma kaip Paryžiaus arba Deitono 
taikos sutartis) sąlygų vykdymą siekiant užtik-
rinti, kad visi ES ir tarptautinės bendruomenės 
dalyviai galėtų vykdyti savo įsipareigojimus 
prisidėdami prie taikaus Bosnijos ir Hercego-
vinos vystymosi. Tarptautinės ginkluotosios 
daugianacionalinės ES pajėgos (angl. European 
Force, EUFOR) remia Bosnijos ir Hercegovinos 
kariuomenės mokymą bei pajėgumų vystymą. 
Tarptautinių ginkluotųjų daugianacionalinių 
ES pajėgų operacija ALTHEA taip pat yra visa-
pusiškos ES paramos Bosnijai ir Hercegovinai 
dalis integruojant šalį į euroatlantinę erdvę. 

2011 m. spalio mėnesį ES Politinis ir saugu-
mo komitetas priėmė sprendimą rekonfigūruo-

ti operacijos pobūdį. Numatyta, kad EUFOR 
pajėgas sudarys iki 500–600 karių. Didelis dė-
mesys buvo skirtas pakankamo rezervo išlai-
kymui. ES valstybės narės nepritarė operacijos 
vado siūlymui rezervui panaudoti ES kovines 
grupes, todėl pagal susitarimą su NATO rezer-
vo funkcijas ALTHEA vykdo operacinių rezer-
vo pajėgų batalionas (angl. Operational reserve 
forces, ORF). 2012 m. pavasarį buvo pritarta 
atnaujintai operacijos koncepcijai (CONOPS) ir 
operaciniam planui (OPLAN). Šiuo metu misi-
joje dalyvauja 599 kariai.

Lietuvos kariuomenė dalyvavimą ES ope-
racijoje ALTHEA Bosnijoje ir Hercegovinoje 
baigė 2010 m. gruodžio 20 dieną. Per šešerius 
metus šioje operacijoje misiją atliko 12 Lietuvos 
karininkų. 

Lietuvos kariai SFOR operacijoje. 1998 m.
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Lietuvos kariai patruliuoja Kosovo provincijoje. 
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Kosovas

1991 m. žlugus tuometinei Jugoslavijos Fede-
racijai, ginkluoti konfliktai prasidėjo vakarinė-
je buvusios Federacijos dalyje. 9 deš. pabaigoje 
buvo panaikinta Vojevodinos ir Kosovo autono-
mija, šios teritorijos tapo Serbijos dalimi.

Po keleto taikos metų 1998 m. Pietų Serbijos 
Kosovo provincijoje (albanų – apie 1,8 milijono, 
serbų – apie 200 tūkst.) karinius veiksmus pra-
dėjus Kosovo išlaisvinimo armijai (UKC), vėl 
įsiplieskė konfliktas tarp Jugoslavijos karinių pa-
jėgų ir provincijoje gyvenančių etninių albanų. 
Konflikto kulminacija tapo 1999 m. NATO pajė-
gų pradėti Serbijos karinių objektų bombardavi-
mai, trukę 2 mėnesius, kol į provinciją buvo įleis-
tos NATO ir Rusijos taikos palaikymo pajėgos. 
Pasibaigus Aljanso karinei operacijai Jugoslavi-
joje, kuria buvo siekiama nutraukti Jugoslavijos 
armijos veiksmus Kosove, buvo suformuotos Ko-
sovo pajėgos (KFOR), jų branduolį sudarė NATO 
valstybių karinės pajėgos. Pirmieji junginiai į Ko-
sovą įžengė 1999 m. birželio 12 dieną.

Bendri KFOR pajėgumai sudarė apie 50 000 
karių. Tai tarptautinės pajėgos, vadovaujamos 
ir kontroliuojamos vieningos vadovybės, kurios 
branduolį sudarė NATO, o Rusijos Federacija 
dalyvavo pagal susitarimus. Į pagrindinį KFOR 

formavimo etapą įsitraukė per 12 kitų šalių, ne-
priklausančių Aljansui. Pietų Serbijos Kosovo 
provincijoje, kur gyventojų daugumą sudaro 
albanai, po separatistinės Kosovo išlaisvinimo 
armijos veiksmų 1998 m. prasidėjo ginkluo-
tas Jugoslavijos karinių pajėgų ir vietos albanų 
konfliktas. Į konfliktą įsikišo NATO pajėgos. 
Nuo 1998 m. gruodžio iki 1999 m. kovo trys 
kariniai stebėtojai iš Lietuvos dalyvavo Euro-
pos saugumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijos misijoje (angl. OSCE Kosovo Verification 
Mission) Kosove. Misijos tikslas – tikrinti, kaip 
tuometinė Jugoslavijos Federacinė Respublika 
vykdo savo įsipareigojimus, sureguliuoti konf-
liktą Kosovo provincijoje. 

Lietuvos kariai į tarptautines misijas Kosove 
pradėjo vykti nuo 1999 metų. Pagrindinės karių 
užduotys: padėti palaikyti viešąją tvarką, pa-
truliuoti atsakomybės rajone, budėti kontrolės 
postuose, teikti pagalbą humanitarinėms orga-
nizacijoms, saugoti objektus ir t. t. 

2001 m. kovo mėn.–2003 m. liepos mėn. 
Lietuvos transportinis orlaivis An-26 dalyvavo 
NATO vadovaujamose operacijose Bosnijoje ir 
Hercegovinoje, taip pat Kosovo provincijoje ap-
rūpinimo operacijoje. 

KFOR (operacija „Joint Guardian“)
1999–2009 m.
823 kariai
KFOR-1/KFOR-18 (po 30 karių) 
KFOR-19 (29 kariai) 
KFOR-20 (Priština) (29 kariai) 
BALTSQN-7 (1 karys Danijos bataliono štabe
2 karo medikai Čekijos ir Slovakijos batalione) 
BALTSQN-8 (97 kariai) 
BALTSQN-9 (1 karys)  
BALTSQN-10 (1 karys) 

BALTSQN-11 (96 kariai) 
BALTSQN-12 (1 karys) 
KFOR štabe (Prištinoje) (12 karių)  
NTT-K (14 karių)
NATO KFOR / SFOR užduočių vykdymas  
(98 kariai)

2001–2003 m.
Lėktuvas An-26, 
įgula bei aptarnaujantis personalas – 98 kariai 
KFOR JLSG (angl. Joint Logistics Support 
Group)
4 kariai

2012–2013 m.
ESBO verifikacijos misija Kosove
3 kariai
1998–1999 m.



62

2003 m. balandžio–spalio mėnesiais karo 
medikas ir jo padėjėjas dalyvavo misijoje NATO 
vadovaujamoje operacijoje „Joint Guardian“ 
Kosove. Lietuviai tarnavo Čekijos ir Slovakijos 
bendrame batalione.

Nuo 2003 m. pradžios, priėmus sprendimą 
mažinti tarptautines pajėgas SFOR operacijo-
je, Danijos batalionas (o su juo ir BALTSQN) iš 
Bosnijos ir Hercegovinos buvo perkeltas vykdy-
ti misiją Kosove. Į Baltijos šalių eskadroną Lie-
tuva, Latvija ir Estija pasikeisdamos pusmečiui 
siuntė maždaug 90 karių kuopą. 2003 m. rug-
pjūčio mėnesį Estijos taikdarių kuopą pakeitė 
kariai iš Lietuvos, nuo 2004 m. kovo mėnesio 
juos pakeitė latviai. Tuo metu, kai šalis nesiuntė 
savo karinio vieneto, operacijoje dalyvavo vie-
nas tos valstybės ryšio karininkas.

Vėliau Lietuva delegavo pėstininkų būrį, tar-
nybą atlikusį lenkų ir ukrainiečių bendrame 

batalione. Lietuvių būrys, veikęs bendrame len-
kų ir ukrainiečių batalione, sėkmingai vykdęs 
karines ir humanitarines užduotis Kačanik vie-
tovėje, ir 2 Lietuvos karininkai, tarnavę KFOR 
operacijos vadavietėje Prištinoje, baigė misiją 
Kosove 2009 m. birželio 30 dieną.

Lietuvos kariai Kosove tarnavo 1999–2009 
metais. Per dešimtmetį Kosove tarnybą atliko 
maždaug 800 karių. 

2008 m. vasario 17 d. Kosovui paskelbus ne-
priklausomybę, Lietuva ją pripažino tų pačių 
metų gegužės 6 dieną. Jauna valstybė daug pa-
stangų dėjo kurdama nacionalines institucijas 
ir vietos saugumo pajėgas. Lietuvos kariniai 
instruktoriai, priskirti NATO mokymo grupei 
Kosove (angl. NATO Training Team-Kosovo, 
NTT-K), pagal aprobuotas programas per pra-
tybas mokė studentus, būsimuosius saugumo 
pajėgų narius. 

Patikrinimo postas. 



63

Albanija
Kosovo provincijoje (Serbijoje ir Juodkal-

nijoje) kilusi krizė privertė šimtus tūkstančių 
žmonių pasitraukti į kaimynines šalis. Make-
donijos ir Albanijos vyriausybės negalėjo savo 
jėgomis suvaldyti albanų pabėgėlių srauto, 
plūstančio iš Kosovo. Kilo humanitarinės ka-
tastrofos grėsmė.

1999 m. gegužės mėn.–1999 m. rugsėjo mėn. 
dešimt Lietuvos karių (karo medikai, pagal-
binis medicinos personalas) dalyvavo NATO 
humanitarinėje operacijoje „Allied Harbour“ 
Albanijoje. Karo medikai vietos gyventojams 
teikė medicininę pagalbą.

NATO humanitarinė operacija 
„Allied Harbour“ 
1999 m.
10 karių
Čekijos karo lauko ligoninės sudėtyje

Lietuvos kariai Kosovo provincijoje.
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Buvusioji Jugoslavijos 
Respublika Makedonija 

pabėgėlių iš šios Serbijos provincijos pasitraukė 
į kaimyninę Makedoniją. 2001 m. smurto pro-
trūkis, etniniams albanams reikalaujant pla-
tesnių autonomijos teisių, privertė vyriausybę į 
vakarinę šalies dalį siųsti ginkluotąsias pajėgas. 
Po šešių kovos mėnesių sukilėliai ir Makedoni-
jos vyriausybė pasirašė taikos sutartį, kuri leido 
Didžiosios Britanijos vadovaujamoms NATO 
pajėgoms įžengti į šalį ir nuginkluoti partiza-
nus. 2001 m. lapkritį Makedonijos parlamentas 
sutiko pataisyti Konstituciją ir taip suteikti dau-
giau teisių albanų mažumai.

ES vadovaujama karinė operacija „Concor-
dia“ buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Make-
donijoje pradėta 2003 m. balandžio mėnesį ben-
dru šalies, ES ir NATO sprendimu ES iš NATO 
perimti vadovavimą karinei operacijai. Opera-
cijoje dalyvavo maždaug 800 karių iš 26 valsty-
bių. 2003 m. gruodžio 15 d. misija buvo baigta.

Į ES pajėgų operaciją „Concordia“ buvusioje 
Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Lietuva 
buvo išsiuntusi vieną štabo karininką.

Skirtingai nei likusios buvusios Jugoslavijos 
valstybės, 1991 m. paskelbusi apie savo nepri-
klausomybę, Makedonija neįsivėlė į kovą su Ju-
goslavijos liaudies armija. Tačiau praėjus keletui 
metų po šalies išsilaisvinimo, jos viduje pradėjo 
bręsti etninis konfliktas. 1997 m. Makedonijos 
vyriausybė paprašė NATO labiau išplėsti veiklą 
Balkanų regione. Įtampa tarp Makedonijoje 
gyvenančių albanų ir makedonų dar labiau iš-
augo per Kosovo krizę, kai maždaug 140 tūkst. 

ES karinė operacija „Concordia“ 
2003 m.
1 karys tarptautiniame štabe

EUFOR štabas. 2003 m. Lietuva į šį vienetą skyrė karininką. 
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Gruzija

ja 2003 m. išsiplėtė iki 42, o vasaros metu – iki 54 
stebėtojų. Sienos stebėjimo operacijai išsiplėtus į 
Dagestano sritį, tarptautinių stebėtojų skaičius 
išaugo iki 144. Nuo 2004 m. birželio mėnesio 
tarptautinėje misijoje tarnauja 175 nariai, tarp jų 
148 sienos stebėtojai (žiemos metu, kai pagrindi-
nės perėjos kalnuose apsningtos, skaičius suma-
žėja iki 85). 

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) misija Gruzijoje pradėta 
1992 m. per septynioliktąjį ESBO viršūnių susi-
tikimą lapkričio 6 d., sustiprėjus įtampai Gruzi-
jos ir Rusijos Federacijos pasienyje. Jos tikslas – 
rinkti nešališką ir tikslią informaciją apie padėtį 
pasienyje, padėti šalims išvengti galimų sienos 
pažeidimų.

1997 m. supratimo memorandumas buvo pa-
sirašytas tarp ESBO ir JT Žmogaus teisių biuro 
Abchazijoje, kur nuo tada dirba vienas arba du 
ESBO karininkai. Misija turi 9 nuolatinius pos-
tus Rusijos Federacijos ir Gruzijos pasienyje. Pir-
mines misijos pajėgas sudarė 8 nariai (įskaitant 
asmeninį viršininko atstovą). Palaipsnis tarptau-
tinio štabo didinimas buvo pradėtas devynio-
liktojo ESBO viršūnių susitikimo metu 1993 m. 
sausio 4 dieną. Nuolatinės tarybos sprendimu 
Nr.  334 misijos dalyvių skaičius buvo išplėstas 
iki 20 žmonių, atsižvelgiant į tai jog misijos įga-
liojimai išsiplėtė pradėjus stebėti judėjimą Gruzi-
jos ir Rusijos Federacijos, Čečėnijos Respublikos 
pasienyje. Pradėjusi stebėti Gruzijos ir Rusijos 
Federacijos, Ingušijos Respublikos pasienį, misi-

ESBO sienos stebėjimo misija Gruzijoje
2000–2005 m.
6 kariai

ESBO paramos apmokant Gruzijos  
pasieniečius programa
2005–2007 m.
1 karys

UNOMIG karinių stebėtojų misija 
2007–2009 m.
5 kariniai stebėtojai

ES stebėtojų misija
2008–2009 m.
1 karys
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NATO misija „Active Fence“ Turkijoje pra-
dėta, kai 2012 m. Turkijos vyriausybė kreipėsi 
į Aljansą dėl paramos užtikrinant šalies sau-
gumą padidėjus raketų apšaudymo grėsmei iš 
Sirijos. Atsižvelgdama į šią užklausą, NATO 
Turkijos pietuose prie sienos su Sirija dislokavo 
JAV, Nyderlandų ir Vokietijos kariuomenių ra-
ketines oro gynybos sistemas „Patriot“.

Turkija

NATO ryšių ir informacinių sistemų grupės 
operacija „Active Fence“
2014 m.
5 kariai

Lietuvos kariuomenės perdislokuojamojo ry-
šių ir informacinių sistemų modulio (PRISM) 
kariai misijoje „Active Fence“ užtikrino „Pat-
riot“ padalinių prijungimą prie NATO ryšių 
tinklų ir šių tinklų funkcionavimą.

Planuojama, kad Lietuvos kariai misijoje 
Turkijos pietinėje dalyje užduotis vykdys iki 
rugsėjo pradžios, kai juos pakeis kitas NATO 
PRISM vienetas.
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Azija

„Iraqi Freedom“ 
JAV vadovaujama karinė operacija Irake 
2003 m.
12 karių
4 karo medikai, 8 logistikos specialistai

Pokarinė operacija Irake
2003–2008 m.
876 kariai
LITCON-1 (43 kariai), LITCON-2 (54 kariai), 
LITCON-3 (54 kariai), LITCON-4 (54 kariai), 
LITCON-5 (53 kariai), LITCON-6 (53 kariai), 
LITCON-7 (51 karys), LITCON-8 (53 kariai), 
LITCON-9 (6 kariai), LITCON-10 (69 kariai), 
LITDET-1 (45 kariai), LITDET-2 (54 kariai), 
LITDET-3 (49 kariai), LITDET-4 (49 kariai), 
LITDET-5 (48 kariai). 

Irakas

NATO mokymo misija
2005–2011 m.
41 karys

Perversmo būdu į Irako valdžią patekęs auto-
ritarinis Saddamo Husseino režimas, atstovau-
damas Irako sunitų mažumą, vykdė žiaurias 
represijas prieš Irako šiitus ir šiaurėje gyvenan-
čius kurdus. Saddamo Husseino režimas turėjo 
ir agresyvių išorinių kėslų, tai iliustruoja karas 
su Iranu (jame Irakas naudojo masinio naikini-

mo ginklą) ir mažos kaimyninės Kuveito vals-
tybės užpuolimas. Pasaulinė bendruomenė rea-
gavo į prieš Kuveitą nukreiptą agresiją. 1991 m. 
po sėkmingos sąjungininkų karinės operacijos 
Irakas patyrė triuškinamą pralaimėjimą, Jung-
tinių Tautų taikomos sankcijos kiek susilpnino 
Irako išorinę agresiją. 

AfganistanasSirija

Pakistanas

Irakas

IRAQI FREEDOM
Pokarinė operacija
NATO mokymo isija Vandenvalos 

vienetas

Enduring Freedom
ISAF

UNAMA 

UNSMIS
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saugumą ir stabilumą regione, tarptautinės ka-
rinės pajėgos liko tol, kol naujoji Irako vyriau-
sybė pajėgi kontroliuoti šalies teritoriją. 

Pirmieji iš Lietuvos į Iraką 2003 m. balandžio 
mėnesį išvyko 8 logistikos specialistai kartu su 
keturiais karo medikais. Lietuvos karo medikai 
Umm Qasr jūrų uoste ispanų karo laive „Ga-
licia“ įrengtoje ir miesto civilinėje ligoninėse 
teikė pagalbą vietos gyventojams. Karo medikų 
misija Irake baigta birželio mėnesį, ispanams 
atšaukus laivą.

Logistikos specialistai iš pusmetį trukusios 
humanitarinio pobūdžio misijos grįžo 2003 m. 
lapkričio mėnesį. Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų logistikos specialistai buvo dislokuoti 
Tallil oro bazėje, 20 km į pietus nuo An Nasi-
ryah, Didžiosios Britanijos atsakomybės rajo-
ne. Lietuviai specialia technika atliko krovos 
darbus, aptarnavo sąjungininkų transportinius 
lėktuvus. 

2003–2004 m. Lietuvos kariai tarnavo CJTF 
(angl. Combined Joint Task Forces) štabe. Taip 

Irakas turėjo įsileisti JT ginklų inspektorius, 
kurie buvo įgalioti prižiūrėti, kad Irakas sunai-
kintų visus branduolinius, cheminius, biologi-
nius ir balistinius ginklus. Saddamui Hussei-
nui nesankcionuotai nutraukus JT inspekciją, 
JAV ir Didžioji Britanija 1998 m. pradėjo oro 
antskrydžius prieš Irako karinius objektus. 
2001  m. rugsėjo 11 d. teroristų išpuoliai JAV 
paskatino suaktyvinti Irako nuginklavimo pro-
cesą, paaštrėjo Irako masinio naikinimo ginklų 
arsenalo patekimo į teroristų rankas grėsmė. 
Nuo tol įtampa augo iki 2003 metų. 

Irakui nereaguojant į JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją dėl JT ginkluotės inspektorių vei-
klos, taip pat dėl įtarimų, kad Irakas ir toliau 
gamina ir saugo masinio naikinimo ginklą,  Ge-
orge’o W. Busho paskelbtą ultimatumą, 2003 m. 
kovo mėnesį pradėta karinė operacija Persijos 
įlankos regione. Sąjungininkų (daugiausiai JAV 
ir Didžiosios Britanijos) jėgomis įvykdžius pla-
taus masto karinę operaciją Saddamo Husseino 
režimas buvo sunaikintas. Siekiant užtikrinti 

3  Irake dislokuoto LITCON-1 būrio karių žygis. 2003 m. 

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius patruliui vykdant užduotį Irake. 2006 m.
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pat lietuvių kariai tarnavo Didžiosios Britani-
jos vadovaujamos Daugianacionalinės divizijos 
štabe Basroje. Tarnybą Lietuvos kariai atliko ir 
Lenkijos vadovaujamos Daugianacionalinės di-
vizijos (atsakomybės rajonas – Irako pietryčiai) 
štabe.

Nuo 2006 m. sausio iki 2007 m. sausio pa-
baigos Lietuvos štabo karininkai prisidėjo prie 
Mokymo pajėgų taikos rėmimo operacijos Len-
kijos vadovaujamos Daugianacionalinės divizi-
jos atsakomybės rajone Ad Diwaniyah. 

Daugiausiai Lietuvos karių Irake buvo 
LITCON ir LITDET misijose. LITDET (angl. 
Lithuanian Detachment) būriai vykdė užduo-
tis Lenkijos atsakomybės rajone (Lenkijos di-
vizijos sudėtyje Al Hillah ir Al Kut miestuose). 
LITDET kariai buvo išvesti Lenkijai nuspren-
dus sumažinti savo kontingentą Irake. Iš viso 
buvo penkios LITDET rotacijos.

Devynios LITCON (angl. Lithuanian 
Contingent) rotacijos atliko tarnybą Didžiosios 
Britanijos vadovaujamame sektoriuje, Danijos 
bataliono sudėtyje prie Basros miesto Pietų Ira-
ke. 2007 m. lapkričio mėnesį Lietuva į operaciją 
pasiuntė karių būrį LITCON-10, kuris vienai 
rotacijai iki 2008 m. rugpjūčio mėnesio buvo 
dislokuotas Rytų Irako Al Kut mieste.

NATO Irako karių apmokymo misija 
NTM-I (angl. NATO Training mission-
Iraq)
2004 m. birželio 28 d. Stambule NATO ša-

lių vadovai sutarė padėti Irakui mokyti vieti-
nes saugumo pajėgas. NTM-I pradėjo veiklą 
2004 m. birželio 30 dieną. Jos tikslas buvo mo-
kyti, patarti aukščiausiajam ir vidutinio lygio 
Irako saugumo pajėgų personalui Irake, atlikti 
šią funkciją NATO ir Aljanso valstybių nacio-
nalinėse institucijose bei mokymo centruose. 
Nuo 2004 m. rugpjūčio NTM-I misija dirbo 
Bagdade, kur mokė ir konsultavo vyriausiąjį 
Irako saugumo pajėgų personalą, koordinavo 
šalių narių bei partnerių paramą Irako kariuo-
menei. 

Irakui neprašius pratęsti NATO mokymo 
misijos, 2011 m. gruodžio 12 d. Šiaurės Atlan-
to Taryba priėmė sprendimą baigti misiją ir iki 
2011 m. gruodžio 31 d. išvesti NATO personalą. 
Gruodžio 22 d. iš misijos grįžo 2 Lietuvos ka-
riai, jie užbaigė Lietuvos dalyvavimą tarptauti-
nėje misijoje Irake.

NTM-I misijoje dalyvavo 23 NATO šalys ir 
viena šalis partnerė. NATO ir toliau bendradar-
biaus su Irako vyriausybe dvišalių susitarimų 
pagrindu.

Irake dislokuoto LITCON-1 būrio karių žygis. 2003 m. 
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Pakistanas

2005 m. spalį Pakistane įvykus ypač stipriam 
žemės drebėjimui, šalies vadovybė kreipėsi į 
NATO su prašymu suteikti pagalbą. NATO 
Šiaurės Atlanto Taryba priėmė sprendimą su-
teikti pagalbą Pakistanui ir pirmą kartą Aljanso 
istorijoje panaudojo NATO greitojo reagavimo 
pajėgas (angl. NATO Response Force, NRF). At-
sižvelgdama į tai Lietuva priėmė sprendimą į 
misiją siųsti Vandens valymo vienetą.

Dešimt Lietuvos karių iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos ba-
taliono tris mėnesius dalyvavo NATO greitojo 
reagavimo pajėgų humanitarinėje operacijoje 
nuo stipraus žemės drebėjimo nukentėjusiame 
Arja rajone Pakistane. Lietuvos kariuomenės 
vandens valymo specialistai išvalė daugiau nei 
363 tūkst. litrų geriamojo vandens, kurį naudo-
jo vietos gyventojai ir patys kariai.

Lietuvos vandens valymo vienetas dirbo 
Šiaurės Rytų Pakistano regiono Arja rajone, 
Bagh miestelyje. Lietuvos kariai buvo priskirti 
Ispanijos bataliono Inžinerijos kuopai. Misijoje 
Lietuvos kariai naudojo savo vandens valymo 
įrangą. Vieną įrenginį kariai atsivežė iš Lietu-
vos, dar du buvo perkelti iš Afganistano, kur 
juos naudojo Lietuvos vadovaujama Afganista-
no Goro provincijos atkūrimo grupė. Kariams 
įsikūrus naujoje stovykloje, buvo pradėtas nau-
doti stacionarus vandens valymo įrenginys.

2005 m.
Lietuvos kariuomenės vandens valymo  
vienetas

NATO greitojo reagavimo pajėgų operacijoje Pakistane veikė Lietuvos kariuomenės vandens valymo vienetas.
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Afganistanas

2001 m. rugsėjo 11 d. du teroristų užgrobti 
lėktuvai įsirėžė į Pasaulinio prekybos centro 
pastatus Niujorke, dar vienas – į Pentagono 
pastatą Vašingtone, ketvirtas sudužo Pensil-
vanijoje. Po šio išpuolio buvo nuspręsta duoti 
deramą karinį atkirtį terorizmui, pasinaudo-
jant kolektyvine ir individualia savigynos teise. 

Operacija pradėta 2001 m. spalio mėnesį, po to, 
kai Afganistanas atsisakė išduoti įtariamuosius 
teroro aktų organizatorius. Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo Taryba rezoliucijomis Nr. 1368, 
1373, 1386 pasmerkė teroro aktus ir, remdamasi 
Jungtinių Tautų Chartijos VII skyriumi, suteikė 
mandatą pradėti karinę operaciją. 

ISAF – 3 021 karys
2003 m. – iki dabar
Medikai vokiečių ligoninėje (12 medikų),  
Kabulo oro uostas (35 kariai),  
medikai JK Mazar E Sharif PAG (5 medikai), 
PAG-1 (113 karių), PAG-2 (127 kariai),  
PAG-3 (120 karių), PAG-4 (128 kariai),  
PAG-5 (127 kariai), PAG-6 (131 karys),  
PAG-7 (151 karys)

Žuvo srž. Arūnas Jarmalavičius, 

PAG-8 (135 kariai), PAG-9 (143 kariai),  
PAG-10 (124 kariai), PAG-11 (147 kariai),  
PAG-12 (143 kariai), PAG-13 (147 kariai),  
PAG-14 (144 kariai), PAG-15 (142 kariai),  
PAG-16 (128 kariai), CERP (1 karys),  
PAG-17 (138 kariai), KPG-1 (12 karių),  
KPG-2 (12 karių), KPG-3 (12 karių),  
OKCPG-1 (8 kariai), OKCPG-2 (8 kariai),  
NPE-1 (17 karių), NPE-2 (17 karių),  
NPE-3 (21 karys), NPE-4 (20 karių),  

JAV vadovaujama antiteroristinė operacija 
Afganistane 
„Enduring Freedom“ 
2002–2006 m.
162 kariai

JT paramos misija UNAMA 
2 kariniai patarėjai
2007–2008 m. (1 patarėjas)
2013–2014 m. (1 patarėjas)

NPE-5 (21 karys), NPE-6 (22 kariai),  
NPE-7 (21 karys), NPE-8 (21 karys),  
NPE-9 (21 karys), NPE-10 (14 karių),  
NPE-11 (12 karių), PIKG (8 kariai),  
RC-W (Heratas) (82 kariai),  
KOM KAF HQ (3 kariai),  
ISAF HQ (Kabulas) (35 kariai),  
ICJ (ISAF jungtinis štabas) (19 karių),  
TACP (Helmandas) (16 karių),  
POMLT-1 (8 kariai), POMLT-2 (10 karių), 
POMLT-3 (9 kariai),  
PPG (Policijos patarėjų grupė) (8 kariai), 
OPMG-1 (Oro pajėgų mokymo grupė)  
(8 kariai),  
OPMG-2 (8 kariai), OPMG-3 (8 kariai), 
OPMG-4 (8 kariai), OPMG-5 (6 kariai), 
OPMG-6 (6 kariai), OPMG-7 (6 kariai),  
Lietuvos Respublikos specialiosios misijos 
apsauga (54 kariai),  
NTM-A (ISAF mokymo misija) (8 kariai).
ISAF – 6 karo medikai

2002–2003 m.
Čekijos karo lauko ligoninėje 4 karo medikai, 
vokiečių ligoninėje 2 karo medikai.
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Nuo 2002 m. lapkričio iki 2004 m. lapkričio 
pabaigos operacijoje „Tvirta taika“ (angl. „En-
during Freedom“) dalyvavo Lietuvos kariuome-
nės Specialiųjų operacijų junginio eskadronai 
ir štabo karininkai. Kariai vykdė specialiosios 
žvalgybos užduotis, dalyvavo sulaikant įtaria-
mus asmenis, likviduojant ginklų sandėlius ir 
slėptuves.

2003–2005 m. Lietuvos karo medikai tarnavo 
Vokietijos vadovaujamoje karo lauko ligoninėje 
Kabule, 2004–2005 m. Lietuvos logistai, krovos 
specialistai, oro eismo navigatoriai ir kiti kari-
niai specialistai – Kabulo tarptautiniame oro 
uoste. Lietuvių karo medikai taip pat dalyvavo 
vienos iš provincijų atkūrimo grupių Mazar E 
Sharif veikloje. 

2007 m. Afganistane pradėjo veiklą Euro-
pos Sąjungos policijos misija EUPOL. Misija 
pagrindinį dėmesį skiria policijos apmokymui, 
kriminalinių nusikaltimų tyrimui, kovai su ko-
rupcija ir pan. Į šią misiją Lietuva taip pat de-
legavo pareigūnus. Vienas misijos biurų buvo 
įkurtas Lietuvos karių stovykloje Čagčarane. 

Lietuvos kariai ISAF 
operacijoje
Provincijos atkūrimo grupė (PAG)

Nuo 2005 m. Lietuva pradėjo vadovauti Af-
ganistano Goro provincijos atkūrimo grupei. 
Be Lietuvos karių, Goro provincijos atkūrimo 
grupėje taip pat tarnavo Danijos, Islandijos, 
JAV, Kroatijos, Gruzijos ir Ukrainos karių. PAG 
stovykla įkurta provincijos centre Čagčarane 
(apie 350 km nuo Kabulo).

Lietuvos vadovaujama Afganistano Goro 
provincijos atkūrimo grupė buvo bendra ci-
vilinė ir karinė misija. Pagrindinė misijos už-
duotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įta-
ką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti 
tinkamas sąlygas provincijai atkurti. Goro pro-
vincijos atkūrimo grupėje tarnavo 17 Lietuvos 
karių pamainų, taip pat Danijos, Gruzijos, Is-
landijos, Japonijos, JAV, Kroatijos, Ukrainos 
karių bei civilių. 

Iki prasidedant tarptautinių pajėgų operaci-
jai Afganistane, ši šalis daugiau nei dvidešimt 
metų buvo draskoma karų ir alinama įvairių 
totalitarinių režimų. 1978 m. prokomunistinės 
vidaus jėgos įvykdė karinį perversmą ir užėmė 
valdžią. Jos vykdomos reformos sukėlė didžio-
sios visuomenės dalies nepasitenkinimą. Viso-
je šalyje prasidėjo ginkluoti sukilimai. 1979 m. 
gelbėdama komunistinę Afganistano valdžią, 
savo kariuomenę įvedė Sovietų Sąjunga. Pla-
nuotos greitos sėkmės sovietų ginkluotosioms 
pajėgoms pasiekti nepavyko, buvo įsivelta į ilgą 
karą su vietos partizanais. Po ilgų ir nesėkmin-
gų karo veiksmų sovietų pajėgos buvo išvestos 
1989 metais. Posovietinė Afganistano valdžia 
išsilaikė iki 1992 metų. Jai žlugus užvirė įvai-
rių grupuočių ginkluota kova dėl Afganistano 
valdžios. Galiausiai 1994 m. Talibano judėji-
mas užėmė beveik visą Afganistano teritoriją, 
jo prieglobstyje veikė teroristinės organizacijos. 
Ginkluota opozicija išsilaikė tik mažoje Šiaurės 
Afganistano dalyje. 2001 metais pradėjus karo 
veiksmus prieš Talibano režimą jis buvo greitai 
sutriuškintas ir pasitraukė į pogrindį. Ilgamečio 
karo nualintoje šalyje prireikė spręsti humani-
tarinio pobūdžio ir saugumo problemas. 

Vykdant JT Saugumo Tarybos 2001 m. gruo-
džio 20 d. rezoliuciją, JT vadovaujamos Tarp-
tautinės saugumo paramos pajėgos (angl. Inter-
national Security Assistance Force, ISAF) buvo 
dislokuotos Kabule ir jo priemiesčiuose siekiant 
palaikyti saugumą ir užtikrinti Afganistano 
vyriausybės, JT pagalbos Afganistane misijos 
(UNAMA) ir kitų organizacijų veiklą šalyje. 

NATO sutiko prisiimti vadovavimą ISAF 
2003 m. rugpjūčio 11 d., o JT Saugumo Tarybos 
2003 m. spalio 13 d. rezoliucija sudarė sąlygas 
išplėsti užduočių vykdymą ir už Kabulo ribų. 
Pradedant nuo šiaurinės Afganistano dalies, 
buvo steigiamos provincijų atkūrimo grupės 
(PAG; angl. Provincial Reconstruction Team, 
PRT), kurių tikslas – užtikrinti saugumą, suda-
ryti sąlygas provincijai atkurti ir vystyti, vyk-
dyti greitojo poveikio projektus švietimo, svei-
katos apsaugos ir kt. srityse.

Tarptautinėse operacijose Afganistane Lietu-
va dalyvauja nuo 2002 metų. 
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Policijos operacinė mokymo ir 
sąveikos grupė (POMSG)

2010 m. lapkričio viduryje Lietuvos vadovau-
jama Policijos operacinė apmokymo ir sąveikos 
grupė pradėjo veiklą Goro provincijoje. Pirmąją 
POMSG pamainą sudarė 20 narių (12 JAV karių 
ir 8 lietuviai: Karo policijos ir Viešojo saugumo 
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos parei-
gūnai). Pagrindinė POMSG užduotis – mokyti, 
patarti ir kitomis priemonėmis prisidėti prie Af-
ganistano nacionalinės policijos pajėgų pasiren-
gimo tinkamai vykdyti jiems keliamas užduotis. 
Bendrai su JAV įsteigusi policijos apmokymo 
grupę Lietuva suaktyvino paramą Afganista-
no saugumo pajėgoms savo atsakomybės rajone 
Goro provincijoje, kur daugumą saugumo pajė-
gų sudaro vietos policija.

Policijos patarėjų grupė (PPG)

2012 m. gegužės mėnesį POMSG buvo reorga-
nizuota į Policijos patarėjų grupę (angl. Police Advi-
sory Team, PAT). Nuo tada Lietuvos vadovaujamo 

padalinio pagrindinis uždavinys buvo patarti Afga-
nistano policijai atsižvelgiant į jos pasirengimo lygį, 
gebėjimus savarankiškai vykdyti iškeltas užduotis. 
Grupės pamainas sudarė 8 kariai iš Lietuvos, grupė 
savo veiklą baigė 2012 metais.

Karinių patarėjų grupė (KPG)

2012–2013 m. PAG-15 mokymo grupės pa-
grindu buvo įkurta Karinių patarėjų grupė. Ji 
rengė Afganistano nacionalinės armijos karinį 
vienetą, dislokuotą Goro provincijoje. Grupės 
pamainas sudarė 12 karių iš Lietuvos.

Operacijų koordinavimo centro 
patarėjų grupė (OKCPG)

2012–2013 m. Goro provincijoje buvo dislo-
kuota Operacijų koordinavimo centro patarėjų 
grupė. Jos uždavinys buvo konsultuoti ir mo-
kyti vietos Operacijų koordinavimo centro pa-
reigūnus, kad šis vienetas savarankiškai gebėtų 
planuoti, koordinuoti ir valdyti Afganistano 
Goro provincijos saugumo pajėgų vykdomas 

Karinių patarėjų grupės vadas tariasi su Čagčarano policijos viršininku.
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Artėja aviacinė parama.

operacijas. Šią Lietuvos karių grupę sudarė 8 
kariai iš skirtingų šalies kariuomenės vienetų.

Specialiųjų operacijų pajėgų 
eskadronas „Aitvaras“

Nuo 2007 m. ISAF misijoje Afganistano pie-
tuose dalyvauja Specialiųjų operacijų pajėgos 
(angl. Special Operations Squadron, SOS). Lie-
tuvos specialiųjų operacijų pajėgos iki 2014 m. 
buvo atsakingos už Zabulo provincijos Afganis-
tano nacionalinės policijos Provincijos greitojo 
reagavimo kuopos (angl. Provincial Response 
Company – lietuviškojo „Aro“ atitikmuo) pa-
rengimą. Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos 
taip pat sėkmingai teikė karinę paramą Afga-
nistano nacionalinio saugumo departamento 
pajėgoms.

Oro pajėgų mokymo grupė (OPMG)

2009 m. balandžio mėn. NATO viršūnių 
susitikime Strasbūre valstybių vadovai pritarė 

Bendra karinė operacija su Afganistano kariuomene.

NATO mokymų misijos (angl. NATO Training 
Mission Afghanistan; NTM-A) steigimui Afga-
nistane. Misijos tikslas – padėti sukurti, aprū-
pinti ir mokyti Afganistano nacionalines sau-
gumo (policijos ir kariuomenės) pajėgas, kad 
jos būtų pajėgios savarankiškai užtikrinti sau-
gumą šalyje. Siekiant paspartinti Afganistano 
kariuomenės Oro pajėgų (AKOP) pajėgumų 
vystymą, NATO Tarptautinės saugumo pa-
ramos pajėgos Afganistane įsteigė oro pajėgų 
mokymo grupes. Šių grupių tikslas – parengti 
priskirtą AKOP vienetą savarankiškoms avia-
cijos operacijoms. AKOP vienetai yra išdėstyti 
aerodromuose visoje Afganistano teritorijoje. 
Pagrindinės bazės dislokuotos Kabule, Kanda-
hare ir Šindande. 

Šiai misijai Lietuva delegavo Oro pajėgų mo-
kymo grupę. Lietuvos vadovaujama tarptauti-
nė grupė Kandahare buvo įsteigta 2011 metais. 
Grupę sudarė 17 karių iš Lietuvos, Latvijos, 
Ukrainos ir Belgijos. Kariai mokė Afganistano 
sraigtasparnių pilotus ir sraigtasparnius prižiū-
rintį personalą vykdyti eskadrilės lygmens oro 
operacijas sraigtasparniais. Operacijoje šį grupė 
dalyvavo iki 2014 metų.
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Karinis konfliktas Sirijoje pareikalavo daug civilių gyventojų aukų, sunaikinta infrastruktūra, sugriauti miestai. 
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Sirija

Lietuvos karinis stebėtojas misijoje UNSMIS. Sirija, 2012 m.

JT karinių stebėtojų misija UNSMIS 
2012 m.
1 karinis stebėtojas

Konfliktas Sirijoje prasidėjo 2011 m. pavasa-
rį nerimstant demonstracijoms, kuriose protes-
tuotojai reikalavo nutraukti beveik 5 dešimtme-
čius trunkantį Ba’ath (liet. Atgimimo) partijos 
valdymą bei reikalavo prezidento Bashar al-As-
sado atsistatydinimo.

2011 m. balandį Sirijos valdžia dislokavo ka-
riuomenės dalinius ir kareiviams įsakė atideng-
ti ugnį į protestuotojus. Po kelių mėnesių pro-
testai išsivystė iki ginkluoto maišto. Opozicijos 
jėgos daugiausiai buvo sudarytos iš civilių sa-
vanorių bei kariuomenės dezertyrų, kurie tapo 

vis labiau ginkluoti ir organizuoti, susivienijo į 
dideles grupes. Sukilimas išplito į visą Sirijos te-
ritoriją. JAV, Arabų Lyga, ES ir Persijos įlankos 
bendradarbiavimo tarybos narės, kitos šalys 
pasmerkė smurtą prieš protestuotojus. 

JT vadovaujamoje tarptautinės stebėjimo mi-
sijos Sirijoje (angl. United Nations Supervision 
Mission in Syria, UNSMIS) tikslai buvo stebėti 
visų konflikto šalių keliamo ginkluoto smurto 
nutraukimą ir Šešių punktų taikos plano įgy-
vendinimą. Šešių punktų taikos planą Sirijos 
prezidentui Bashar al-Assadui pasiūlė buvęs JT 
Generalinis Sekretorius Kofis Ananas (Kofi An-
nan). Jis 2012 m. kovo mėnesį JT ir Arabų Lygos 
buvo paskirtas specialiuoju pasiuntiniu Sirijoje. 
Šis planas numatė ugnies tarp Sirijos valdžios ir 
sukilėlių nutraukimą, sulaikytų žmonių palei-
dimą, humanitarinės pagalbos teikimo užtikri-
nimą, laisvo judėjimo teisės žurnalistams sutei-
kimą ir teisės taikiai protestuoti įgyvendinimą.

 JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2043 
2012 m. balandžio 21 d. įsteigta JT stebėtojų mi-
sija Sirijoje. Misijoje 2012 m. tarnavo karininkas 
iš Lietuvos.
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Afrikos regionas
Somalis/Indijos vandenynas

TA šiais būdais: skirti karo laivų, jūrinės sar-
gybos žvalgybinių orlaivių, laivų apsaugos 
grupių, siųsti karininkų tarnauti į operacines 
vadavietes. Nuo 2011 m. rudens sėkmingai tai-
koma nauja apsaugos nuo piratų priemonė  – 
autonominės laivų apsaugos grupės (AVPD). 
AVPD – karių grupė (10–12 žm.), kuri tam ti-
kram laikotarpiui ar vienam reisui dislokuo-
jama Pasaulio maisto programos laivuose ir 
veikia nepriklausomai nuo kitų ATALANTA 
operacijoje dalyvaujančių laivų. Grupės tiks-
las – apsaugoti ir ginti laivą nuo piratų atakų, 
taip pat atgrasyti potencialius užpuolikus nuo 
atakos vykdymo. 

ATALANTA operacijos ir privačių laivy-

ES karinė jūrų operacija ATALANTA 
pradėta vykdyti 2008 m. reaguojant į ypač 
išaugusį piratavimą prie Somalio krantų. Tiks-
las – patruliuojant karo laivais Adeno įlankoje ir 
Somalio vandenyse eskortuoti Pasaulio maisto 
programos laivus, gabenančius paramą Soma-
lio gyventojams, atgrasyti ir sulaikyti piratus, 
ginkluotus plėšikus operacijos rajone, vykdyti 
žvejybos monitoringą. Šiuo metu operacijoje 
dalyvauja ES kariniai laivai iš Prancūzijos, 
Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Belgijos, Rumuni-
jos, taip pat pajėgumus skiria 5 ne ES valstybės 
narės. 

Valstybės gali prisidėti prie ES vykdomos 
karinės operacijos prieš piratavimą ATALAN-

Operacija ATALANTA
Nuo 2011 m. iki dabar
23 kariai
ALAG (16 karių)

NATO kovos su piratavimu operacija 
OCEAN SHIELD
2014 m.
1 karys

Malis

SomalisCentrinė Afrikos 
Respublika

ATALANTA
OCEAN SHIELD

SANGARIS

ES 
mokymo misija
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bos kompanijų pastangomis gerokai sumažėjo 
sėkmingų piratų antpuolių. Pagrindinės 
priežastys: karinių pajėgumų dislokavimas 
regione; laivų savininkų taikomos apsaugos 
priemonės; privačių apsaugos kompanijų pa-
naudojimas. Nuo 2012 m. gegužės mėnesio 
operacijos rajone nebuvo užgrobtas nei vienas 
laivas, nors būta atskirų atakų. 

Lietuva operacijoje ATALANTA daly-
vauja nuo 2011 metų pradžios, kai į operacinę 
vadavietę Nortvude (Jungtinėje Karalystėje) 
skyrė Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo 
karininką. Lietuvos Respublikos Seimo nu-
tarimu suteiktas mandatas Lietuvos kariniams 
vienetams dalyvauti ES ir NATO kovos su pi-
ratavimu ir ginkluotais plėšimais jūrose ope-
racijose ATALANTA ir „Ocean Shield“. Į abi 
šias operacijas galima siųsti po 30 karių ir civilių 

krašto apsaugos sistemos darbuotojų. 
2013 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiais ope-

racijoje ATALANTA dalyvavo 20 Lietuvos 
karių. Tai buvo ligi šiol didžiausia Lietuvos 
kontribucija į ES karines operacijas. Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono pagrindu iš 16 karių buvo 
suformuota laivo apsaugos grupė, kuri sau-
gojo humanitarines siuntas gabenantį Pasaulio 
maisto programos laivą. Grupė budėjimą baigė 
2013 m. gruodžio 2 d. ir pareigas perdavė Ser-
bijos kariams. Papildomai Džibutyje buvo dis-
lokuoti 2 kariai, kurie užtikrino grupės logistinį 
aprūpinimą. Taip pat šiuo laikotarpiu Lietuvos 
karininkas buvo priskirtas tarnauti Nyderlandų 
vadovaujamame štabo laive. 

1 Lietuvos karys tęsia tarnybą ATALANTA 
operaciniame štabe Nortvude.

Autonominės laivų apsaugos grupės karių pratybos ant saugomo Pasaulio maisto programos laivo denio. 
Operacija ATALANTA. 2013 m.
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Malis

ES užsienio reikalų taryba, vadovaudamasi 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 
Nr. 2085 (2012), sprendimą pradėti karinio 
mokymo misiją Malyje (EUTM Mali) priėmė 
2013 m. vasario 18 dieną. Misijos mandatas – 
15 mėnesių. Šios karinio mokymo misijos tiks-
las – tobulinti Malio kariuomenės operacinius 

gebėjimus ir veiklą, kad ji būtų pajėgi užtikrinti 
šalies teritorinį vientisumą, atremti teroristinių 
grupuočių išpuolius šalies viduje. Šia misi-
ja taip pat siekiama padėti Maliui stiprinti 
kariuomenės valdymo ir kontrolės sistemą. Iš 
viso EUTM Mali dislokuota apie 600 karių, iš 
jų – apie 200 karinių instruktorių. Kariai mo-
komi Koulikoro mokymo centre, viename iš 
dviejų pagrindinių Malio kariuomenės karinio 
rengimo institucijų. Kitas centras veikia šalies 
sostinėje Bamake, jame įsikūręs pagrindinis ES 
karinio mokymo misijos štabas. 

2013 m. kovo mėnesį du Lietuvos kariniai 
instruktoriai kartu su partneriais iš Suomijos 
ir Švedijos atvyko į Malį ir pradėjo dalyvavimą 
EUTM Mali. Jie veikia Suomijos vadovaujamoje 
Šiaurės ir Baltijos šalių mokymo grupėje ir ap-
moko Malio karines pajėgas. Nuo 2013 m. vasa-
ros EUTM Mali štabe taip pat tarnauja 1 Lietu-
vos karininkas. 

ES mokymo misija
Nuo 2013 m. iki dabar
8 kariai

Lietuvos kariniai instruktoriai moko Malio kariuomenės karius. 2013 m.
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Centrinė Afrikos Respublika

Prancūzijos vadovaujama operacija „San-
garis“ vyksta pagal 2013 m. gruodžio 5 d. priimtą 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją. 
Jos užduotis – stabilizuoti padėtį ir užkirsti 
kelią smurtui ir civilių aukoms, sudaryti sąlygas 
humanitarinei pagalbai šalyje teikti.

Misijos metu Lietuvos kariai iš oro uostų 
Centrinės Afrikos Respublikoje, Čade, Nige-
ryje, Burkina Faso ir Malyje gabeno operacijai 

Prancūzijos vadovaujama operacija 
„Sangaris“
2014 m. 
10 karių
Taktinio oro transportavimo vienetas:  
C-27J,  
aptarnaujanti įgula.

reikalingos įrangos ir amunicijos, skraidino 
personalą. Per misijos laikotarpį „Spartan“ iš 
viso atliko 54 skydžius.

Operacija Centrinės Afrikos Respublikoje 
Lietuvos karinių oro pajėgų kariams buvo pir-
moji operacija Afrikos žemyne. 

Per keturias savaites Lietuvos C-27 orlaivio 
įgula atliko daug užduočių, tupdydama ir kel-
dama lėktuvą sunkiai pritaikytose vietose ir 
padėdama aprūpinti maistu ir degalais toli nuo 
pagrindinių bazių, Centrinės Afrikos Respub-
likos šiaurėje ir rytuose dislokuotus Prancūzijos 
vienetus.

Mėnesio trukmės operacijai dešimt Lietu-
vos karių su transporto lėktuvu „Spartan“ 
buvo dislokuoti Ndžamenoje (Čade) esančioje 
Prancūzijos kariuomenės bazėje.

Į operaciją Centrinės Afrikos Respublikoje 
Lietuvos kariai vyko pagal Lietuvos Respub-
likos Seimo suteiktą mandatą. 

Į Prancūzijos vadovaujamą misiją Centrinėje Afrikos Respublikoje išvyko Lietuvos karinių oro pajėgų dešim-
ties karių kontingentas.
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lieTuVos kariai 
TarpTauTinėse operacijose: 
dalyvavusiųjų prisiminimai

Operacija Afganistane – aviacinės paramos iškvietimas. 
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Afganistanas 
Kpt. Erlandas Snieškus

Vyr. ltn. Erlandas Snieškus, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 
8-osios rinktinės 801-osios kuopos 1-ojo būrio 
vadas. Lietuvos vadovaujamoje Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupėje Čagčarane 
tarnavo pusmetį 2008–2009 metais. 

Tarnyba Civilių ir karių 
bendradarbiavimo skyriuje 

Tarnavau Goro provincijos atkūrimo grupės 
štabo S9 skyriuje, atsakingame už karių bendra-
darbiavimą su civiliais – tiek su vietos gyvento-
jais, tiek su vietos valdžia, taip pat mūsų misijos 
rajone dirbančiomis tarptautinėmis nevyriau-
sybinėmis organizacijomis. 

Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus 
vaidmuo misijose labai svarbus – skyrius ver-
tina humanitarinę padėtį operacijos rajone, 
koordinuoja pagalbos teikimą, įvairių bendrų 
projektų įgyvendinimą. 

Kartu su dviem Lietuvos karininkais sky-
riuje tarnavo trys kariai iš Danijos, Kroatijos 
ir Ukrainos. Goro provincijoje veikia dešimtys 
valdžios įstaigų ir tarptautinių organizacijų, 
todėl kiekvienas iš mūsų buvo atsakingas už 
ryšių palaikymą su jam priskirtomis. Aš dir-
bau su šios provincijos Religinių reikalų, Ryšių, 
Elektros, Švietimo, Pabėgėlių reikalų depar-
tamentais, taip pat Mokytojų rengimo centru, 
įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, tarp 
jų – „Afghan-Aid“, „Catholic Relief Services“, kt.

Užduočių buvo daug, įprastai darbo vieto-
je praleisdavau 10–12 valandų per dieną. Teko 

įgyvendinti įvairius projektus, pradedant būti-
nosios pagalbos maistu ir drabužiais teikimu 
nuo pavasario potvynio nukentėjusiems vietos 
gyventojams ir baigiant kompiuterinės klasės 
Goro provincijos mokytojų rengimo centre 
įsteigimu. Pastarasis projektas buvo įgyven-
dintas per labai trumpą laiką, lėšas gavus iš 
Vyriausybės rezervo fondo. Mūsų skyrius taip 
pat daug pastangų dėjo dėl projekto tęstinumo 
užtikrinimo, mūsų primygtinai skatinamas, 
Mokytojų rengimo centras įrengė reikiamas 
patalpas, užtikrino rūpinimąsi brangia kom-
piuterine įranga. Labai šilti santykiai buvo su 
provincijos Švietimo, Religijos departamen-
tais. Mūsų teikiama parama mokykloms (pa-
lapinės, kilimai, mokymosi reikmenys) bei 
religinėms bendruomenėms (garsiakalbiai ir 
kilimai mečetėms) ne tik prisidėjo prie gy-
ventojų švietimo, bet ir didino jų pasitikėjimą 
tarptautinėmis pajėgomis.

Vietos gyventojai Lietuvos karius jau 
atpažįsta

Daugelis gyventojų rajonuose, į kuriuos 
mūsų pajėgos nuolat vyksta patruliuoti, atpa-
žįsta Lietuvos karius. Mūsiškius atskiria pagal 
uniformos spalvas, nacionalines vėliavėles ant 
uniformų ar automobilių. 

Patruliavimo metu ypač daug dėmesio kariai 
sulaukia iš vaikų (tiesa, mergaitės dėl kultūrinių 
ypatumų dažniausiai prie užsieniečių prieiti ne-
drįsta) – jie tiesiog apspinta karius prašydami 
suvenyrų, norėdami tiesiog nusifotografuoti ar 
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pabendrauti. Vienas kitas moksleivis bandyda-
vo karius pakalbinti mokykloje pramokta lau-
žyta, bet suprantama anglų kalba. 

Vietos gyventojai Lietuvos karius gerbia. 
Visų pirma todėl, kad mes patys gerbiame vie-
tos kultūrą ir žmones. 

Lietuvos vadovaujama Goro 
provincijos atkūrimo grupė – 
tarptautinis karininis vienetas

Kartu su lietuviais Čagčarane tarnavo ame-
rikiečiai, danai, kroatai, ukrainiečiai, gruzinas, 
buvo rumunų policininkas. Kasdien tuos pa-
čius žmones sutinkant prausykloje, valgykloje, 
sporto salėje ar darbo vietoje, bendravimo ri-

bos nyksta ir į misijos pabaigą daugelį pradedi 
laikyti savo artimu draugu. Tarnaudami kartu, 
gyvendami vienoje stovykloje nuolat mokėmės 
vieni iš kitų – tobulinome karinę anglų termi-
nologiją, daugiau sužinojome apie kitų šalių ka-
riuomenę. 

Užsienio šalių kariai, su kuriais tarnavome 
Čagčarane, Lietuvos karius išties vertino. Bet 
kas, atvykęs į Goro provinciją ir išvydęs, kokio-
mis sudėtingomis sąlygomis lietuviai išlaiko ka-
rinę stovyklą ir užtikrina ne tik jos funkciona-
vimą, bet ir vykdo kasdienes operacijas, reiškė 
mums pagarbą. O žiemą, iškritus daug sniego 
ir keliams tapus sunkiai išvažiuojamais, būtent 
Lietuvos kariai stebindavo visus gebėjimais iš-
vairuoti automobilius tiesiog neišvažiuojamose 
vietovėse. 

Vyr. ltn. Erlandas Snieškus patruliuodamas su Lietuvos kariais Afganistane susitiko su vietos kaimo  
bendruomenės seniūnu.
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Didžiausi tarnybos svetur sunkumai

Didžiausias sunkumas kariams – didelis ats-
tumas iki Lietuvos, namų ilgesys. Misijos metu 
namų ilgesį kariai slopina įvairiausiais būdais – 
kas sportuoja, kas internetu ar telefoniniu ryšiu 
bendrauja su artimaisiais, kas skaito knygas, 
žiūri filmus, žaidžia kompiuterinius žaidimus. 
Mūsų pamainoje buvo netgi suburtas choras, 
turėjom keletą gerai grojančių gitara karių, ku-
rie įvairių progų metu surengdavo mažus pasi-
rodymus.

Nepaisant to, kad Tėvynės ilgesys ilgainiui 
vis stiprėja, aš asmeniškai nesusidūriau su psi-
chologinėmis problemomis, nes buvau labai 
užsiėmęs, mėgau sportuoti. Krepšinis ir tre-
niruoklių salė kiekvieną vakarą, jei netekdavo 
naktimis budėti, panaikindavo bet kokią tiki-
mybę liūdėti ar sielvartauti. O dažnai pasitai-
kančios galimybės su tarnybos draugais kartu 
stebėti krepšinio ir futbolo varžybas dar labiau 
praskaidrindavo nuotaiką.

Tarnaujantiems tolimose misijose kariams 
ypač svarbus likusiųjų Lietuvoje palaikymas. 
Prieš Kalėdas esame gavę siuntinį su daugybe 
Lietuvos mokinių laiškų, kuriuose buvo labai 
gražiai išrašyti palinkėjimai kariams švenčių 
proga. Šilti žodžiai, linkintys stiprybės ir grįžti 
į Tėvynę sveikiems, tikrai maloniai nuteikė. Iki 
misijos pabaigos likus mėnesiui, Velykų proga 
karius aplankė krašto apsaugos sistemos vado-
vybė. Ji atvežė pačių nuostabiausių lauktuvių – 
lietuviškos juodos duonos ir lašinių. To buvom 
labai pasiilgę – smagiai tą vakarą visas Goro 
provincijos atkūrimo grupės kolektyvas kirto 
šiuos skanėstus.

Kaip Lietuva atrodo iš toli 

Daugelis mano tarnybos draugų sakė tą pa-
tį  – bet kuris, nusivylęs Lietuva ir keikiantis 
dabartinę ekonominę bei politinę situaciją Lie-
tuvoje, turėtų pamatyti Goro provinciją savo 
akimis. Tada suprastų, kodėl ją kariai vadina 
„mėnulio žeme“. Vieta, kur beveik nėra medžių 

ir žolės, upių slėnių ir ežerų, miškų ir viso kito 
grožio. Kai mes rodydavom vietiniams nuo-
traukas iš Lietuvos, jie aikčiodavo iš nuostabos, 
kokiame nuostabiame krašte mes gyvenam. Al-
bumas „Neregėta Lietuva“, padovanotas aukštas 
pareigas einančiam afganistaniečiui, prilygo sa-
votiškai pasakų knygai, kurioje pavaizduoti da-
lykai taip tolimi jiems, bet tokie įprasti mums.

Lietuvoje mūsų lėktuvas nusileido gegužės 
22 d. vėlų vakarą. Pylė lietus, o oro temperatūra 
buvo tik 12 laipsnių. Išvykstant iš Herato, ten 
tvyrojo apie 40 laipsnių karštis. Tačiau tokie 
skirtumai nebetrikdė, nes jau buvom savajame 
krašte. Ir kai tik kitos dienos paryčiais, jau pra-
švitus, po ilgos ir varginančios patikros mūsų 
autobusas iš Zoknių pajudėjo link Vilniaus, 
vienas karys sušuko: „Vyrai, žiūrėkit, kiek čia 
asfalto ir medžių!“ Ir visi pritariamai žvalgėsi.

Esu tikras, kad ši misija daug ką vertinti pa-
skatino kitaip nei ankščiau. Ir, be abejonės, mei-
lė Lietuvai sustiprėjo dar labiau.

Vėl vyks į tarptautinę misiją 

Planuoju vykti po metų. Mano nuomone, 
kiekvienas karys bent kartą per savo karjerą 
privalo išvykti į misiją. Regionas nesvarbu – 
svarbu patirti tą jausmą, kai atvyksti į svetimą 
kraštą padėti vietos žmonėms ar valdžiai už-
tikrinti tvarką bei saugumą ir tokiu būdu pri-
sidėti prie bendros saugumo situacijos šalyje 
užtikrinimo. 

Turbūt su manim sutiktų daugelis, kad pus-
metis, praleistas taikos palaikymo misijoje, pri-
lygsta keleriems metams tarnybos Lietuvoje. Ne 
tik dėl savo tikroviškumo – čia nėra imitacinių 
šaudmenų, išgalvotų scenarijų ar tariamojo 
priešo, viskas yra tikra, todėl reikalauja nuola-
tinio susikaupimo ir atsidavimo darbui. Be to, 
tarnyba nesibaigia grįžus namo ir pakabinus 
uniformą – parengtis yra 24 valandos per parą, 
septynios dienos per savaitę. Į valgyklą eini tu-
rėdamas pistoletą, o eidamas į prausyklą visada 
žinai, kurioje vietoje yra tavo šarvinė liemenė su 
šalmu bei amunicija. 
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Tarnauti misijoje 
Kpt. Inga Pranaitienė

Karė savanorė atsargos vyresnioji leitenantė 
Inga Pranaitienė, tarnaujanti Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Civilių ir karių bendradarbia-
vimo kuopoje. 

Nuo 2009 m. lapkričio iki 2010 m. gegužės 
mėnesio Afganistano Islamo Respublikos Goro 
provincijos atkūrimo grupės dešimtojoje pa-
mainoje ėjau civilių ir karių bendradarbiavimo 
karininkės pareigas. 

Viena pagrindinių užduočių – veiklos 
planavimas, koordinavimas ir bendradar-
biavimas su vietos valdžia, tarptautinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos 
gyventojais. Ypatingą dėmesį skyriau moterų 
ir mergaičių reikalams. Dalyvavau susitiki-
muose su Moterų reikalų departamento, ne-
vyriausybinių organizacijų, kurios rūpinasi 
moterų ir mergaičių teisėmis, jų išsilavinimu, 
atstovais. Bendravau su kaimo moterimis. 
Jos labai atvirai, nuoširdžiai ir daug pasakojo 
apie savo gyvenimą, norus, galimybes moky-
tis, domėjosi moterų gyvenimu Lietuvoje. Po 
susitikimų moterys, norėdamos ką nors pa-
dovanoti prisiminimui, įteikdavo asmeninių 
papuošalų. Taip pat ir aš stengdavausi padė-
koti už nuoširdų bendravimą. Viename kai-
me po susitikimo su vietos moterimis joms 
dovanojome maisto ir šiltų rūbų. Man beli-
pant į mašiną, prie manęs priėjo kaimo seniū-
nas ir paprašė pasilikti pietų. Nustebau, kad 
jis bendravo su moterimi kaip su sau lygiu. 
Padėkojau už pasiūlymą, tačiau turėjau atsi-
sakyti, kadangi jau vykome atgal į stovyklą. 
Tada kaimo seniūnas pasakė man: „Šis kai-
mas visuomet lauks Jūsų ir priims svetingai.“ 
Tikrai nustebino jo žodžiai, tokie nuoširdūs 
ir paprasti buvo skirti svetimšalei. 

Palyginti su kitomis, Goro provincija yra vie-
na neturtingiausių. Važiuodama kalnuotomis 
vietovėmis, bandžiau suvokti, kaip galėjo žmo-
gus įsikurti ir išgyventi tokioje skurdžioje ir at-
šiaurioje aplinkoje. Čia išlieka patys stipriausi ir 
ištvermingiausi. Čagčarano miestas – be kana-
lizacijos, o geriamasis vanduo – iš šulinių, daug 
problemų dėl elektros tiekimo. Nors infrastruk-
tūra dar labai skurdi, tačiau teigiami pokyčiai 
jau matomi: statomos mokyklos, asfaltuojami 
keliai, žmonės siekia geresnio gyvenimo, ypač 
to linki savo vaikams. Mergaitės lanko pamo-
kas, berniukai mažiau galvoja apie karą, prašo 
tarptautinių pajėgų karių anglų ir dari kalbų 
žodynų. Vietiniai supranta, kad mūsų, atvykė-
lių, tikslas ne kariauti, o padėti.

Nemanau, kad šalies gerovės kūrimas būtų 
prasidėjęs be tarptautinių pajėgų, kurios gali 
užtikrinti saugumą, sudaryti sąlygas provin-
cijai atkurti ir vystyti, įsikišimo. Esant saugiai 
aplinkai, gali aktyviai dirbti nevyriausybinės 
ir tarptautinės organizacijos, kurios teikia hu-
manitarinę pagalbą, vykdo ilgalaikius švietimo, 
sveikatos ir kitus projektus. 

Man visuomet kildavo klausimas, kam pir-
miausia būtina mūsų pagalba? Labai greitai 
žmonės gali įprasti gauti nedirbdami. Todėl 
svarbiausia – duoti žmogui meškerę ir išmokyti 
jį žvejoti, kad jis pats sugebėtų pragyventi. 

Afganistaniečiams reikalingos žinios ir įran-
kiai tam, kad jie patys galėtų kurti savo ir savo 
šalies gerovę. Mes, lietuviai, galime padėti per-
duodami savo patirtį, dalydamiesi informacija, 
ugdydami šios šalies gyventojų gebėjimus. Juk 
patiems atkovojus nepriklausomybę, teko mo-
kytis iš kitų ir kurti savo valstybę. Dabar mūsų 
pareiga padėti kitiems. Afganistano Goro pro-
vincijos žmonės gyvena tikrai sunkiomis sąly-
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gomis. Sveikatos ir švietimo sistemos dar labai 
menkai išvystytos. Moterų ir vaikų mirtingu-
mas milžiniškas, nes kaimuose kvalifikuotų gy-
dytojų nėra. Vyresnieji mokiniai moko jaunes-
nius, nes mokytojų trūksta. Kuo daugiau atsiras 
išsilavinusių žmonių, tuo greičiau pamatysime 
teigiamus pokyčius Afganistane. Mūsų patirtis 
ir žinios padeda jiems judėti į priekį link vals-
tybės sukūrimo. 

Lietuvos kariai, dalyvaudami taikos rėmimo 
operacijose, tarnauja su kitų šalių kariais, ben-
drauja su vietos gyventojais, pažįsta svetimas 
kultūras. Tokiu būdu kariai kaupia patirtį ir 
žinias, kurias gali panaudoti ateityje savo tar-
nyboje. Pačiai teko dirbti viename skyriuje su 
Danijos, Kroatijos ir Ukrainos kariais. Misijos 
pradžioje visiems reikėjo laiko išmokti dirbti 
kolektyviškai. Vėliau darniai ir draugiškai at-
likdavome užduotis, vienas kitą palaikydavo-
me, dalijomės žiniomis ir patirtimi, kurią atsi-
vežėme iš savo šalių. 

Laikas misijoje tekėjo kaip vanduo. Būda-
ma ne Lietuvoje jutau savo Tėvynei dar gilesnę 

meilę ir supratau, kad man pirmiausia Tėvynė 
ten, kur yra mano brangiausi žmonės. Įdomu 
ir verta aplankyti bei pagyventi svečiose šaly-
se, tačiau mieliausia būti savojoje žemelėje, kur 
artimi žmonės, kalba, aplinka ir tavo namai. 
Namų ilgesį padėdavo įveikti mišios karinėje 
stovykloje. Esu dėkinga, kad misijoje turėjome 
kapelioną. Ramybę ir gerumą visuomet buvo 
galima atrasti koplyčioje. Anksčiau maniau, 
kad draugų man užtenka tiek, kiek aš pažįstu. 
Tačiau misijoje surasti gerų draugų yra nuosta-
bu, nes jie palaiko sunkesnę darbo dieną. Yra su 
kuo pajuokauti, pasidžiaugti, o ir laikas greičiau 
eina. 

Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę at-
likti šią misiją, nes įgijau asmeninės ir profesi-
nės patirties. Kilo daugiau teigiamų emocijų ir 
optimizmo dėl geresnio pasaulio – jį kuriame 
mes patys. Suvokiau, kad mano rūpesčiai men-
ki, kai pamačiau iš arti vietos žmonių gyveni-
mą. Ar norėčiau sugrįžti atgal? Taip, nes mes 
ten ne kariaujame, o padedame geriname ir kei-
čiame vietos žmonių gyvenimą.

Vyr. ltn. Inga Pranaitienė duoda interviu misijos rajone apsilankiusiai NATO televizijos žurnalistei. 2010 m.
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Nuo 2001 metų tarnavau keturiose tarptau-
tinėse operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
Irake, Afganistane. 

Pati pirmoji vyko tuo metu, kai buvo jau gana 
aprimusi Bosnija ir Hercegovina. Žinia, kad tu-
rėsiu vykti į misiją pasiekė 2000-ųjų rudenį. Tai 
buvo tikrai džiaugsminga naujiena. Tuo metu 
pasaulio pažinimas ir apkeliautos šalys apsiri-
bojo aplink Lietuvą esančiomis kaimynėmis, 
todėl Bosnija ir Hercegovina atrodė kaip pasau-
lio kraštas. Be to, norėjosi ir praktiškai išbandy-
ti Karo akademijoje „kaltą“ karo mokslų teoriją.  

Pasirengimas misijai vyko Danijoje tris mė-
nesius – buvau rengiamas tarnybai Šiaurės šalių 
ir Lenkijos kovinėje grupėje. Rengiantis misijai 
teko mokytis įvairių dalykų. Pavyzdžiui slidžia-
me kelyje suvaldyti karinę mašiną, kaip ben-
drauti su vietos gyventojais.

Tarnybos vieta – Dobojus, daugiausia ser-
bų gyvenamas miestas, apie 80 kilometrų nuo 
sienos su Kroatija. Į tarnybos vietą vykome au-
tobusu iš Kroatijos. Prisimenu kelionę niūrią 
žiemos dieną, prisimenu pakeliui matytą su-
degintą kaimą. Tas sunaikinto kaimo vaizdas 
buvo labai slogus. Ištisas kaimas etninio valy-
mo metu sunaikintas ir paverstas griuvėsiais. 
Ant vieno iš sugriauto namų – ranka užrašyti 
bosnių žodžiai: „Sreicam novogo rata“ (liet. 
„Laukiam naujo karo“). 

Dobojuje praėjo beveik septyni mano tar-
nybos mėnesiai. Tarnyba nebuvo sudėtinga – 
ėjau logistikos karininko pareigas, organizavau 
tarptautinių pajėgų aprūpinimą maistu, tarny-
bos reikalais teko nemažai keliauti šalies rytinė-
je ir centrinėje dalyse. 

Mano buvimo metu sparčiai vyko išmina-
vimo operacijos – daug rajonų, kurie buvo žy-
mimi kaip užminuoti, misijos pabaigoje buvo 
išvalyti ir saugūs. Po misijos sugrįžus į Lietuvą 
reikėjo laiko atprasti nuo įpročio žiūrėti po ko-
jomis – atrodė, kad visur užminuota ir žengti 
neasfaltuotu keliu buvo nedrąsu. 

Tarptautinės pajėgos laikėsi neutralios pozi-
cijos ir kontaktų su vietiniais neturėjome daug, 
tačiau tarnybos pabaigoje pramokau bosnių 
kalbos, galėjau susikalbėti su vietiniais jų kal-
ba. Atmosfera tiek serbų, tiek musulmonų val-
domuose rajonuose buvo gana rami, dauguma 
gyventojų buvo pavargę nuo karo. Tačiau ne-
pasitikėjimą tarp bendruomenių vis dar galėjai 
justi – serbų rajone musulmonai buvo nepagei-
daujami, serbai musulmonų – taip pat. Atsime-
nu, kaip Banja Lukoje per atstatytos mečetės ati-
darymo ceremoniją kilo riaušės, vienas žmogus 
žuvo, keliasdešimt sužeistų, o dar vakar Banja 
Luka atrodė išskirtinai taikus miestas. Taika 
Bosnijoje buvo trapi ir tarptautinės pajėgos čia 
buvo ypač reikalingos. 

Tarnyba Bosnijoje ir Hercegovinoje,  
Irake, Afganistane
Mjr. Eugenijus Lastauskas



89

Tarnyba Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo 
gera mokykla. Teko tarnauti su kariais, kurie 
misijose jau buvo tarnavę keturis, penkis ar 
net daugiau kartų. Misijoje suvokiau, kiek dar 
daug reikia išmokti ir koks ribotas pasaulio su-
vokimas. Tuo metu atrodė, kad Lietuva – pasau-
lio centras, o ir paties savikritiškas vertinimas 
buvo gerokai išpūstas. 

Grįžimas iš misijos į Lietuvą vasarą buvo iš-
kirtinai malonus. Atsimenu, tada ir atėjo suvo-
kimas – Lietuva – mano namai…

Antroji misija – Pietinis Irakas, 2005 m. lie-
pa–2006 m. vasaris. Tarnavau Pietryčių tarp-
tautinės divizijos štabe Basroje. Ėjau žiniasklai-
dos operacijų karininko pareigas. 

Trečioji misija – Afganistanas. 2008 m. pus-
metį tarnavau tarptautinių pajėgų vadavietėje 
Kabule. Pareigos – analitikas žvalgybos centre.

Ketvirtoji – vėl Afganistanas. 2010 m. lie-
pa–2011 m. vasaris. Tarnavau NATO vadovau-
jamų tarptautinių pajėgų vadavietėje Kabule, 
Afganistano taikos programos paramos skyriu-
je. 2010 metais Afganistano prezidento Hamido 
Karzajaus iniciatyva buvo paskelbta susitaiky-
mo programa, kuri kvietė ginkluotosios opozi-

cijos dalyvius nutraukti kovą ir padėti atstatyti 
karo nuniokotą Afganistaną.

Kuo toliau misijos tampa vis brandesnės, kei-
čiasi partnerių požiūris į Lietuvos karius – užsi-
tarnavome jaunos, bet protingos, gerai aprūpin-
tos ir tinkamai parengtos kariuomenės įvaizdį. 
Kartais mūsų kariai skundžiasi dėl įrangos trū-
kumo, o tai, mano manymu, yra labai prastas 
esamos situacijos suvokimas. Šiuo metu Lietu-
vos karys yra tikrai gerai ir dažnai geriau ap-
rūpintas nei kai kurių mūsų partnerių kariai. 
Mūsų turimi šaulių ginklai, ryšio priemonės, 
uniformos ir ekipuotė ne kartą nustebino ko-
legas iš įvairių šalių. Pamenu, kai mano kolega 
net švilptelėjo pamatęs automatinį šautuvą G36.

Tarptautinės misijos kariams duoda labai 
daug – pradedant karine patirtimi, suvokimu, 
kaip vykdomos didžiulės operacijos, ir baigiant 
paprastu mūsų piliečių ugdymu, kuris padeda 
suvokti, kaip gerai mes Lietuvoje gyvename ir 
kokia didele nelaimė yra karas. Mūsų užduotis 
visų pirma padėti kitoms šalims atsistoti ant 
kojų. Tokios tarptautinės misijos plečia mūsų 
piliečių akiratį, skatina humanizmą, supažindi-
na su kitomis kultūromis. 

Man asmeniškai didžiausia motyvacija vykti 
į misijas yra noras pažinti. Pažinti naujus kraš-
tus, tobulėti profesionaliai ir tiesiog išbandyti – 
sugebėsiu ar ne, kur ta riba, kurios aš negalėsiu 
peržengti. Geras darbo užmokestis tarptauti-
nėje operacijoje tikrai niekada nebuvo esminis 
motyvacijos šaltinis.  

Kas misijos metu kariams sunkiausia? Sun-
kiausia, ko gero, išsiskyrimas su mylimais 
žmonėmis. Mačiau daug tikrai puikių karių, 
ir ne tik lietuvių, kurie sunkiai išgyveno tą 
laikiną išsiskyrimą. O būdų, kaip tai įveikti, 
kiekvienas ieško pats – sportas, intensyvesnis 
darbo ritmas, pokalbiai su tarnybos draugais, 
bendravimas su namiškiais. Ryšio palaikymas 
su namais yra labai svarbus. Šiuolaikinės tech-
nologijos leidžia neatitrūkti nuo šalies realijų, 
sąlygos visuose operacijų rajonuose sudarytos 
pakankamai geros ir susisiekti su namais, pa-
skaityti lietuvišką spaudą galimybės egzistuoja 
visada.

Ar vėl vykčiau į misiją? Manau kad taip, tik 
nesakykite to mano artimiesiems.

Afganistano Goro provincijoje patruliuojantys Lie-
tuvos kariai suteikia pirmąją pagalbą per autoįvykį 
nukentėjusiems vietiniams jaunuoliams. 2006 m.
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Afganistanas... Išgirdus šį pavadinimą visuo-
met apima sunkiai apibūdinamas jausmas. Ir 
ne veltui. Nepamiršome 1979–1989 m. Sovietų 
Sąjungos ir Afganistano kare dalyvavusių vai-
kinų iš Lietuvos – žuvusių, suluošintų fiziškai ir 
morališkai, tų, kurie grįžę paskendo alkoholio 
ir narkotikų liūne ar pakėlė prieš save ranką. 

Net ir praėjus dvidešimčiai metų po karo pa-
baigos negali būti ramus dėl saugumo ir įvykių 
toje šalyje. Visuomet suklūsti per radiją ar televi-
ziją išgirdęs šios šalies pavadinimą. Juk joje tar-
nauja mūsų broliai ir seserys – Lietuvos kariai. 

Net ir nebuvęs Afganistane žmogus dėl šiuo-
laikinių technologijų ir gausaus informacijos 
srauto gali pakankamai tiksliai nusipiešti jo 
vaizdą. Filmai, internete platinama informa-
cija, nuotraukos pakankamai tiksliai vizualiai 
reprezentuoja šią šalį ir situaciją joje. Tačiau yra 
vienas bet. Girdėti ir matyti tai būnant saugioje 
ir malonioje aplinkoje yra kiek kitaip, nei fiziš-
kai atsidurti ten. Įspūdis tikrai nemenkas ir ne 
vien tik blogąja prasme. Kabule žengdamas pir-
muosius žingsnius iš lėktuvo ir jau stovėdamas 
ant Afganistano žemės suvoki, kad prasidėjo 
tavo asmeninis kino filmas, kurio pagrindinis 
herojus esi pats. Iš šio kino filmo tikiesi laimin-
gos pabaigos – saugiai grįžti namo.

Įspūdžiai iš Afganistano ilgai neapleidžia. Iš 
tikrųjų būdamas ten jautiesi žymiai saugesnis, 
nei galima įsivaizduoti būnant Lietuvoje. Svar-
bu prieš išvykstant atsakyti sau į klausimą: „Ar 

aš tam pasiryžęs?“ Teigiamas atsakymas tiesiog 
būtinas. Nori nenori pamąstai apie savo veiks-
mus apšaudymo ar sprogimo atveju. Visas blo-
gas mintis stengiesi stumti kuo toliau. Juk kam 
galvoti, kad tave gali nušauti? Vis viena būtum 
paskutinis, kuris apie tai sužino, nes kulka 
skrieja greičiau, nei šūvio sukeltas garsas. 

Kabulo oro uoste matydamas nuleistas vė-
liavas žinai, kokiu tikslu jos plazdena trečdaliu 
stiebo viršūnės žemiau. Žinai, kad taip atiduo-
dama pagarba NATO šalių kariui, paguldžiu-
siam galvą už taiką pasaulyje. Supranti, kad 
gyvenimas yra labai trapus dalykas, juo reikia 
džiaugtis kiekvieną dieną. 

Dar būdamas Afganistane iš naujo perfor-
muoji savo vertybių sistemą. Kas seniau keldavo 
pyktį ar nuoskaudą, dabar tau kelia tik šypseną. 
Supranti, kad daug savo laiko iššvaistei men-
kaverčiams dalykams. Pasižadi sau labiau ver-
tinti ir mylėti artimus žmones, džiaugtis tuo ką 
turi – šeima, sūnaus šypsena, vasara, gyvenimu.

Galų gale, džiugina ir tai, kad tenai kariai iš 
tikrųjų elgiasi kaip broliai ir seserys. Natūralu, 
kad kariai, būdami toli nuo Lietuvos, turėdami 
bendrą tikslą, pasiilgę artimųjų, tai kompen-
suoja nuoširdumu ir draugiškumu vieni ki-
tiems. Suvoki, jei kada gyvenime pasikartotų 
Sausio 13-osios ar panašūs įvykiai – mes ne-
būtume susvetimėjusi, išsibarsčiusi po pasaulį 
tauta. Mumyse iš tiesų likę daug lietuviškumo. 
Maždaug – trys milijonai...

Afganistanas – būti 
kitoje ekrano pusėje
Kpt. Andrius Jurgaitis,  
Lietuvos kariuomenės 
Dr. Jono Basanavičiaus 
karo  medicinos tarnybos psichologas
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Kroatija
Plk. ltn. Arturas Jasinskas
 Dalyvavo pirmojoje Lietuvos karių tarptautinėje 
misijoje Kroatijoje 1994 m. (LITPLA-1), taip pat 
antrojoje (LITPLA-2) ir misijoje Afganistane. 

Tarnyba LITPLA-1 buvo antras labai reikš-
mingas mano tarnybos Lietuvos kariuomenėje 
ir tuometinėje Savanoriškojoje krašto apsaugos 
tarnyboje įvykis. Kartu su įstojimu į savanorius 
šie faktai, manau, nulėmė visą tolimesnę mano 
tarnybą ir karjerą. 

Į misiją vykom mokytis – mokytis karo 
meno, mokytis vadovavimo, mokytis vakarie-
tiškai elgtis, vakarietiškai bendrauti ir spręsti 
iškylančias problemas, mokytis diplomatijos. 
Viskas buvo nauja – ginklai, procedūros, santy-
kiai, buitis, kolegos danai dar nesuprasti ir ne-
perprasti. Svarbiausia, kad visi vykom į misiją 
savo noru, žinodami, kad esam Lietuvos kariai ir 
pristatom Lietuvą. Ne taip, kaip vykome šaukiami 
į sovietų kariuomenę, kas atrodė kaip tremtis ir 
laisvių apribojimas. 

Misijoje pamatėm, ką reiškia karas arba 
etninis konfliktas valstybėje. Vaizdai su su-
sprogdintais ar apšaudytais namais, apleistais 
kaimais konflikto vietoje buvo slogūs. Misijos 
vietoje pajutom tą laimę, kad 1991 m. sausio 
įvykiai nevirto karu Lietuvoje. Mąsčiau tuo 
metu, kaip gerai būtų atvežti čia tuos, kurie vis 
dar buvo nesusitaikę su Lietuvos nepriklauso-
mybe, kurie norėjo konfliktų Lietuvoje.

Nors lietuvių būrys ir tuo metu buvo nepapras-
tas – atrinkti geri karininkai, puskarininkiai, eili-
niai, bet be šios misijos, pasirengimo misijai metu 
įgytų karinių žinių ir vadovavimo kultūros, be 

gerų danų instruktorių ir jų patarimų, be vakarie-
tiškos kultūros pavyzdžio tikrai būtume neturėję 
tiek gerų kariškių kariuomenėje, kiek turime jų 
dabar.

Pagarbos nusipelnė būrio vadas kapitonas 
Artūras Chrapko. Jam teko užduotis suvaldyti 
būrį, daugiausia suformuotą iš karininkų ir pus-
karininkių (seržantų), su įvairia karine patirtimi, 
susiformavusiais charakteriais ir ambicijomis. Jis 
užduotį įvykdė puikiai.

Norėčiau prisiminti ir LITPLA-1 būryje tar-
navusį leitenantą Normundą Valterį, kuris žuvo 
savo antrosios misijos metu Bosnijoje ir Hercego-
vinoje 1996 metais. Ši netektis ypač skaudi buvo 
Lietuvai ir Lietuvos kariuomenei, nes jis buvo tas, 
kuris gynė parlamentą, jį galima atpažinti nuo-
traukoje – stovi poste prie parlamento per 1991 m. 
rugpjūčio pučą. Ką tik baigęs Lietuvos karo aka-
demiją, LITPLA-1 būryje Normundas buvo įgijęs 
tarnybos draugų pagarbą dėl savo karinių žinių, 
šmaikštaus ir literatūrinio žodžio, muzikinių ga-
bumų ir paprasčiausia dėl žmoniškumo, draugiš-
kumo. Kartu su keletu kitų karininkų leido būrio 
rankraštį ir netgi buvo įkūrę „slaptą“ lietuvišką 
radijo stotį, kas skaidrino ir trumpino tarnybos 
postuose valandas. 

Tarnyba tarptautinėje misijoje patiko, todėl pa-
siprašiau paliekamas dar vienam pusmečiui ir tar-
nybą Kroatijoje tęsiau su antruoju Lietuvos kairų 
būriu LITPLA-2. 
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pirmoji misija Irake 
Kpt. Darius Žukas 

Pirmoji mano misija, tai misija Irake 2006 
metais. Ten tarnavau 6 mėnesius. Buvau 
LITCON-7 būrio vadas. Turėjau garbės vado-
vauti profesionaliam 46 karių mechanizuota-
jam pėstininkų būriui, danų bataliono kovinės 
grupės sudėtyje, kuri buvo dislokuota Šaibos 
logistinėje bazėje netoli Basros Pietų Irake. Lie-
tuvių būrys buvo vienas iš danų kuopos būrių. 
Po keturių metų jau kaip štabo karininkas daly-
vavau misijoje Afganistane.

Pirmoji misija Irake, tai buvo tikras savęs, 
kaip asmenybės, kario ir vado, išbandymas, 
daug geros patirties, neišdildomų prisimini-
mų ir, žinoma, skaudžių išgyvenimų. Norėčiau 
pacituoti vieną kartą pasakytus mūsų danų 
bataliono kovinės grupės vado žodžius: „Vy-
rai, išvykdami į misiją, mes (ir mūsų artimieji)
turime suprasti, kad tokie patys mes iš jos jau 
nebegrįšime, tiek mes, tiek mūsų šeimos pasi-
keis – požiūriai, vertybės ir kita. Tai, ką patirsi-
me būdami misijoje, liks visam laikui, ir tik nuo 
mūsų priklausys, ką iš šios patirties mes sugebė-
sime pasiimti geriausia ir pritaikyti tolesniame 
gyvenime, o ką turėsime išmokti užmiršti, nors 
tai lengva tikrai nebus.“ Šie žodžiai man įstrigo 
giliai. Praėjus jau 5 metams aš tik dar tvirčiau 
įsitikinu, kad tai – tikra tiesa.

Vadovauti kariams ir vykdyti pavestas už-
duotis teko tarptautiniame kolektyve, kur mes, 
lietuviai, buvome kaip po padidinimo stiklu. 
Tai įpareigojo mane atsakyti ne tik už karius, 
vadus, karių šeimas, bet ir Lietuvą, nes mes ats-
tovavome savo valstybei. Todėl turėjome visuo-
met ne tik atrodyti profesionaliai, bet tokiais ir 
būti. 

Mes esame kariai, todėl, žinoma, svarbiausia 
man buvo užduočių įvykdymas ir karių gero-

vė. Nelengva buvo atrasti pusiausvyrą tarp šių 
dviejų svertų, tačiau padedamas profesionalių 
jaunesniųjų vadų, sumanių karių ir savo tiesio-
ginių vadų judėjau į priekį tikslo link. O tiks-
las buvo aiškus – kuo geriau įvykdyti pavestas 
užduotis ir visiems sveikiems sugrįžti į Tėvynę 
Lietuvą. 

Nelengvos ir įtemptos pirmosios dienos buvo 
visiems, reikėjo su daug kuo susipažinti, daug 
ko išmokti. Laiko, kada snausti, nebuvo, atėjo 
laikas parodyti tai, ko taip ilgai buvome mokyti 
ir treniruoti, atėjo laikas išbandyti save ir pa-
rodyti rezultatus, kiekviena padaryta klaida ga-
lėjo būti lemtinga. Pradėjome vykdyti užduotis 
vietovėje. Patruliavimai, eskortai, sargybos, bu-
dėjimai greitojo reagavimo pajėgose, operacijos 
kuopos bei bataliono kovinės grupės sudėtyje 
tapo kasdienybe. 

Kaitri Irako saulė mūsų visiškai negailėjo. 
Pavojingiausias ir gausiai apgyvendintas ba-
taliono atsakomybės rajonas – AL HARTHA, 
atiteko MUMS – Mechanizuotajai pėstininkų 
kuopai. Kariai puikiai atliko užduotis, ryžtingai 
ir drąsiai žengdami pirmyn. Pirmieji mėnesiai 
mūsų nelepino, teko susidurti su beveik viso-
mis grėsmėmis, apie kurias buvome tik girdėję: 
apšaudymai įvairių rūšių ginklais, savižudžių 
susisprogdinimai, improvizuoti sprogstamieji 
užtaisai pakelėse, stovyklos apšaudymai netie-
siogine ugnimi. 

Kiekvienas išvažiavimas už stovyklos ribų 
buvo nežinomybė, įvairios mintys, tačiau ilgai-
niui su tuo apsipratome, tapome draugiškesni, 
labiau pasitikintys savimi ir vienas kitu. Norint 
įvykdyti užduotį ir išgyventi reikėjo būti drau-
ge ir būti vieningiems. Tai pasiekti, pripažinsiu, 
nebuvo lengva, tačiau mes sugebėjome. 

3 Patrulis Irake. 2004 m.
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Kad ir kaip bebūtų, tas keistas nežinomybės 
jausmas, kai išvažiuoji pro stovyklos vartus, dar 
ilgai išliks kiekvieno kario atmintyje.

Kaip ir minėjau, pradžioje ši misija buvo tik-
ras savęs, kaip asmenybės, kario ir vado išban-
dymas. Tai viena didžiausių patirčių mano gy-
venime. Ji labai mane pakeitė kaip žmogų, kaip 
karį ir kaip vadą. Ši misija man padėjo tvirtą 
pamatą tolimesniam gyvenimui tiek asmenine 
tiek profesine prasmėmis. Svarbiausias atradi-
mas, kurį aš supratau ne iš karto, o palaipsniui, 
tai požiūris į žmogų, bendravimas su aplinki-
niais, jų supratimas. Po misijos labai pasikeitė 
mano požiūris į gyvenimą, vertybes ir princi-
pus, kuriais aš vadovavausi. Negaliu teigti, kad 
dabar viskas paprasta, anaiptol, bet gyvenimo 
kokybė tapo visiškai kitokia, svarbiausia, išmo-
kau mėgautis viskuo, kas vyksta aplinkui. 

Stiprūs jausmai būnant misijoje (kai kuriuos 
jų pavyksta suprasti tik dabar): nežinia, baimė, 
nerimas, pyktis, ilgesys, atsakomybė, pagarba, 
supratimas, palaikymas, vienybė, pasitikėjimas 
ir TIKĖJIMAS. Tikėjimas savo kariais, savimi ir 
tuo, ką darai, yra labai svarbu, siekiant efekty-
viai įvykdyti pavestas užduotis, išlaikyti karių 
moralę ir motyvaciją. Šie patyrimai padėjo man 
atrasti ir suprasti vieną svarbų dalyką: žmogus 
ne visuomet gali kontroliuoti aplinką ir vyks-
tančius įvykius, bet jis visuomet gali kontroliuo-
ti savo reakciją į juos. Kai šitą supranti, viskas 
tampa daug aiškiau ir paprasčiau.

Prisidėjome, kad padėtis būtų 
geresnė

Apskritai galiu pasakyti, kad kiekvienas 
mano būrio karys paliko dalelę savęs Irako že-
mėje vykdydamas kasdienes užduotis ir rizi-
kuodamas savo gyvybe. 

Bandydamas apibendrinti, kaip mes prisidė-
jome prie vietinių gyventojų gerovės ir saugu-
mo kūrimo, krašto atstatymo, galiu paminėti 
pagrindinius aspektus.
w Dalyvavimas įvairaus lygmens kuopos 

ir bataliono kovinės grupės operacijose, kurių 
pagrindinis tikslas buvo užtikrinti saugumą 
vietiniams gyventojams bei stiprinti valdžios 

institucijas ir saugumo pajėgas, savo rezultatų 
davė. Operacijų metu buvo sulaikomi sukilėliai, 
konfiskuojami nelegalūs ginklai bei amunicija. 
Nors kuriam laikui gyventojai galėjo ramiau 
gyventi.

 w Kariai patruliavo bataliono atsakomybės 
rajone, taip užtikrindami saugumo situacijos 
palaikymą.
w Eskortų vykdymo metu kariai užtikrin-

davo saugumą kariškiams ir civiliams, atsakin-
giems už įvairių projektų įgyvendinimą. Rezul-
tatai matėsi puikiai, buvo statomos mokyklos, 
tiltai, vietinių gyventojų veiduose – šypsenos, 
jautėsi šiluma ir viltis, kad geresnis bei sauges-
nis gyvenimas visai šalia.
w Viena iš būrio užduočių buvo vietinės 

kariuomenės mokymas. Organizavome kariuo-
menei teorines bei praktines pratybas (darbas 
su žemėlapiais, transporto bei asmenų apieška 
ir pan.) taip pat kartu su jais vykdydavome ben-
dras užduotis operacijų rajone: patruliavimas, 
patikrinimo postai. Tai buvo daug pastangų ir 
pasiruošimo reikalaujantis procesas, greitų re-
zultatų niekas nesitikėjo, tačiau laikui bėgant 
jei buvo matomi ir jaučiami. Vietiniai gyven-
tojai taip pat pradėjo labiau pasitikėti saugumo 
pajėgomis.

Mano būrio kariai užduotis visuomet vykdė 
su iniciatyva, demonstruodami profesionalų 
požiūrį. Ne be reikalo Lietuvių būrys stovyklo-
je buvo gerbiamas už karišką discipliną, profe-
sionalumą. Galiu pasakyti, kad visos užduotys 
mums buvo vienodai svarbios, pradedant bu-
dėjimu Greitojo reagavimo pajėgose ir baigiant 
operacijų vykdymu bataliono kovinės grupės 
sudėtyje. 

Pavojingos kovinės užduotys ir 
profesionalus karių požiūris

2006 m. kovo 18 d. mano būriui buvo pavesta 
užduotis supažindinti būsimą bataliono kovi-
nės grupės vadą, kuris buvo atvykęs į išankstinę 
rekognoskuotę, su kuopos operacijų rajonu. Po 
pietų paskelbiau įsakymą visiems užduotį turė-
jusiems vykdyti kariams (įskaitant ir bataliono 
vadus), atlikome treniruotę ir išvykome. Vyko 
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beveik visas mano būrys (3 skyriai), esamo ir 
būsimo bataliono kovinių grupių vadai ir štabo 
S3 skyriaus karininkas. Visą dieną praleidome 
operacijų rajone, lengva nebuvo, kepino kaitri 
Irako saulė, temperatūra siekė iki +45° C, visi 
jautė didelę atsakomybę, buvome atsakingi už 
2 svarbių asmenų saugumą. Viskas sekėsi pui-
kiai, žinoma jautėsi lengvas nuovargis, neper-
šaunamos liemenės, šalmai ir ginkluotė vargi-
no kūną, tačiau atsipalaiduoti nebuvo galima. 
Apvažiavome svarbiausius kuopos atsakomy-
bės rajono objektus ir, juos pristatę būsimajam 
vadui, galiausiai pasukome stovyklos link, iki 
stovyklos buvo likę apie 8 km, tačiau juos dar 
reikėjo įveikti... Pagrindinė grėsmė rajone buvo 
improvizuoti sprogstamieji užtaisai, kitaip dar 
vadinami pakelės bombomis, todėl, pastebėję 
ką nors įtartino, iš karto sustodavome ir tik-
rindavome vietovę, taip pat buvo vietų, kurias 
privalėdavome tikrinti pagal bataliono kovinės 
grupės vado nurodymą, kadangi jos buvo ypa-
tingai pavojingos ir jau nusinešusios ne vieną 
kario gyvybę. Privažiavome vieną iš pavojingų 
atkarpų, sustojome, išsilaipinome, pasitikrino-
me vietovę aplinkui ir iš lėto judėjome į priekį, 
tikrindami kiekvieną įtartiną žemės lopinėlį. 
Taip judėjome apie kilometrą, kol galiausiai 
išvažiavome iš miesto ir įvažiavome į nedide-
lį priemiesčio gyvenvietę. Visi įsilaipinome į 
transporto priemones ir pradėjome judėti, kai 
staiga nuaidėjo garsus sprogimas, prieš akis pa-
mačiau didžiulį smėlio ir ugnies kalną... Laikas, 
atrodo, sustojo, viena iš mašinų paskendo smė-

lio debesyje, per kūną perėjo šiurpuliai... min-
tyse sukosi įvairūs variantai... Staiga per radijo 
stotį išgirdau skyriaus vado balsą, pranešantį, 
jog sužeistų nėra tik suskilęs vienos transpor-
to priemonės langas... Pradėjome veikti, laukti 
negalėjome, kadangi bet kuriuo momentu ga-
lėjo būti pakartotinas išpuolis. Visi veikėme 
pagal standartines procedūras susidūrus su 
improvizuotu sprogstamuoju užtaisu, puikiai 
supratome, kad turime perimti iniciatyvą į savo 
rankas: išdėstėme apsaugą, atkirtome privažia-
vimo kelius, daviau nurodymą apieškoti vieto-
vę aplink incidento vietą, siekiant įsitikinti, ar 
nėra antrinių užtaisų, taip pat apsaugoti įkal-
čius. Susisiekiau su Taktiniu operacijų centru ir 
pranešiau apie situaciją, paprašiau, kad atsiųs-
tų Greitojo reagavimo pajėgas bei išminuotojų 
grupę. Po 15 minučių mums į pagalbą atvyko 
britų patrulis, kuris tuo metu buvo netoli mūsų. 
Užmezgęs ryšį su patruliu, paprašiau, kad jie 
apieškotų apgyvendintą rajoną, nes buvo tikė-
tina, kad užtaisas buvo inicijuotas radijo ban-
gomis būtent iš ten. Visi darė tai, ką turėjo da-
ryti, tai, ko buvo mokyti ir treniruoti. Didžiulį 
įspūdį paliko bataliono kovinės grupės vadai 
– jie incidento metu išliko ramūs, klausė nuro-
dymų ir teikė pasiūlymų... Apieškojome vietovę 
aplinkui, britų patrulis apieškojo apgyvendintą 
vietovę, į pagalbą pasitelkėme vietinius poli-
cininkus, kurie netoliese ties vartais į Basros 
miestą buvo įrengę patikrinimo postą. Žinoma, 
policininkai pasitikėjimo nekėlė, juo labiau, kai 
paaiškėjo, kad vienas iš jų prieš sprogimą nuo 
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vartų į Basros miestą stebėjo vietovę, labai tikė-
tina, kad jie viską žinojo. Likti incidento vietoje 
darėsi nesaugu, smalsių vietinių gyventojų mi-
nia vis didėjo, iš kurių tikėtis buvo galima visko. 
Netrukus atvažiavo Greitojo reagavimo pajėgos 
ir britų išminuotojų grupė. Apibūdinau situaci-
ją, koordinavau su Greitojo reagavimo pajėgų 
vadu veiksmus, sudarėme išminuotojams sąly-
gas saugiai atlikti savo darbą – surinkti įkalčius. 
Kai viskas buvo baigta, daviau greitus nurody-
mus skyrių vadams ir pradėjome judėti stovyk-
los link. Judėjome iš lėto, visi puikiai suprato-
me, kad greitis Irake nėra mūsų sąjungininkas. 
Galiausiai kirtome stovyklos vartus, išsitaisėme 
ginklus, visi lengviau atsiduso. Mus pasitiko 
štabo karininkai, kuopos vadas ir kuopos atsto-
vai. Visi spaudė rankas dėkodami už profesio-
naliai atliktą užduotį. Abu bataliono vadai taip 
pat padėkojo už puikiai atliktą užduotį ir gerą 
reakciją bei profesionalumą incidento metu. 
2006 m. kovo 18 d. dar ilgai išliks mano ir, ma-
nau, būrio karių atmintyje, diena kuri dar kartą 
privertė susimastyti apie mūsų būties trapumą, 
vadovavimo principus ir požiūrį į gyvenimą.

Man buvo didelė garbė tarnauti su LITCON-7 
būrio kariais, daug ko iš jų išmokau daug ką su-
žinojau. Vieni pasižymėjo daugiau, kiti mažiau, 
bet tai juk žmogiška, nes visi mes skirtingi, 
skirtingų vertybių, požiūrių, bet tai tik dar la-
biau papildo ir sustiprina kolektyvą. 

Misijoje identifikuotas ir išmoktas pamokas 
pritaikiau ir taikau savo gyvenime. Tačiau no-
riu pabrėžti, kad mes sugebėjome ne tik pasiim-
ti, bet ir šį tą palikti, tuo, kuo gali pasidžiaugti 
paprasti vietiniai gyventojai: pagerėjusia sau-
gumo situacija, naujomis mokyklomis, tiltais,  
tiesiog maloniu, šiltu bendravimu ir gerais pri-
siminimais.

Manau, kad misija buvo naudinga ir Lietuvai. 
Visų pirma LITCON-7 būrys puikiai atstovavo 
savo valstybei, tarnaudamas danų bataliono ko-
vinės grupės sudėtyje, taip garsindamas Lietu-
vos vardą, garbę ir tradicijas. Puikūs santykiai 
su danais ir karių rodomas profesionalumas ir 
toliau leidžia šiuos santykius puoselėti.

Psichologų vizitas į misijos Rajoną 

Taip pat LITCON-7 misijos metu pirmą kar-
tą į misijos rajoną atvyko Lietuvos karo psicho-
logai. Nesvarbu, kad psichologė vyr. ltn. Danutė 
Lapėnaitė atvyko į Iraką likus vos mėnesiui iki 
misijos pabaigos, tačiau tai, mano nuomone, 
buvo labai didelis žingsnis į priekį Lietuvos ka-
riuomenėje, karių psichologinio rengimo sri-
tyje. Danų kariuomenė šią praktiką taikė jau 
seniai, taip ne tik rodydama tinkamą dėmesį 
kariams, bet ir rūpindamasi jų sveikata.

Psichologų vizitai reikalingi ne tik po įvykio, 
sukėlusio stresinę situaciją, bet ir vykdomai mi-
sijai įpusėjus, kadangi susidurdami su visiškai 
skirtinga kitos šalies kultūra, su kitais svarbiais 
faktoriais, veikiančiais žmogaus sąmonę bei 
psichologinę būseną, kariai tampa psichologiš-
kai silpnesni, vis dažniau padalinyje kyla nerei-
kalinga įtampa, tai trukdo gerai atlikti paskirtą 
užduotį. 

Psichologo apsilankymas prieš misijos pabai-
gą buvo svarbus, jis padėjo kariams pasiruošti 
sklandžiai grįžti namo, integruotis į visuomenę, 
numatyti ir suprasti jų laukiančius gyvenimiš-
kus pasikeitimus šeimoje, asmeniniame gyve-
nime. 

Tarnaudamas Irake supratau, kad užduoties 
įvykdymas ir karių gerovė yra efektyvios tarny-
bos pagrindas, o pusiausvyros tarp šių dviejų 
veiksnių išlaikymas yra kiekvieno kario pareiga 
ir profesionalumo ženklas. Taip pat man tapo 
akivaizdu, kad norimų rezultatų nepasieksime 
be tinkamo bendravimo, pagarbos vienas ki-
tam rodymo, pasitikėjimo ir palaikymo, o jei 
ir pasieksime, jie bus tik laikini ir neteikiantys 
džiaugsmo. 

Kad ir kaip būtų, mes esame kariai ir turime 
suprasti, kad prireikus visi privalėsime susivie-
nyti ir iškėlę galvas judėti į priekį, vykdyti pa-
vestas užduotis, prisimenant savo priesaiką su 
pagarba ir meile Tėvynei. 
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ApIE SKuRDĄ, SMuRTĄ IR pRASMĘ... 
Operacija prie Somalio krantų
Kpt. Aivaras Pliatkus

niams, nes jis yra pagrindinis Adeno įlankos 
uostas Somalio prekybai su Etiopija. Tiesa, 
tvirtinti, kad vien tik Somalio, negalime. Šis 
regionas deklaruoja stiprią nepriklausomybę 
nuo centrinės Somalio valdžios. Vietiniai save 
vadina Somalilando piliečiais. Ir išskiria save 
iš kitų Somalio krašto gyventojų. Be Somali-
lando, Somalyje autonomiją taip pat deklaruo-
ja Puntlando ir Galmundugo regionai, esantys 
šiaurinėje šalies dalyje. Visi šie regionai turi 
savo vėliavas, jos labai skiriasi nuo oficialios 
Somalio vėliavos. 

Somalis labai susiskaldžiusi šalis. Tikriausiai 
dar ankstoka šią vietą vadinti valstybe. Mūsų, 
vakariečių, supratimu tik prieš keletą metų iš-
rinkta oficiali valdžia deda didžiules pastangas 
norėdama suvienyti klanus ir regionus. Skai-
čiuojama, kad čia veikia apie trisdešimt įvai-
riausių klanų ir genčių. Kiekviena jų deklaruo-
ja tam tikrą savivaldą, todėl centrinei valdžiai 
darbo tikrai netrūksta. Labai dažni susidoro-
jimo su aukštais valstybės pareigūnais atvejai. 
Dažnai gauname žinių apie tai, kad buvo nušau-
tas ar susprogdintas pareigūnas, aukšto rango 
politikas. Dažniausiai prie savo namų, kur jie 
labiausiai pažeidžiami. Nesuprantu visų niuan-
sų, todėl teisinti ir teisti nieko nesiimu. Aišku 
tik viena – kova dėl valdžios ir įtakos tęsiasi. 
Matyt, niekas pasaulyje nenori turėti reikalų 
su žlugusia šalimi, todėl ir dedamos didelės pa-
stangos kovojant su terorizmu, stiprinama cen-
trinė valdžia. 

Berbera uostas, Somalis,  
Šiaurės Rytų Afrikos regionas
Berbera – vienas iš trijų Somalio uostų, ku-

riuose pastaruoju metu praleidžiame didžiąją 
savo tarnybos laiko dalį. Atvykome prieš pie-
tus. Velniškai tvanku. Tikriausiai labai didelė 
oro drėgmė, ji, prisidėjus dar ir karščiui, verčia 
iš kojų. Neįmanoma ilgai išbūti lauke nesupra-
kaitavus. Sėdi sau ramiai ir jauti kaip per kūną 
savaime žliaugia prakaitas. Nusivelku marški-
nėlius – lyg tai ką nors keistų, tačiau nuo to ne-
geriau. Jei nėra vėjo, tuomet verdi savose sultyse. 
Geriu daug arbatos – savaime pradėjau jos no-
rėti. Tikriausiai organizmas pats jos reikalauja. 
Vienintelis būdas išvengti dehidratacijos – gerti 
dar daugiau skysčių. Tą ir darau. 

Šias eilutes rašau sėdėdamas laivo deny-
je. Kad būtų patogiau, rašau prie „sodo tipo“ 
plastikinio stalo su kėde, kuriuos radau ir su-
sirinkau po vienais iš laivo antstato laiptų. Pa-
sistačiau stalą ramesniame denio kampe, kur 
niekas beveik nevaikšto, nebent kas užklysta tik 
pakalbėti telefonu. Čia geriau galiu susikaupti, 
pakvėpuoti nors ir slogiu, tačiau grynesniu oru. 
Geriau pajusti mane supančios aplinkos ritmą...

Berberos uostas, ko gero, vienas ramiausių 
Somalyje. Jis yra pačiuose šiaurės vakaruose, 
kairiajame vadinamojo Somalio „bumerango“ 
sparne. Incidentai čia nėra dažni. Mums kol 
kas dar neteko išgirsti nei vieno šūvio uosto 
prieigose. Kituose uostuose juos girdime nuo-
lat. Šis uostas yra pakankamai svarbus vieti-
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Svarbu neignoruoti skurdo 
Manau, kad pasaulio bendruomenei bran-

giai kainuoja kasmet maitinti milijonus skurdą 
kenčiančių šio ir kitų Afrikos regionų žmonių. 
Dažnai pagalvoju, kokiam kitam reikalui tiek 
dar yra investuojama? Girdžiu šnekant, kad čia 
gi nėra ko paimti: nei naftos, nei deimantų. Ma-
nau, paramos teikimas, kad ir minimalus, pa-
deda sureguliuoti migracijos mastus. Jei ne tur-
tingų šalių parama ir Lietuvoje turėtumėme dar 
daugiau išlaikytinių. Tai, ko gero, taptų didesne 
problema nei savi bedarbiai. 

Apie skurdą kalba daugelis, tačiau didžioji 
dauguma „saugiai“ gyvenančių ir viskuo aprū-
pintų žmonių tokias mintis aktyviai ignoruoja, 
stengiasi visiškai atsiriboti nuo šios temos. Bet 
tikrai sėkmingi žmonės, verslininkai, įžymybės 
taip nemano. Tikrai sėkmingų žmonių mąsty-
senoje skurdo tema užima pakankamai svarbią 
vietą. Vienos mano skaitytų knygų „Uždirbki-
te daugiau“ autorius Bodo Schaferis mini, kad 
daugelis gyvename tarsi kokone ir besisukdami 
„voverės rate“ nematome svarbesnių problemų. 
Kad geriau suprastumėte jo išsakytas mintis 
skurdo tema, pateiksiu ištrauką iš šios knygos:

„Svarbu neignoruoti skurdo. Šiame pasaulyje 
per daug vargo, kad galėtume pasakyti: „Manęs 
tai neliečia.“ Tas, kuris atkakliai nenori susi-
mąstyti apie skurdą, praranda gebėjimą teisin-
gai vertinti kasdienio gyvenimo įvykius. Verti-
nimo kriterijai pasistumia per daug lengvai. 

Pavyzdys: ar jums nėra taip nutikę, kad skri-
dote atostogauti ir dingo jūsų lagaminas? Ar tai 
nebuvo katastrofa? Visi tie gražūs drabužiai, su 

kuriais puikiai atrodėte, – viskas prapuolė! O 
draudimo suma juokingai maža. Ir kas sumo-
kės jums už laiką, sugaištą perkantis tokius pat 
daiktus; atostogos nuėjo šuniui ant uodegos...

Kaip manote, kiek varguolių sutiktų keistis 
su jumis vietomis? Argi mūsų problemos neat-
rodo jiems kaip patyčios? Ką reiškia lagaminas 
(per atostogas!) palyginti su pabėgėlio dalia, be 
maisto, gal net žiemos vidury? Ką mano alks-
tantys žmonės, išgirdę, kad viena pagrindinių 
„civilizuoto“ pasaulio problemų – antsvoris?

Gyvename pasaulyje, kur kas minutę 25 mi-
lijonai JAV dolerių išleidžiami ginkluotei ir kas 
minutę keturiasdešimt vaikų miršta iš bado. 
Minutė po minutės. Kas gyvena pasiturinčiai ir 
vis vien galvoja tik apie savo saugumą, panašė-
ja į lipantį kopėčiomis viršun ir paskui nusvie-
džiantį jas ant žemės.“

Minimali parama padeda spręsti 
didesnes problemas 

Nesakau, kad visi uždirbame tiek, kad galė-
tumėme 10 procentų savo pajamų skirti labda-
rai. Tačiau gyvename vienoje iš penkiasdešim-
ties pasaulio reitinge pirmaujančių valstybių, 
todėl šventai tikiu pareiga savaip prisidėti prie 
pasaulinių problemų. Tuo pateisinu savo buvi-
mą ir dalyvavimą šioje operacijoje.

Manau, jog daugeliui, taip pat ir kariui, kas-
dienybėje tikriausiai labai sunku suvokti buvi-
mo šiame regione prasmę. Dažnai pamąstoma: 
„Ką aš čia veikiu ir kodėl rizikuoju savo svei-
kata ir net gyvybe saugodamas skurstantiems 
Somalio gyventojams skirtą paramą. Juk ir pats 
namie turiu aibę problemų. Man juk niekas jų 
nepadeda išspręsti.“ 

Grįžtant prie emigrantų ir pabėgėlių temos. 
Tikiu, kad XXI amžiaus ekonomiškai ir tech-
nologiškai pažengusiose valstybėse pabėgėlis iš 
Somalio taptų šimtaprocentinis paramos gavė-
jas. Tarptautiniai teisės aktai draudžia žmogų 
deportuoti ten, kur gresia pavojus jo gyvybei. 
Europos Sąjungos šalyse, kur paisoma tarptau-
tinių žmogaus teisių, tokiems atvykėliams turė-
tų būti suteiktas prieglobstis, jie įgytų pabėgėlio 
statusą, jiems būtų suteikiama pašalpa, vėliau 
gal net ir pilietybė. Naivu tikėtis, kad toks žmo-

Kpt. Aivaras Pliatkus per operaciją Indijos vandeny-
ne. 2013 m.
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gus, pasiraitojęs rankoves, puls nešti naudą vi-
suomenei, kuri jį priėmė. 

Manau, kad suteikiant nors ir minimalią pa-
ramą, nugabenant ją į ten kur reikia, išspren-
džiama daugelis didesnių problemų...

Galbūt todėl ir praleidžiame dienas, savaites 
ir mėnesius tokiose vietose, kaip šis uostas. Pa-
dėdami gabenti paramą žlugusios šalies gyven-
tojams, kurią, tarp kitko, dar ir saugome nuo jų 
pačių. Gyvenimiška, ironiška realybė... 

Somalio piratai – logiška nestabilios valsty-
bės pasekmė. Kai nebėra kam saugoti savo te-
ritorijos, teritorinių vandenų, kontroliuoti savo 
gyventojų, sudaromos sąlygos savivalei. Prade-
da kelti galvas „stipresni“, jungiamasi į klanus ir 
grupuotes. Nekontroliuojant situacijos atsiran-
da terpė laisvam ginklų ir kitų kriminalinių, 
teroristinių interesų judėjimui. 

Pagalvokime: kai nėra valstybės, nėra ir po-
licijos, kariuomenės, kitų vidaus tarnybos dali-
nių, kurie gintų savo piliečius. Mąstant visai pa-
prastai tai reikštų, kad galiu nužudyti kaimyną 
ir man nieko už tai, išskyrus kaimyno šeimos 
kerštą, nenusimato. Tokiu atveju, norėdamas ap-
saugoti savo kailį, turiu ieškoti paramos pas dar 
stipresnius. Taip buriamasi į grupuotes, kurių in-
teresai skiriasi. Kiek nuomonių, tiek grupuočių. 
Jos nekontroliuojamos, vyksta tarpusavio kovos, 
žūsta žmonės. Nuošalyje likti dažnu atveju neį-
manoma, o jei ir įmanoma, vis tiek būtum tas, 
iš kurio pelnomasi. Tai, mano galva, paprasta 
loginė veiksmų seka, kai šalyje neveikia centrinė 
valdžia, nėra įstatymų, nėra įrankių ir tarnybų, 
galinčių užkirsti kelią tokiai savivalei. 

Kai tokia veiksmų eiga išsirutulioja iki nebe-
kontroliuojamos, dažniausiai veiksmai išplinta į 
kaimynines valstybes ir toliau. Tokia terpė – pui-
ki dirva rastis tarptautinio terorizmo veikėjams. 
Juk šalies viduje nėra nieko, kas juos sustabdy-
tų. Nėra institucijų, kurių pareigūnai atvyktų, 
areštuotų ar įvykdytų kitokį teisingumą. Vyksta 
kraupūs įvykiai, kenčia niekuo dėti žmonės.

Mūsų atveju, piratai trikdo visą tarptautinę lai-
vybą Adeno įlankoje ir netgi Indijos vandenyne. 

Nepasirinksi, kur gimti, todėl niekas negali 
tavęs kaltinti, kad gimei šalyje, kurioje nuo pir-
mų dienų matai tik smurtą ir skurdą. 

Šiais laikais, ko gero, nėra kitos išeities – rei-

kia įsikišti tarptautinei bendruomenei. Viena 
žlugusi valstybė gali privirti košės visoms ki-
toms, o ypač ekonomiškai pažangioms. Todėl, 
mano manymu, ir metamos didžiulės pastan-
gos bei resursai padėčiai kontroliuoti. Prireikus 
naudojami kariniai veiksmai, nes chaosas turi 
būti suvaldytas. Visi suinteresuoti, kad šioje 
vietoje viskas pagerėtų, šalis atgimtų ir klestėtų 
kaip kadaise. Tačiau tai užtrunka, kas įrodyta 
kitų nestabilių ir skurstančių valstybių, tokių 
kaip Afganistanas, pavyzdžiais...

Ką mes čia veikiame? Atsakymą aš 
puikiai žinau

Jei atvirai, tai pasigendu piratų... Kartais jau-
čiu, kad būtų visai nieko juos bent pamatyti, jau 
nekalbant apie galimo užpuolimo atrėmimą. 
Kariui tai būtų tam tikras tarnybos įprasmini-
mas šioje operacijoje. Čia tikriausiai veikia vadi-
namasis „saviapgaulės“ principas. Vertindamas 
esamą situaciją, esu įsitikinęs, kad tikimybė su-
tikti piratus yra pakankamai maža, tačiau giliai 
širdyje norėčiau, kad būtų kitaip...

Kitu atveju galima užduoti sau klausimą: „Ką 
mes čia veikiame?“ Atsakymą aš puikiai žinau. 
Esame tam, kad jokiam piratui net nekiltų mintis 
grobti mūsų saugomo laivo. Kariui tokia situacija – 
tikras paradoksas. Esi ruošiamas kariauti, tačiau 
vien tik tavo buvimas šią galimybę beveik elimi-
nuoja. Logiška minčių seka diktuoja išvadą, kad ka-
rinis pasirengimas operacijai nėra būtinas, užtenka 
tik fiziškai demonstruoti savo buvimą laive. 

Deja, Lietuvos patirtis Afganistane liudija vi-
sai ką kitą. Ji sako, kad net ir patys netikėčiausi 
dalykai, nepasiduodantys logikai, gali atsitikti 
ir atsitinka tuomet, kai to mažiausiai tikiesi.

Todėl ir mūsų atveju, nepaisant to, kad kas-
dienybė sako ką kita, nereikia atmesti logiškai 
nesuvokiamų įvykių galimybės. Reikia tikėtis ne-
sitikimo, svarbiausia, daryti tai, ką privalo tikras 
profesionalus karys – tinkamai vykdyti savo pa-
reigas. Nesvarbu, ar tai būtų intensyvaus konflik-
to zona, ar tokia operacija kaip ši, kur vadinamąjį 
„priešą“ net pamatyti tampa egzotika. Populiariai 
tariant, tai – darbas, kurį mums pavesta atlikti. 
Todėl jį turime atlikti nepriekaištingai. 
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žuVusieji, Vykdydami 
užduoTį

Per karinius konfliktus sugriauti Bosnijos ir Hercegovinos miestai ir kaimai, teritorija labai užteršta minoms 
ir sprogstamaisiais užtaisais.
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Vyr. ltn. N. Valteris žuvo 1996 m. balandžio 
17  d. vykdydamas užduotį netoli Maglajaus 
miestelio šiaurinėje Bosnijoje. Visureigis, kuriuo 
važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, kalnų 
kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per 
sprogimą žuvo N. Valteris ir Danijos karys.

Po mirties vyr. ltn. N. Valteris už pasiauko-
jimą ir narsą vykdant NATO taikos įgyvendi-
nimo misiją buvusioje Jugoslavijoje buvo apdo-

vanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu ir 
NATO medaliu už tarnybą.

Tarnybos draugų iniciatyva vyr. ltn. N. Val-
teriui atidengtas paminklinis akmuo Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kie-
me. Viborge (Danijoje) pastatytame paminkle 
taip pat iškalta Lietuvos karininko pavardė.

Vyr. ltn. N. Valteris palaidotas Ginkūnų ka-
pinėse Šiauliuose.

Vyr. ltn.  Normundas Varlteris

10 minučių iki lemtingo sprogimo – vyr. ltn. Normundas Valteris patruliavo paskutinį kartą...
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pasiaukojimą atliekant Lietuvos ir NATO už-
duotis Afganistane apdovanotas Vyčio kryžiaus 
ordino Didžiuoju kryžiumi ir krašto apsaugos 
sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas“.

34 metų srž. A. Jarmalavičius žuvo 2008 m. 
gegužės 22 d. per Lietuvos vadovaujamos Goro 
provincijos atkūrimo grupės stovyklos užpuo-
limą ir apšaudymą. Kunigaikštienės Birutės 
motorizuotojo pėstininkų bataliono karys tuo 
metu tarnavo septintojoje Goro provincijos 
atkūrimo grupės pamainoje, ėjo Štabo kuopos 
pėstininkų Apsaugos būrio kulkosvaidininko 
pareigas.

2008 metų gruodį prisimenant kritusį kovos 
draugą ir siekiant įamžinti jo atminimą, Di-
džiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo 
pėstininkų bataliono kareivinėms Alytuje buvo 
suteiktas srž. Arūno Jarmalavičiaus vardas ir 
atidengta memorialinė lenta.

2010 m. kovą srž. A. Jarmalavičiui atminti 
Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 
stovykloje Čagčarane atidengta memorialinė 
lenta.

Nuo 2011 m. Alytaus sporto ir rekreacijos 
centre vyksta srž. A. Jarmalavičiui atminti skir-
tas dziudo turnyras.

Po mirties srž. A. Jarmalavičius Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu už narsą ir 

3 Nuleistos vėliavos Afganistano Goro provincijos stovykloje reiškia gedulą.

Srž. Arūnas Jarmalavičius

Vieta, kur gindamas stovyklą žuvo  
srž. Arūnas Jarmalavičius.
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lieTuVos karių dalyVaVimas 
TarpTauTinėse operacijose 
1994–2014 m.
skaičiai ir faktai

 NATO VADOVAUJAMOS 
OPERACIJOS:

Bosnija
IFOR (Operacija „Joint Endeavour“) 
175 kariai
1996 m.
LITPLA-4 – 34, LITCOY-1 – 141.  
1996 04 17 žuvo vyr. ltn. Normundas Valteris.

SFOR (Operacija „Joint Guard/Joint Forge“)
649 kariai
1996–2004 m.
LITCOY-1 – 141,  
LITPLA-5 – 41, 
LITPLA-6 –41,  
LITPLA-7 – 41, 
BALTCON-1 – 41, 
BALTCON-2 –147, 
BALTCON-3 – 19,  
BALTSQN-1 – 2, 
BALTSQN-2 – 74,  BALTSQN-3 – 2, 
BALTSQN-4 – 2,  BALTSQN-5 – 95, 
BALTSQN-6 – 2,  
SFOR – 1 (JAV štabe).

Albanija 
NATO humanitarinė operacija 
„Allied Harbour“
10 karių
1999 m.
(Čekijos karo lauko ligoninės sudėtyje).

JT OPERACIJOS/MISIJOS:

Kroatija
UNPROFOR II  
90 karių
1994–1996 m.
Danijos bataliono sudėtyje, 
LITPLA-1 – 32, 
LITPLA-2 – 32, LITPLA-3 – 26.

Afganistanas 
ISAF 
6 karo medikai
2002–2003 m.
(4 – Čekijos karo lauko ligoninės sudėtyje,  
2 – Vokiečių ligoninės sudėtyje)

JT paramos misija UNAMA 
2 kariniai patarėjai
2007–2008 m. – 1, 
2013–2014 m. – 1.

Gruzija
UNOMIG karinių stebėtojų misija  
5 kariniai stebėtojai
2007–2009 m.

Sirija
JT karinių stebėtojų misija UNSMIS
1 karinis stebėtojas
2012 m.

3 Lietuvos specialiųjų operacijų vieneto „Erelis“ karys koalicijos operacijoje „Tvirta taika“  
(angl. „Enduring Freedom“) Afganistane. 2002 m.



106

Kosovas
KFOR (operacija „Joint Guardian“)
823 kariai
1999–2009 m.
KFOR-1–KFOR-18 po 30, KFOR-19 – 29, 
KFOR-20 (Priština) – 29, 
BALTSQN-7 – 1 (Danijos bataliono štabe),  
2 karo medikai (Čekijos ir Slovakijos batalionas), 
BALTSQN-8 – 97, BALTSQN-9 – 1, 
BALTSQN-10 – 1, BALTSQN-11 – 96, 
BALTSQN-12 – 1,  KFOR štabe (Priština) – 12, 
NTT-K – 14;
NATO KFOR/SFOR užduočių vykdymas – 98. 

2001–2003 m.
Lėktuvas An-26, 
įgula bei aptarnaujantis personalas – 98 kariai. 

KFOR JLSG (Joint Logistics Support Group)
4 kariai
2012–2013 m.

Afganistanas
ISAF
3021 karys
2003 m. – iki dabar.
Medikai vokiečių ligoninės sudėtyje – 12, 
Kabulo oro uostas – 35, 
medikai JK Mazar E Sharif PAG – 5, 
PAG-1 – 113, PAG-2 – 127, 
PAG-3 – 120, PAG-4 – 128, 
PAG-5 – 127, 
PAG-6 – 131, PAG-7 – 151.
žuvo srž. Arūnas Jarmalavičius, 
PAG-8 – 135, PAG-9 – 143, PAG-10 – 124, 
PAG-11 – 147, PAG-12 – 143, 
PAG-13 – 147, PAG-14 – 144,
PAG-15 – 142, PAG-16 – 128, 
CERP – 1, PAG-17 – 138, 
KPG-1 – 12, KPG-2 – 12, KPG-3 – 12, 
OKCPG-1 – 8, OKCPG-2 – 8, 
NPE-1 – 17, NPE-2 – 17, 
NPE-3 – 21, NPE-4 – 20, NPE-5 – 21, 
NPE-6 – 22, NPE-7 – 21, NPE-8 – 21, 
NPE-9 – 21, NPE-10 – 14, NPE-11 – 12, 
PIKG – 8, RC-W (Heratas) – 82, 
KOM KAF HQ – 3, ISAF HQ (Kabulas) – 35, 

ICJ (ISAF jungtinis štabas) – 19, 
TACP (Helmandas) – 16, POMLT-1 – 8, 
POMLT-2 – 10, POMLT-3 – 9, 
PPG (Policijos patarėjų grupė) – 8, 
OPMG-1 (Oro pajėgų mokymo grupė) – 8, 
OPMG-2 – 8, OPMG-3 – 8, OPMG-4 – 8, 
OPMG-5 – 6, OPMG-6 – 6, OPMG-7 – 6, 
Lietuvos Respublikos specialiosios misijos 
apsauga – 54, 
NTM-A (ISAF mokymo misija) – 8.

Irakas
NATO mokymo misija
41 karys
2005–2011 m.

Pakistanas
NATO humanitarinė misija
10 karių
2005–2006 m.
Vandens valymo vienetas Ispanijos bataliono 
sudėtyje.

Antiteroristinė operacija Afganistane
JAV vadovaujama operacija 
„Enduring Freedom“ 
162 kariai
2002–2006 m.

EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO 
ORGANIZACIJA

ESBO verifikacijos misija Kosove
3 kariai
1998–1999 m.

ESBO sienos stebėjimo misija Gruzijoje 
6 kariai
2000–2005 m.

ESBO paramos 
apmokant Gruzijos pasieniečius programa
1 karys
2005–2007 m.
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ES OPERACIJOS

Buvusioji Jugoslavijos Respublika 
Makedonija
ES karinė operacija „Concordia“ 
1 karys
2003 m.
Tarptautiniame štabe.

Bosnija ir Hercegovina
ES operacija „Althea“ 
12 karių 
2004–2010 m.
ES pajėgų štabas Sarajeve.

Gruzija
ES stebėtojų misija
1 karys
2008–2009 m.

Operacija „Atalanta“
23 kariai
nuo 2011 m. iki dabar
ALAG – 16.

Malis
ES mokymo misija
8 kariai
nuo 2013 m. iki dabar.

OPERACIJOS IRAKE

JAV vadovaujama karinė operacija Irake
12 karių
2003 m.
4 karo medikai, 8 logistikos specialistai

Pokarinė operacija Irake
876 kariai
2003–2008 m.
LITCON-1 – 43, LITCON-2 – 54, 
LITCON-3 – 54, LITCON-4 – 54, 
LITCON-5 – 53, LITCON-6 – 53, 
LITCON-7 – 51, LITCON-8 – 53, 
LITCON-9 – 6, LITCON-10 – 69, 

LITDET-1 – 45, LITDET-2 – 54, 
LITDET-3 – 49, LITDET-4 – 49, 
LITDET-5 – 48. 

KITOS OPERACIJOS

Centrinė Afrikos Respublika
Prancūzijos vadovaujama operacija
 „Sangaris“ 
10 karių
2014 m. 
Taktinio oro transportavimo vienetas: C-27J, 
aptarnaujanti įgula.

Turkija
NATO ryšių ir informacinių sistemų grupė 
operacija „Aktive fence“ 
5 kariai
2014 m.

Afrikos regionas
NATO kovos su piratavimu operacija
 „Ocean Shield“ 
1 karys
2014 m.

IŠ VISO: 6 056 kariai.

Pastabos:
Dalis karių dalyvavo keliose misijose ar operacijose;
nepateikti SOP dalyvavimo ISAF operacijoje duome-
nys.
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