
Knygoje -  NATO oro policijos misijos dešimtmetis
Į spaustuvę atiduota knyga „NATO 
oro policijos misijos dešimtmetis: 
įvykiai, faktai, asmenybės". Joje bus 
pateikiama NATO oro policijos misijos 
dešimtmečio istorija, publikuota  
Šiaulių apskrities laikraštyje„Šiaulių  
kraštas". Tai -  reprezentacinis 
leidinys, skirtas paminėti Lietuvos 
įstojimo į NATO dešimtmetį.

Le id inys -  nem okam as

Knygos leidybą inicijavo Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos 
skaitykla, bendradarbiaudama su Šiaulių 
apskrities dienraščiu „Šiaulių kraštas". Kny
gos rėmėjais tapo JAV ambasada Lietuvoje 
ir Krašto apsaugos ministerija.

Knygos sudarytoja -„Šiaulių krašto" žurna
listė Živilė Kavaliauskaitė, karine tematika ra
šanti nuo 2005 metų. Žurnalistė yra įvertinta 
Krašto apsaugos ministerijos apdovanojimu 
„Metų plunksna" už„metraštininko nuosek
lumą ir atkaklumą spaudoje įamžinant NATO 
oro policijos misiją Baltijos šalyse".

Knygoje pateikiami ir kitų „Šiaulių kraš
to" žurnalistų straipsniai, susiję su NATO oro 
policijos misija. Knygos maketo techninis 
redaktorius -  „Šiaulių krašto" IT inžinierius 
Artūras Jaugėla.

Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, 
kurių autoriai -  „Šiaulių krašto" fotografai. 
Knygos viršelius puošia Giedriaus Baranaus
ko nuotrauka, kurioje įamžinti trijų šalių nai
kintuvai: amerikiečių F-15C„Eagle", britų„Eu- 
rofighter Typhoon" ir lenkų MiG-29. Būtent 
dviejų pastarųjų šalių naikintuvai šiuo metu 
saugo Baltijos šalių oro erdvę.

Įžangos žodį knygai parašė krašto apsau
gos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos ka-

VIRŠELIS: Knygos viršeliui panaudota 
„Šiaulių krašto" fotografo Giedriaus 
Baranausko nuotrauka.

riuomenės karinių oro pajėgų (KOP) vadas 
pulkininkas Audronis Navickas. NATO oro po
licijos misijos dešimtmetį interviu apibend
rina KOP Aviacijos bazės vadas pulkininkas 
leitenantas Vidmantas Raklevičius.

Knyga bus išleista 500 egzempliorių tiražu. 
Šis leidinys -  nekomercinis.

Dešim tm ečio istorija
Lietuvos kariuomenės KOP Aviacijos ba

zėje Šiauliuose keturi Belgijos KOP naikintu
vai F-16, pradėję NATO oro policijos Baltijos

šalyse misiją, nusileido 2004 metų kovo 29 
dieną, kai Lietuva įstojo į NATO.

Per dešimt metų Baltijos šalių oro erdvę 
saugojo 14-os šalių -  Belgijos, Danijos, Di
džiosios Britanijos, Norvegijos, Nyderlandų, 
Vokietijos, JAV, Lenkijos, Turkijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Portugalijos, Čeki
jos -  kariai. Vokiečiai, lenkai šią misiją vykdė 
po penkis kartus, amerikiečiai, prancūzai, 
danai -  po keturis.

„Šiaulių kraštas" yra sukaupęs dešimties 
metų straipsnių bei fotografijų archyvą NA
TO oro policijos misijos tematika, jis iki šiol 
nebuvo susistemintas.

Straipsniai knygoje išdėstyti pagal misijo
je dalyvavusių šalių chronologiją, pradedant 
nuo pirmosios misijos šalies -  Belgijos. Patei
kiama aktualiausia ir įdomiausia medžiaga, 
statistiniai misiją atlikusių junginių duome
nys: data, personalo, naikintuvų skaičius, nai
kintuvų modeliai, vadai.

Knygai atrinktuose straipsniuose ne tik su
pažindinama su oficialia karine NATO misija ir 
veikla, informuojama apie įvykius, aktualijas, 
bet ir pristatoma misiją vykdžiusių skirtingų 
šalių kultūra, tradicijos, karių asmenybės, pa
tirtys ir išgyvenimai.

Kariai, be kasdieninės tarnybos, atsklei
džia meilės, šeimos istorijas, pasakoja apie 
pomėgius, savo šalies papročius, kulinarines 
subtilybes. Įdomus ir užsienio svečių žvilgs
nis į Lietuvą.

Straipsniais atskleidžiama, kad misiją vyk
dantys kariai noriai įsilieja į vietos bendruo
menės gyvenimą: daug laiko ir lėšų skiria lab
darai, misiją bei savo šalis pristato švietimo 
įstaigose, Aviacijos bazėje, aktyviai dalyvauja 
sporto varžybose.

Lietuva atvykstantiems sąjungininkams

suteikia visą reikiamą priimančiosios šalies 
pagalbą, todėl knyga pristato ir Lietuvos bei 
kitų NATO šalių bendradarbiavimą, pratybas, 
Lietuvos indėlį į NATO oro policijos misiją. 
Knygoje pateikiama informacija ir apie Lietu
vos, NATO sąjungininkių bei partnerių aukš
tų svečių vizitus. Aviacijos bazėje yra viešėję 
visų trijų Baltijos šalių prezidentai, du kartus 
čia lankėsi NATO generalinis sekretorius An- 
dersas Foghas Rasmussenas.

Paskutinėje dalyje, pavadintoje„Dešimtme- 
tis", pateikiami straipsniai, susiję su NATO oro 
policijos dešimtmečio sukaktimi.

Išsau gota istorija
Norvegas Carl Einar lanssen NATO oro po

licijos misijoje dalyvavo 2005 metais. į misiją 
kapitonas buvo atvykęs su šeima: žmona ir 
dviem mažyliais. Apie norvegų šeimos įspū
džius buvo rašoma „Šiaulių krašte".

„Apskritai dalyvavimas misijose užsienyje 
yra patirtis visam gyvenimui. Nauja kultūra, 
žmonės ir skirtinga veikla suteikia žinių, ku
rios naudingos ir misijai pasibaigus. Patirtis 
dalyvaujant misijoje Šiauliuose man buvo 
nepaprasta daugeliu atžvilgių. Netgi po ke- 
letos kitų misijų skirtingose pasaulio vietose, 
oro patruliavimo misija Baltijos šalyse buvo 
išskirtinė", -  teigia norvegas.

Pasak misijoje dalyvavusio karininko, me
tams bėgant net šviežia galva reikalauja pa
galbos prisimenant istoriją ir išgyvenimus.

„Knyga, kurioje pateikiami straipsniai, fak- 
taiąr nuotraukos, yra būdas išsaugoti istoriją 
ateities kartoms. Aš ir mano šeima vertiname 
šią knygą. Esu tikras, jog mano buvę kolegos, 
dalyvavę misijoje, ją taip pat gerai įvertins", 
-  apibendrina C. E. lanssen.
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