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NATO misijos dešimtmetį įamžino knyga
procentų  knygos tekstų sudaro 
jos straipsniai.

Knygos iniciatorė -  šios bibliote
kos Amerikos skaityklos koordinato
rė vyriausioji bibliotekininkė Roma 
Baristaitė. Nuo idėjos iki knygos iš
leidimo praėjo pusantrų metų.

Lėšų knygos leidybai skyrė JAV 
am basada ir Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministerija.

Prie leidybos daug prisidėjo^ma
keto techninis redaktorius -  „Šiau
lių krašto" IT inžinierius Artūras 
Jaugėla. „Šių dviejų žmonių sa
vaitgaliai, naktys buvo parduoti 
knygai", -  pažymėjo R. Baristaitė.

Fotografijų atrinkim o konsul
tantas, viršelio fotografas ir dau
gelio knygos nuotraukų autorius 
-  „Šiaulių krašto" fotografas Gied
rius Baranauskas. Viršelio nuo
traukoje pavaizduoti amerikiečių, 
britų  ir lenkų naikintuvai.

Knygos įteiktos ir būriui „Šiau
lių krašto" žurnalistų, kurių teks
ta i ta ip  pa t pakliuvo į knygą. 
Knygoje pasakojama ne tik apie 
NATO misiją, pristatom a skirtin
gų misiją vykdžiusių šalių kultūra, 
tradicijos, karių asmenybės, patir
tys ir išgyvenimai, yra kulinarinių 
receptų, meilės istorijų.

Prisiminė aptrupėjus; 
pakilimo taką

Renginio metu knygos sudary
toja, žurnalistė Ž. Kavaliauskaitė 
surengė viešą interviu -  pokalbį su 
knygos konsultantu, Lietuvos kari
nių oro pajėgų (KOP) vadu pulki
ninku Audronių Navicku, Aviacijos

AUDITORIJA: Susirinkusieji į knygos pristatymą galėjo gauti ir knygą, ir jos 
autorių, konsultantų autografų.

INTERVIU: Renginio metu knygos sudarytoja, žurnalistė Živilė 
Kavaliauskaitė surengė viešą interviu su (iš dešinės) knygos konsultantu, 
Lietuvos karinių oro pajėgų vadu pulkininku Audronių Navicku, Lietuvos 
kariuomenės kanceliarijos Skrydžių saugos departamento vadovu 
pulkininku leitenantu Dėviu Martusevičiumi ir Aviacijos bazės vadu 
pulkininku leitenantu Vidmantu Raklevičiumi.

bazės vadu pulkininku leitenantu 
Vidmantu Raklevičiumi ir Lietuvos 
kariuom enės kanceliarijos Skry
džių saugos departam ento vadovu 
pulkininku leitenantu Dėviu Mar
tusevičiumi.

„Šiauliečiai dešim t m etų tu rė
jo  galimybę girdėti laisvės garsą, 
-  skraidančių naikintuvų gaude
sį apibūdino du kartus Aviacijos 
bazei vadovavęs pulkininkas A. 
Navickas. -  Kai kurie iš pradžių 
tam  priešinosi, tačiau dabar, m a
nau, sunkiai įsivaizduoja Šiaulių 
gyvenimą be NATO misijų."

Tuometis Aviacijos bazės vadas 
D. M artusevičius prisim inė, jog 
prieš dešimt m etų misiją p radė
ję belgų naikintuvai leidosi ant

ištrupėjusio kilimo-tūpimo tako. 
Oro uostas buvo gana prastos 
būklės, pasiruošim as reikalavo 
daug kolektyvo pastangų -  kovo 
29 dienos išvakarėse linijas teko 
dažyti net pliaupiant lietui.

„Po dešim ties m etų  tu rim e 
gana m odern ią  in frastruk tū rą , 
nors dar turim e kur pasitempti, 
įsigijome daug reikalingos tech
nikos",- sakė dabartinis Aviacijos 
bazės vadas pulkininkas leitenan
tas V. Raklevičius.

Paklaustas apie neįprastus skir
tingų šalių oro policijos misijų daly
vių prašymus, V. Raklevičius išskyrė 
danų kontingentą.

Nukelta į 14 psl.

Dešimt NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse 
metų: įvykių, faktų ir asmenybių užfiksuoti Šiaulių 
Povilo Višinskio bibliotekos išleistoje knygoje.
Ji parengta bendradarbiaujant su „Šiaulių krašto" 
redakcija -  čia pateikiami 2004-2014 metais 
publikuoti dienraščio žurnalistų tekstai, 
nuotraukos apie NATO oro policiją.

Sim ona SIMONAVIČĖ
sim ona@ skrastas.lt

Idėja tapo kūnu

Trečiadienį P. Višinskio biblio
tekoje surengtas knygos „NATO

oro policijos misijos dešimtmetis: 
įvykiai, faktai, asmenybės" prista
tymas. Pirmasis knygos egzem p
liorius įteiktas jos sudarytojai ir 
redaktorei, d ienraščio „Šiaulių 
kraštas" žurnalistei Živilei Kava
liauskaitei. Apie devyniasdešimt

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

mailto:simona@skrastas.lt


Natalijos KONDROTIENĖS nuotr.

KOMANDA: Knygos kūrybinė komanda (iš dešinės): projekto vadovė Roma 
Baristaitė, sudarytoja-redaktorė Živilė Kavaliauskaitė, maketo techninis 
redaktorius Artūras Jaugėla, dizainerė Lina Kaselytė-lvanovienė, fotografas, 
nuotraukų konsultantas Giedrius Baranauskas, korektorė Jurgita Juškevičienė.

NATO misijos dešimtmetį 
įamžino knyga

Atkelta iš 9 psl.

Žiemos laikotarpiu danai skun
dėsi blogu oru.

„Ne viskas m ūsų rankose", -  
šypsojosi Aviacijos bazės vadas ir 
pridūrė, jog kapelionas lakūnas 
majoras Virginijus Veilentas pade
da šiuo „probleminiu" klausimu.

„Jei turime rimtą renginį, visada 
jį kviečiamės dalyvauti. Nepatikė
site -  dar nebuvo nė vieno atvejo, 
kad renginys bū tų  vykęs blogu 
oru", -  sakė V. Raklevičius.

Solidus istorijos metraštis

Į bibliotekoje surengtą knygos 
pristatym ą susirinko pilna salė. 
Pasveikinti atvyko anksčiau šiai 
bazei vadovavęs atsargos p u l
kininkas le itenan tas Virginijus 
Steponavičius, buvęs KOP štabo 
viršininkas atsargos pulkininkas 
leitenantas Sigitas Gudeika, šiuo 
metu NATO oro policijos misiją

atliekančių Portugalijos ir Kana
dos junginių vadai, meras Justi
nas Sartauskas.

„Šiais neram iais laikais NATO 
oro policijos dėka jaučiam ės sau
gesni. Ačiū jum s už tarnybą", -  
dėkojo J. Sartauskas. į

„Šiaulių  k rašto" red ak to riu s  i 
Vladas Vertelis atkreipė dėmesį, j 
jog vartan t knygą akivaizdus ir 
žurnalistų, ir knygos leidėjų pro- g 
fesionalumas.

„Mūsų laikraštinis žanras trans
formavosi į knygą. Tai -  solidus 
istorijos m etraštis, kurį galim a 
skaityti ir dar už dešimties metų",
-  akcentavo V. Vertelis.

Reprezentacinis leidinys išleis
tas penkių šim tų egzempliorių ti
ražu .Tai -  nekomercinis leidinys, 
visos Lietuvos viešosios bibliote
kos gaus knygos egzempliorių.

Kitą savaitę knygos pristatymas 
num atom as Istorinėje Preziden
tūroje Kaune.


