
P R A T A R M E 

Si^ knyge skiriu kariniam vienetui, kuris pirmasis po Lietuvos kariuo-
menes atkurimo vykde kovines operacijas Afganistane, - eskadronui 
„Erelis-02". I k i 2002 metii lietuviai vykdavo tik j taikos palaikymo bei 
jvedimo misijas. Del sunkiai prognozuojamti padariniij sprendimas 
siijsti eskadron^ j Afganistane buvo ilgai atideliojamas. Seimui paga-
liau „palaiminus", eskadronas papilde koalicijos pajegas operacijoje 
Enduring Freedom („Tvari laisve") ir Afganistane isbuvo nuo 2002 metij 
lapkricio iki 2003 metii geguzes. L I T H S O F * operacijoje dalyvavo i k i 
2004 metii pabaigos. 

Nuo 2007 metu L I T H S O F dalyvauja N A T O ISAF {International 
Security Assistance Force - Tarptautines saugumo paramos pajegos) 
operacijoje Kandahare. Tai jau visai kita operacija ir kiti „uzsakovai". 
Pirmasis L ITHSOF eskadronas „ERELIS-02" pakeite australu SAS** 
karius ir jsiliejo j CTF-82 {Coalition Task Force-82 - Koalicijos vykdymo 
pajegos-82). Per vise minete laikotarpj eskadronas neturejo atostogij, 
ne vienas eskadrono karys negrjzo namo j Lietuve anksciau laiko. 
Visi garbingai atliko pareige nuo „skambucio i k i skambucio". 

Tai, kad amerikieciai mums skyre operacijas raudonai nudazy-
tuose zemelapio plotuose, rodo, jog dirbome rimtus darbus - buvome 
siunciami tik ten, kur didziausi talibu pasipriesinimo zidiniai. Ame-
rikiecivj 82-oji oro desanto divizija turejo pakankamai pestininkT4-
reindzeritj puolamosioms operacijoms, taciau jiems triiko zvalgybos 
patruliii, ypac motorizuotii, tad tiikstancius sovinii^ issaudeme sau-
dyklose per kovinio saudymo taktikos pratybas, o susidiar^ su prie-
su - tik keliasdesimt. Jei tikites sioje knygoje rasti istorijij apie simtus 
nuzudyti4 talibij ir desimtis pakeltij j ore j i i sleptuviij, kaip rasyta 
viename populiariame dienrastyje apie velesniij eskadrontj zygius, 
noriu nuraminti - mes to nedareme. Be abejo, operacijti, kurivj dalis 

* L I T H S O F arba C S O F „EAGLE": Lithuanian Special Operations Forces arba Coalition Spe
cial Operation Forces - L ietuvos specialiosios pajegos arba Tarptautines specialiosios pajegos 
„ERELIS". L I T H S O F reiskia pr ik lausomyb^ konkrecia i valstybei , o C S O F - p r i k l a u s y m ^ 
tarptautinems pajegoms. A b u terminal vartoti lygiagreciai . 

** Special Air Service - Ypatingoji oro tarnyba - specialinjn operaciju dal inys . S A S t u r i 
Didzioj i Britanija, Austral i ja ir Naujoji Zelandi ja . 
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buvome, rezultatai budavo gana jspudingi, taciau tai pasiekta visi j 
koalicijos pajegij sutelktais veiksmais. Dideliij operaciji^ mechanizme 
buvome tik nedidelis, bet svarbus sraigtelis. 

Rasydamas atsiminimus, nesiekiau ko nors jzeisti ar sumenkinti, 
stengiausi, kiek jmanoma, tiksliau aprasyti jvykius ar procesus, o cia 
jvardytos problemos neabejotinai jau senos ir galbut seniai isspr^stos 
ir pamirstos. Kai kur isreiksta mano nuomone nebiitinai sutampa su 
buvusiii ir esamij specialiiijij pajegu kariu nuomone. 

Aprasyti ne visi jvykiai, bet tik kai kurie epizodai, uzfiksuoti 
kario akimis, informacije perteikiant per asmenines emocijas ir isgy-
venimus, o kartais treciuoju asmeniu pasakojant, kas nutiko kitiems. 
Knygoje pateikiama ir kitij veteranij prisiminimij fragmentij. 

Stai kas apie Lietuvos kariniij pajegij siuntimo j Afganistane priesis-
torq 2002 m. rugsejj rasyta „Veido" zurnale (2002 09 26, Nr. 39): 

„Siuo metu Afganistane veikia penkii^ valstybiij - JAV, Didziosios 
Britanijos, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos ir Vokieti-
jos - specialiosios pajegos, - „Veidui" sake lauko pajegij vadas 
brigados generolas Valdas Tutkus, kuriam patiketa parengti eks-
pedicinj junginj. - JAV kariuomenes operacija Afganistane cen-
trine vadovybe (CENTCOM) pasiiile prie ji j prisideti dar kelioms 
valstybems, taip pat ir Lietuvai. Kai buvau C E N T C O M vadavie-
teje Tampoje, tiesiai paklausiau: kodel siulote mums? Man buvo 
taip pat tiesiai atsakyta - valstybes, kurioms siiiloma siijsti savo 
specialiuosius dalinius, atsirinktos pagal labai pragmatiske krite-
rijii - pagal jq kariij sugebejimus." 

I 
Busimojo Lietuvos specialiqjii pajegu ekspedicinio junginio pa-
grindas bus Jegeriij bataliono „Alfa" kuopa, kurioje siuo metu 
tarnauja apie 200 profesionalij. Taciau j Afganistane vyks ne vien 
jie - siai misijai taip pat rengiasi ir Ypatingosios paskirties tarny-
bos (YPT) („zaliuk4") kariai, galimas dalykas - ir kovos plaukikai. 
Kartu sudejus, Kauno atskirojo jegeriij bataliono „Alfa" kuopa. 

8 

Y P T bei kovos plaukikai ir sudaro jungtines Lietuvos specialiiijij 
operacijn pajegas „Aitvaras". 

Nors galutine ekspedicinio junginio struktura dar nera nusisto-
vejusi, jau siandien aisku, kad misijai bus atrinkti 37 kariai. Tai 
trys patruliai po astuonis zmones kiekviename, taip pat junginio 
stabas, rysii^ ir apriipinimo grupes. „Amerikieciai labai aiskiai 
pareiske nore, kad junginiui vadovautq ir operacijas planuotij 
nacionalinis stabas, - sako V. Tutkus. - Vadovavimo poziuriu jun-
ginys turi buti visiskai savarankiskas, aukstesniam - amerikieciij 
stabui bus perduodami tik jo zvalgybines veiklos rezultatai." 

„Specialioji zvalgyba yra labai konkreciai apibreztas dalykas, -
sako V. Tutkus. - Tai nera vadinamieji tiesioginiai veiksmai, kada 
kariai susiremia su priesu. Miisii specialiiijij pajegu patruliai gaus 
konkretii savo atsakomybes rajone - gal kalnus, gal „zalieje zone", 
gal tarpeklius - ir tures jj nuodugniai iszvalgyti. Vykdydami spe-
cialieje zvalgybe patruliai turi semoningai vengti susidiirimo su 
priesu, nustatyti taikinius, pranesti apie juos operacijos stabui ir, 
jeigu biiti4 priimtas sprendimas juos sunaikinti padedant aviaci-
jai, nutaikyti smiigius bei nustatyti, kiek jie buvo veiksmingi." 

Be to, specialiosios zvalgybos samprata apima ir teritorijos fizi-
niij selygu nustatyme - ar praeinamas vienas arba kitas tarpeklis, 
kokios ten meteorologines selygos. „Ypac tai svarbu Afganistano 
kalnuose, nes zemumoje ten is karscio akmenys lydosi, o pakilus 
auksciau - sniegas ir ledas", - savo patirtimi dalijasi brigados ge
nerolas, kadaise, biadamas leitenantas, pats ved^s karius j Afga
nistano kalnus. 

Pats V. Tutkus prisimena, kad karte su savo reidine kuopa Af
ganistane taip „iklimpo", jog istrukti pavyko tik po triju parq. 
„Rizika tikrai didele, taciau susipazint^ su JAV ir sejungininkij 
pajegu nuostoliais per vise operacijos laikotarpj matome, kad jie 
nera labai dideli, - sako lauko kariuomenes vadas. - Analizuojant 
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nuostoliij priezastis matyti, kad dazniausiai jos nera tiesioginio 
prieso poveikio padarinys." 
Per desimt operacijos „Tvari laisve" menesiij Afganistane zuvo 68 
ir suzeisti 265 antiteroristines koalicijos pajegu kariai. Didziau-
sii4 nuostoliu patyre JAV - 57 zuvusieji. Daugiausia kariij zuvo 
sraigtasparniams patekus j avarije (28), taip pat - nuo senij minij. 
Palyginimui - Sovietij S^junga 1979 metais jvesdama kariuomen^ 
i Afganistane per kelias dienas prarado 86, o per pirmuosius karo 
su modzahedais metus net 1484 karius. 

„Zinau te ir is savo asmenines patirties karo Afganistane metu, 
ir is visos tokio tipo operaciju praktikos, - sako V. Tutkus. - Spe
cialiosios pajegos yra elitas, kuriuo negalima svaistytis. Tad, be 
jokios abejones, lietuviams, pakliuvusiems j bede, gelbeti biitu 
panaudota visa amerikiecirj kovine galia. Nors, zinoma, jokivj ga-
rantiju, kad ne vienas per operacijas nezus, duoti negaliu." 

Majoro (Valerijaus Serelio) nuomone, mazai tiketina, kad vyrams 
tektu nukreipti ginklus j zmones. „Miisi4 tikslas - rinkti informa-
cije, o ne saudyti j zmones. Zvalgybine grupe pakankamai maza, 
kad galetu pabegti, bet per maza, kad galetu stoti j musj", - pu-
siau juokais, pusiau rimtai aiskino V. Serelis. <...> 

„Manau, nei karo medicina, nei karo inzinerija Lietuvai kaip spe-
cializacija netinka, nes neatitinka musij finansiniij pajegumij, -
sako V. Tutkus. - Jsivaizduojate, kiek kainuotu jsigyti pasaulinius 
standartus atitinkancie mobilieje lauko ligonin^ ar inzinerines 
technikos? O parengti 150 - 200 specialiuju pajegu kariu mums 
nebiitu sudetinga: is esmes ju jau turime, po misijos Afganistane 
turesime ir praktiskai vise jiems reikalinge technin^ jrange. Jei sj 
plane pavyktu jgyvendinti, tuomet ir musu ambasadorius NATO 
biistineje visai kitaip sedetu prie bendro Aljanso stalo." 
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