
Bibliotekoje -  knygos apie NATO 
oro policijos misiją pristatymas
Rytoj, 17 valandą, Šiaulių apskrities P. Višinskio 
viešojoje bibliotekoje vyks knygos „NATO oro 
policijos misijos dešimtmetis: įvykiai, faktai, 
asmenybės" pristatymas. Knygoje pateikiama NATO 
oro policijos misijos dešimtmečio istorija, publikuota 
Šiaulių apskrities dienraštyje„Šiaulių kraštas".

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

KNYGA: Leidinys „NATO oro policijos misijos dešimtmetis: įvykiai, faktai, 
asmenybės" -  nekomercinis. Po knygos egzempliorių bus išsiųsta į visas 
Lietuvos viešąsias bibliotekas.

Renginyje -  visi prisidėję
Renginyje planuoja dalyvauti 

Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų (KOP) vadas, knygos kon
sultantas pulkininkas Audronis Na
vickas, rengiant knygą talkinę KOP 
Aviacijos bazės vadas pulkininkas 
leitenantas Vidmantas Raklevičius, 
štabo viršininkas majoras Sergėjus 
Buitvidas, atsargos pulkininkai lei
tenantai Sigitas Gudeika, Virginijus 
Steponavičius.

i knygos pristatymą planuoja 
atvykti ir šiuo metu NATO oro po- 
icijos misiją vykdančių junginių 

vadai: Portugalijos -  pulkininkas 
eitenantas Joao Pires ir Kanados 

-  pulkininkas leitenantas David 
Pletz.

| knygos pristatymą pakviesti visi 
autoriai, kurių straipsniai, nuotrau
kos panaudoti leidinyje, su NATO 
oro policijos misija susijusių insti
tucijų atstovai.

Pasak Romos Baristaitės, Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešojo
je bibliotekoje veikiančios Ame
rikos skaityklos koordinatorės ir 
knygos projekto vadovės, mintis 
sudėti „Šiaulių krašte" publikuotus 
straipnius į knygą kilo dėl keleto 
priežasčių: šiemet minimas Lietu
vos įstojimo į NATO dešimtmetis, 
oro policijos misija yra vykdoma 
iš Aviacijos bazės Šiauliuose, o 
dienraštyje „Šiaulių kraštas", tarsi 
metraštyje, buvo atspindėta visa 
misijos veikla.

„Šiaulių kraštui" sutikus bend
radarbiauti, beliko šią idėją reali
zuoti. R. Baristaitė džiaugiasi kartu 
dirbusios komandos profesionalu
mu. Knygos sudarytoja-redaktorė 
yra Živilė Kavaliauskaitė, make

to techninis redaktorius -  Artū
ras Jaugėla, fotografijų atrinkimo 
konsultantas, viršelio fotografijos 
bei daugelio knygos fotografijų 
autorius -  Giedrius Baranauskas, 
dizainerė -  Lina Kaselytė-lvano- 
vienė, korektorė -  Jurgita Juškevi
čienė, konsultantas -  pulkininkas 
Audronis Navickas.

Pasak R. Baristaitės, nuo pat dar
bų pradžios -  idėjos pateikimo -  
tam pritarė ir dalinį finansavimą 
skyrė JAV ambasada Lietuvoje. Kita 
lėšų dalis, bendradarbiaujant su 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Šiaulių skyriumi, buvo gauta iš Lie
tuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministerijos.

Knyga „NATO oro policijos mi
sijos dešimtmetis: įvykiai, faktai, 
asmenybės" išleista 500 egzem p
liorių tiražu.

Leidinys -  nekomercinis. Po kny
gos egzempliorių bus išsiųsta į vi
sas Lietuvos viešąsias bibliotekas.

Leidinys bus dovanojamas pri
statymų metu. Kitas pristatymas 
numatytas rugsėjo 18 dieną Kau
ne, Istorinėje Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje.

Keturiolika šalių
„NATO oro policijos misijos de

šimtmetis: įvykiai, faktai, asm e
nybės" -  reprezentacinis leidinys, 
skirtas paminėti Lietuvos įstojimo 
į NATO dešimtmetį.

Lietuvos kariuomenės KOP Avia
cijos bazėje Šiauliuose keturi Belgi
jos KOP naikintuvai F-16, pradėję 
NATO oro policijos Baltijos šalyse 
misiją, nusileido 2004 metų kovo 
29 dieną, kai Lietuva įstojo į NA
TO.

Šiuo metu Baltijos šalių oro erd
vę iš Šiaulių saugo kanadiečiai ir 
portugalai. Kanadiečiams ši misija 
-  pirmoji, portugalams -  antroji.

Per dešimt metų Baltijos šalių 
oro erdvę saugojo 14-os šalių — 
Belgijos, Danijos, Didžiosios Bri
tanijos, Norvegijos, Nyderlandų, 
Vokietijos, JAV, Lenkijos, Turkijos, 
Ispanijos, Prancūzijos, Rumunijos, 
Portugalijos, Čekijos -  kariai. Vo
kiečiai, lenkai šią misiją vykdė po 
penkis kartus, amerikiečiai, pran
cūzai, danai -  po keturis.

Straipsniai knygoje išdėstyti pa
gal misijoje dalyvavusių šalių chro
nologiją, pradedant nuo pirmosios 
misijos šalies -  Belgijos. Pateikiama 
aktualiausia ir įdomiausia medžia
ga, statistiniai misiją atlikusių jun
ginių duomenys: data, personalo, 
naikintuvų skaičius, naikintuvų 
modeliai, vadai.

Knygai atrinktuose straipsniuose 
ne tik supažindinama su oficialia 
karine NATO misija ir veikla, infor
muojama apie įvykius, aktualijas, 
bet ir pristatoma misiją vykdžiu
sių skirtingų šalių kultūra, tradi
cijos, karių asmenybės, patirtys ir 
išgyvenimai.

Kariai, be kasdienės tarnybos, 
atskleidžia meilės, šeimos istori
jas, pasakoja apie pomėgius, savo 
šalies papročius, kulinarines sub
tilybes. Įdomus ir užsienio svečių 
žvilgsnis į Lietuvą.

Straipsniais atskleidžiama, kad 
misiją vykdantys kariai noriai įsi
lieja į vietos bendruomenės gy
venimą: daug laiko ir lėšų skiria 
labdarai, misiją bei savo šalis pri
stato švietimo įstaigose, Aviacijos 
bazėje, aktyviai dalyvauja sporto 
varžybose.
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