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Keturiasdešimt  
pakeleivių2. 2010 m. danų žurnalistui Rasmusui Krath’ui pavyko nusigauti pas Somalio piratus ir juos pakalbinti. Pasak piratų, plėšikaudami jūroje 

jie elgiasi teisėtai – gina savo vandenis nuo įsibrovėlių užsienio žvejybinių laivų, 
kurie ne tik išgaudė visas žuvis, bet ir užvertė pakrantes šiukšlėmis. Esą iš pradžių 
vietiniai bandę tartis gražiuoju, bet kai nepavyko, paprasti žvejai tapo piratais. 
Dabar  į  žmogų  jie esą  šauna be sąžinės graužaties, nes atvykėlis –  jų priešas. 
Užpuldami laivą, apie baimę negalvoja. „Tu nesi badavęs ir nežinai, ką tai reiš-
kia“, – pareiškė žurnalistui vienas iš piratų vadeivų, jaunas vyras. Pasak piratų, 
pats didžiausias  jų  stimulas – alkis.  Paklaustas,  kur  išleidžia neteisėtai gautus 
pinigus, vadeiva atsakė: katui*, alkoholiui, brangiems automobiliams ir prostitu-
tėms. Žinoma, ir ginklams. Šiuolaikiniai piratai gerai ginkluoti, turi greitaeigių ka-
terių, vietos nustatymo sistemų, naudojasi mobiliaisiais palydoviniais telefonais.

Paklaustas, ko reikia norint tapti piratu, vadeiva atsakė, jog užtenka keturių 
savybių: būti geru plaukiku, mokėti valdyti motorinę valtį, būti fiziškai stipriam, 
nes teks kabarotis į laivą, mokėti taikliai šaudyti.

2011-aisiais Somalio piratai 237 kartus užpuolė prekybinius laivus, 28 iš jų už-
grobė. Taip pat užgrobė 4 privačias jachtas, 5 žmonės žuvo, paimta 10 įkaitų, 
paleistas vienas, kiti išpirkti.

2012 metais užpulti 35 laivai, 7 iš jų užgrobti piratų.
2013 m. ir 2014 m. piratų užpuolimų labai sumažėjo: atakuoti atitinkamai 

7 ir 2 laivai, bet neužgrobtas nė vienas, atmuštos atitinkamai 5 ir 1 atakos.**

 * Narkotikas (žr. 5 skyriuje).
 ** Pagal: EU NAVFOR Somalia („Šaltiniai“ – žr. knygos gale).
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Po kelių valandų nusileidome Turkijos sostinėje Stambule, nes 
čia turėjome persėsti į kitą lėktuvą. Turkija – NATO narė, beje, 
labai militarizuota šalis, tad kariškiai niekam nekėlė nuostabos. 

Vis dėlto šviesios mūsų uniformos traukė žvilgsnius, daug kas dirsčio-
jo į Lietuvos vėliavėles ant mūsų pečių. Tik triukšmingas pulkelis tam-
siaodžių vyrų, moterų ir vaikų prie įlaipinimo vartų nekreipė į mus jo-
kio dėmesio. Akivaizdu, karių draugija jiems – jokia naujiena. Tai buvo 
gal keturios šeimynos, iš viso apie keturiasdešimt žmonių. Suaugusieji 
plepėjo tarpusavyje, vaikai, kurių buvo gal trisdešimt, važinėjosi baga-
žui skirtais vežimėliais, šūkavo ir bėgiojo aplinkui. Pastebėjau, kad vy-
rai vaikų išdaigoms abejingi, kuo ramiausiai šnekučiavo vienas su kitu. 
Atsidarius įlaipinimo vartams gausioji šeimyna nukurnėjo į autobusą. 
Skrydis buvo jungiamasis, todėl stiuardesės pirmiausia įleido į lėktu-
vą tuos, kurie vyko į Džibutį, ir tik tada – vykstančiuosius į Somalį. 
Mano spėjimai pasitvirtino: smagusis pulkelis buvo somaliečiai. Prieš 
lėktuvui pakylant stiuardesės lakstė net suprakaitavusios, kol visus nu-
ramino, susodino į vietas ir apjuosė saugos diržais. Bet vaikai vis tiek 
laipiojo per sėdynių atlošus, ropštėsi priekyje sėdintiems keleiviams 
ant galvų, ir toks košmaras tęsėsi apie septynias valandas. Šešias iš jų 
lėktuvo salonas priminė Vokietijos greitkelį. Žmonės siuvo pirmyn at-
gal, nors eiti lyg ir nebuvo kur, nebent į tualetą. Mėginau snustelėti, bet 
nepavyko. Buvau visai pamiršęs, kad panašiai lėktuvo salonas atrodė ir 
prieš trejus metus, kai skridau į Afganistaną.

Šurmuliui nurimus viena ilgai mane stebėjusi moteris įsidrąsinusi 
paklausė laužyta anglų kalba:

– Negi jūs iš tiesų skrendate į Somalį?
Iš susirūpinusios jos veido išraiškos supratau, kad ten mūsų niekas 

nelaukia. Mums, baltaodžiams kariams, Somalio sostinėje Mogadiše, 
ko gero, būtų prireikę bent tonos amunicijos, kad galėtume išgyventi 
dieną kitą. Somalis – didžiulis taikaus pasaulio galvos skausmas. Tarp-
tautinėje arenoje jau buvo įprasta kalbėti apie „Somalio problemą“.
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Gerokai vėliau, man jau grįžus iš misijos, daug kas klausinėjo, kaip 
sekėsi ir kokius įspūdžius parsivežiau. Kai kurie leisdavo suprasti, kad 
be reikalo ten vykome. Vienas žmogus tiesiai pasakė: „Nesuprantu, ko 
jūs ten važiavote? Tai jų pačių problema, tegul patys ir tvarkosi.“

Atsakyti į šį klausimą ar paneigti išankstinę nuomonę nėra papras-
ta. Todėl pasiskolinsiu gerbiamo Algimanto Čekuolio knygoje „Stai-
gmenos ir kiti žinomi dalykai“* išsakytą mintį: „Bijau, kad pasaulis 
įsigijo dar vieną galvos skausmą, ir nemažą. Nes tai, kas vyksta jūro-
je, – tik žiedeliai. Šaknys – sausumoje. Klausimas: „Kodėl jų nesuima?“ 
beprasmis. Nėra kam. Nes toje šalyje jau dvidešimt metų nėra jokios 
valdžios. Tiksliau, valdžia yra, bet ji – pačių piratų rankose... Vyriausy-
bė ten valdo tik žemės sklypą aplink prezidento rūmus.“

Tikra tiesa, centrinės valdžios apraiškos Somalyje labai jau men-
kos. Padėtį bent jau vandenyse bando gelbėti NATO, Europos Sąjun-
gos ir kitų nepriklausomų valstybių (Rusijos, Kinijos, Pietų Korėjos, 
Indijos, Ukrainos ir kt.) pajėgos, Afrikos Sąjungos šalių (Kenija, Dži-
butis, Etiopija ir kt.) kariuomenės siuntė savo karius kovoti sausumoje, 
bet Somalyje vis tiek viešpatauja chaosas. Nekontroliuojamos padėties 
pasekmė – piratavimas.

Kalbant apie Somalį nuolat iškyla dilema, kas tai: šalis ar valsty-
bė? Šalis – tai teritorija, žmonės, kalba, kultūra, etninės grupės; tai, 
kas susiklostė per amžius. Valstybė – tam tikra organizacijos forma su 
centrine valdžia ir valdymo institucijomis, savivalda, teisėsauga ir ka-
riuomene. Somalyje šitos struktūros, nors ir sukurtos, yra neveiksnios 
ir labai korumpuotos.

Somalis, kadaise Italijos ir Didžiosios Britanijos kolonija, pagal 
teritoriją beveik dešimt kartų didesnis už Lietuvą, turi pačią ilgiau-
sią – 3025 kilometrų (1880 mylių) – jūros pakrantę, lyginant su kito-
mis Afrikos šalimis. Čia gyvena apie 10 milijonų žmonių, daugiausia 

 * „Alma littera“, 2011.
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musulmonų. Valdymo požiūriu šalis labai susiskaldžiusi, žmonės 
save tapatina ne su valstybe, o su regionais, kurių yra trys, visi pusiau 
autonominiai: šiaurėje – Puntlandas ir Somalilandas, centrinėje da-
lyje – Galmundugas, pietuose – Jubalandas. Mūsų misijos metu So-
malyje veikė apie trisdešimt kriminalinių ir teroristinių organizacijų. 
Pagrindinė iš jų – Al-Shabaab* grupuotė, palaikanti artimus ryšius 
su Al-Qaeda**. Tos gerai organizuotos sukarintos teroristinės struk-
tūros valdo konkrečius regionus. Netgi Jungtinės Amerikos Valstijos 
pripažino, kad tam tikros teritorijos yra visiškai kontroliuojamos te-
roristų. Virš tokių vietovių buvo skelbiamos neskraidymo zonos, nes 
teroristai turėjo ginklų, gebančių sunaikinti orlaivius, o tai jau aukš-
tasis pilotažas. Lietuvoje su organizuotu nusikalstamumu kovoja tei-
sėsauga, Somalyje tam reikia didelės kariuomenės. Tačiau ką daryti, 
kai kariuomenės neturi arba ji labai silpna? Atsakymas paprastas: 
prašaisi pagalbos.

Europos Sąjunga kovos su piratavimu misiją ATLANTA pradėjo 
vykdyti 2008  m. pabaigoje, nes tuo metu prie Somalio krantų labai 
padaugėjo piratavimo atvejų. Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse 
patruliuojantiems ES karo laivams buvo pavesta eskortuoti žvejybi-
nius ir prekybinius laivus (taip pat ir Jungtinių Tautų Pasaulio mais-
to programos (WFP***) laivą, plaukiojantį aukštos rizikos zonoje ir ga-
benantį humanitarinius krovinius Somalio gyventojams), atgrasyti ir 
sulaikyti piratus, ginkluotus plėšikus, vykdyti žvejybos monitoringą. 
ATALANTA pajėgas daugiausia sudarė karo laivai, įvairūs orlaiviai ir 
laivų apsaugos (apmokytų karių) grupės. Šios karių grupės dažniausiai 
būdavo dislokuotos karo laivuose ir tik atsiradus poreikiui siunčiamos 

 * Al-Shabaab – (modžahedų jaunimo judėjimas) pagrindinė teroristų grupuotė, vei-
kianti visame Somalyje ir palaikanti artimus ryšius su Al-Qaeda grupuote. Manoma, 
kad 2013 m. ši organizacija turėjo apie 4000–6000 lojalių kovotojų. Pagrindiniai gru-
puotės taikiniai yra Somalio oficialios valdžios atstovai ir Afrikos Sąjungos kariai.
 ** Al-Qaeda – islamo fundamentalistų tarptautinė teroristinė grupuotė.
 *** United Nations World Food Programme.
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į konkretų civilinį krovinius gabenantį laivą, kuriam prireikė pagalbos. 
Atlikusi užduotį grupė grįždavo į karinį laivą, plaukiojantį padidintos 
rizikos rajone.

Tačiau buvo ir vienas ypatingas padalinys – autonominė laivų ap-
saugos grupė. Žodis „autonominis“ reiškė, kad toji grupė turėjo gebėti 
veikti savarankiškai ir nuolat būti saugomame laive. Tas laivas nuolat, 
išskyrus trumpus periodus, plaukiodavo vandenyse netoli Somalio – į 
vietinius uostus pristatydavo humanitarinius krovinius. Pavojaus ly-
gis ir pobūdis skirdavosi, priklausomai nuo to, kur konkrečiu metu 
būdavo laivas. Jūroje jis galėjo tapti piratų taikiniu, Somalio uostuose 
kildavo kitų, terorizmui būdingų, grėsmių.

Misijoje ATALANTA Lietuva dalyvauja nuo 2011 metų, kai į takti-
nę operacijos vadavietę Jungtinėje Karalystėje, Nortvude, buvo paskir-
tas Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo karininkas. Iki pat 2013 metų 
liepos tai tebuvo vienas žmogus. Paskui į taktinę vadavietę  – štabo 
laivą, plaukiojantį operacijos rajone, – buvo paskirtas dar vienas mūsų 
karinių jūrų pajėgų karininkas, du logistikos karininkai išsiųsti į So-
malio kaimyninę valstybę Džibutį. Buvo suformuota ir autonominė 
laivų apsaugos grupė.

Europos Sąjungos šalių autonominės laivų apsaugos grupės į mi-
sijas siunčiamos rotaciniu principu. 2013 metų antrąjį pusmetį ši už-
duotis buvo pavesta Lietuvos kariuomenei. Vadovauti apsaugos grupei 
buvo patikėta man, dėl ko aš labai didžiuojuosi.
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Išgyvenimo  
pratybos  
jūroje3. Išskirtinis  piratų  (gr.  pirates  –  jūrų  plėšikai)  atributas  –  juodas 
raištis ant akies – rašytojų išmonė. Iki XIX a. piratai tol dėvėdavo 

drabužį, kol jis suplyšdavo, nes drabužiai buvo brangūs. Ten, kur klimatas šiltas, 
dažniausiai vaikščiodavo basi, nes taip lengviau laipioti. Kelnės būdavo plačios, 
iki  kelių  –  irgi  dėl  patogumo.  Skrybėlių  piratai  greičiausiai  nenešiodavo,  nes 
vėjas būtų jas nuplėšęs.

Turbūt įspūdingiausiai prieš piratus kovojo Romos karvedys Gnėjus Pompė-
jus Didysis. 67 m. pr. Kr. jis pasitelkė 20 legionų, 500 laivų ir per keletą mėnesių 
išvalė Viduržemio jūrą nuo plėšikų, puolė piratų įtvirtinimus Kilikijoje (istorinė 
sritis Mažosios Azijos pietryčiuose) ir Kretoje. Kilikija buvo reorganizuota, Kreta 
tapo Romos provincija. Beje, piratus tiesiogiai ar netiesiogiai anksčiau rėmė pati 
Roma,  vykdžiusi  prekybą  vergais,  bet  paskui  jie  taip  suįžūlėjo,  kad  nebebuvo 
galima apsiginti.

Apie piratus Baltijos jūroje pasakoja vokiečių kronikininkas Henrikas Latvis XIII a. 
„Livonijos kronikose“. Esą 1203 m., kai piligrimai teutonai sustojo Visbyje (Gotlan-
do saloje), po kelių dienų atplaukę grobio prisiplėšę pagonys estai. Vietiniai sten-
gėsi su estais sugyventi gražiai, o teutonai panoro kautis ir paprašė vyskupo juos 
palaiminti. „Ir taip piligrimai, vieni su kitais lenktyniaudami, kautynėms už Kris-
taus vardą apsiginklavo, skubiai parengė laivus, su kuriais ketino stoti prie išėjimo 
į jūrą.“ Piratai estai nuplukdę 8 savo laivus atokiau nuo kitų ir ketinę jūroje apsupti 
piligrimus. „Tačiau teutonai staigiai juos puolė, įsiveržė į du piratų laivus, užmušė 
šešiasdešimt  žmonių,  paėmė  laivus  su  varpais,  bažnytiniais  rūbais  ir  belaisviais 
krikščionimis ir atgabeno į Visbį. Į trečią piratų laivą įšoko vienas labai stiprus teu-
tonas; abiem rankomis laikydamas ištrauktą iš makšties kalaviją, kirto juo į visas 
puses ir vietoj nudėjo 22 priešus. Tuo metu, kada jis kapojo iš visų jėgų, aštuoni 
likę gyvi iškėlė bures; vėjas jas išpūtė, ir taip tas vyras pateko į nelaisvę; laivams 

susirinkus į krūvą, jis buvo nužudytas, o laivą, likus jame mažai žmonių, sudegino.“*

 * Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė, „Livonijos kronikos“, Vilnius, „Mokslas“, 1991.
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Mūsų autonominė apsaugos grupė buvo optimalaus dydžio – iš 
viso 16 karių. Beje, mes buvome toliausiai (už 6000 km) nuo 
tėvynės dislokuotas Lietuvos kovinis padalinys. Įdomu tai, kad 

visi – tuo metu geriausia laikytos Lietuvos pėstininkų brigados „Gele-
žinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono kariai. Buvome pratę priimti iššūkius, todėl žinia, 
kad teks pusmetį praleisti laive, nė kiek negąsdino. Priešingai, visi de-
gėme noru patirti naujų išmėginimų.

Deja, vien tik noro ir užsidegimo tokiais atvejais neužtenka. Bū-
tina gerai mokėti anglų kalbą, įgyti specifinių žinių ir įgūdžių. Kitaip 
tariant, mums, pėstininkams, reikėjo prisijaukinti jūrą. Tokio pobū-
džio misija Lietuvos kariuomenei buvo pirmoji, todėl daugelis dalykų 
mums buvo nežinoma.

Misijai ruošėmės penkis mėnesius. Už pasirengimo misijai plano 
paruošimą ir įgyvendinimą buvau atsakingas aš. Žinoma, viską dariau 
ne vienas, man talkino įvairūs kariuomenės specialistai. Kad viskas 
vyktų sklandžiai, ruoštis teko ir asmeniškai. Pirmiausia dar prieš misi-
ją nuskridau į Džibutį. Ten susitikau su misiją ką tik baigusiu vokiečių 
autonominės apsaugos grupės vadu, apžiūrėjau saugomą laivą, iška-
mantinėjau, kas ir kaip. Paskui dalyvavau kovos su piratavimu kursuo-
se Graikijoje, kur buvo dėstomi praktiniai dalykai. Siurbiau informa-
ciją iš visur, kur tik buvo įmanoma, nes viskas man buvo nauja. Teko 
vykti ir į Suomiją, ten suomių kariuomenės atstovai, turintys pačią 
šviežiausią informaciją, papildė mano žinių bagažą.

Turbūt skaitytojui smalsu, kaip konkrečiai ruošėmės šiai misijai. 
Pirmiausia vyko teorijos paskaitos Nemenčinėje, kur įsikūręs kariuo-
menės kovinio rengimo centras. Jungtinio štabo karininkai pasakojo 
apie būsimų operacijų rajoną, piratavimo priešistorę ir priežastis, 
taktikas ir galimas grėsmes. Teisininkai aiškino jūrų teisės niuan-
sus, piratavimo, kaip visuotinai pripažinto nusikaltimo, aspektus. 
Karo psichologai paskaitė visą ciklą paskaitų apie streso valdymą ir  
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bendravimo psichologiją. Be to, gilinomės į islamiškosios kultūros 
subtilybes ir žmonių elgesį.

Atnaujinome pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinias ir įgū-
džius. Apie mėnesį praleidome šaudykloje. Nors kariai ir taip kasmet 
vykdavo į kovinio šaudymo pratybas, prieš siunčiant juos į karštus taš-
kus šie įgūdžiai turi būti dar patobulinami. Praktikavomės šaudyda-
mi iš visų turimų ginklų, pliekdavome tol, kol pritrūkdavome kvapo. 
Jį atgavę šaudydavome toliau. Po tokių intensyvių pratybų asmeninis 
ginklas lipte lipo prie rankos, lyg būtų jos dalis.

Naujausias dalykas mums buvo jūra. Apie du mėnesius treniravo-
mės Klaipėdoje, netgi dalyvavome Lietuvos aukštosios jūreivystės mo-
kyklos organizuotuose SOLAS* kursuose – buvome mokomi, kaip iš-
gyventi vandenyje įvykus nelaimei. Sužinojome ir mokėmės, kaip elg-
tis, kai laive kyla gaisras, kai laivas skęsta, kai reikia gelbėtis atsidūrus 
ant plausto. Po tokių pratybų mūsų išgyvenimo šansai labai padidėjo.

Ginklas kariui – darbo įrankis. Nors buvome pasikaustę, šaudyti 
nuo karinių jūrų pajėgų laivo denio buvo tikras iššūkis, ypač kai pučia 
stiprus vėjas, o bangos mėto ir sukioja laivą. Įsitikinau, kad atstumas 
jūroje sunkiai pamatuojamas iš akies, todėl snaiperių komanda turi 
specialią įrangą, kad atstumą nustatytų labai tiksliai. Neįkainojama 
patirtimi su mumis pasidalijo ir specialiųjų pajėgų kovinių narų tar-
nybos kariai. Būtent jie buvo atsakingi už mūsų kovinio šaudymo jū-
roje treniruotes. Bet tik kai mus į savo rankas paėmė tikri jūreiviai, 
supratau, kas yra geliantis vanduo, mėšlungis, jūros srovės ir tai, kad 
iškritęs už borto turi mažai šansų išgyventi. Viena para su karinių jūrų 
pajėgų profesionalais buvo išties įsimintina. Suvokiau, kad jei esi geras 
plaukikas, atsidūręs vidury vandenyno gyvensi kiek ilgiau už prastą 
plaukiką, bet, vandenyje pabuvus ilgiau, šansai veikiausiai susilygintų. 
Šuolis nuo penkių metrų aukščio laivo borto į beveik ledinį Baltijos 

 * Safety of Life at Sea (asmeninio saugumo jūroje kursas).
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jūros vandenį kaipmat išsklaidė visas herojiškas iliuzijas. Arba štai ka-
panojiesi vandeny ir matai gelbėjimosi plaustą. Tave neša nematoma 
jūros srovė ir supranti, kad, jei nori išgyventi, turi kaip nors pasiekti 
plaustą, tą bangų svaidomą guminį namą, užsikabinti už virvių ir įsi-
ropšti vidun. O jau koks neskanus jūros vanduo!

Per pirmąsias pratybas plausto pasiekti man nepavyko, nes jūra buvo 
labai nerami. Guodė tik žinojimas, kad kas nors išgriebs iš vandens.

Priplaukė gelbėtojų valtis.
– Ropškis! – išgirdau.
Akis buvo užliejęs jūros vanduo, tad veidus įžiūrėjau sunkiai. Gal 

ir gerai, kad nemačiau jų emocijų. Apsukome ratą, nuplaukėme prieš 
bangas tenai, kur „įkritau“.

– Bandysi dar? – paklausė vienas iš gelbėtojų.
– Taip, žinoma! – ir vėl pūkštelėjau į ledinį vandenį.
Šįkart pavyko įsliuogti į plaustą. Tačiau gelbėtojai liepė ristis lauk 

ir plaukti atgal, link laivo. Ant laivo borto buvo pakabintas virvinis 
tinklas, kuriuo turėjau užsiropšti, bet prakeikta srovė vis nešė mane 
į šalį. Laivas stovėjo nuleidęs inkarą, bangos ir vėjas sukiojo jo galą 
kaip švytuoklę – tai kairėn, tai dešinėn. Pasisukęs į dešinę laivas už-
stodavo srovę ir bangas, tada plaukti būdavo lengviau. O jei ne, tek-
davo grumtis su stichija. Lyg tyčia, man teko būtent šis išmėginimas. 
Staiga pastebėjau, kad, nors energingai darbuojuosi rankomis ir kojo-
mis, vis tiek stoviu vietoje. Negana to, srovė pradėjo nešti mane tolyn 
nuo laivo. Mintyse ėmiau keiktis, paskui pasistengiau nusiraminti ir 
sukaupti jėgas.

– Ropškis vidun, srovė per stipri! – išgirdau pažįstamą balsą. Aki-
vaizdu, supratingas žmogus, patyręs jūreivis.

Buvau ne vienintelis, išgriebtas iš vandens, bet, nors užmušk, nega-
lėjau susitaikyti su pralaimėjimu, tad nė pats nepajutau, kaip ištariau:

– Bandysiu dar kartą. Plaukit tenai, – parodžiau ranka ir nedvejo-
damas vėl šokau į vandenį.
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Pamačiau, kad man iš paskos į vandenį puolė ir mano grupės vyrai. 
Pasistengėme prisiminti viską, ko buvome mokomi jūreivystės moky-
kloje ir paskaitose. Vos laivas atsidūrė tinkamoje padėtyje, išnaudojo-
me progą.

Beveik pasiekęs tinklą pajutau, kad stipriai šąla kojos. Nelemtas 
mėšlungis! Čiupau už šlapių virvių. Traukte ištraukiau save iš vandens 
ir pradėjau ropštis aukštyn. Penkių metrų aukščio bortą įveikiau gana 
lengvai. Atsidūręs denyje buvau paragintas kuo greičiau nusimesti šla-
pius drabužius ir gavau arbatos. Supratau, kad su jūra – menki juokai. 
Jei nebūsi pasiruošęs, gali atsidurti nepavydėtinoje padėtyje.

Pasirengimo misijai kulminacija buvo vertinamosios pratybos. 
Veiksmas vyko karinių jūrų pajėgų laive „Jotvingis“, perimtame iš šve-
dų. Laivas nedidelis, tik šešiasdešimties metrų ilgio, bet pratyboms to 
visiškai pakako. Mūsų įgūdžius vertino visų kariuomenės pajėgų rūšių 
specialistai (išskyrus oro pajėgas): jūrų, sausumos ir specialiųjų pajėgų 
karininkai.

Piratus vaidino specialiųjų operacijų kovinių narų tarnybos ka-
riai – laivų šturmo, užėmimo ir įkaitų vadavimo operacijų specialistai. 
Sėdo į savo greitaeiges kovines valtis ir visą parą nedavė mums ra-
mybės. Negalėjome sudėti akių nė minutei – jie pateikdavo vis naujų 
staigmenų: atsirasdavo tarsi iš niekur, puikiai orientavosi naktį nenau-
dodami jokios baltos šviesos. Laivo radaras juos aptikdavo dažniausiai 
per vėlai, tad nuolat turėjome būti pasirengę atmušti „ataką“. Štai tada 
ir suvokėme, kaip greitai ir nepastebimai maža valtis su galingu vari-
kliu gali priplaukti prie laivo, kaip žaibiškai joje esantys žmonės gali 
įsiropšti į denį. Beje, čia pravertė jūreivių posakis, kad niekas negali 
apgauti žmogaus akies. Tokiais atvejais laivo radaras buvo tik pagal-
binė priemonė (tačiau naktį – nepamainomas). Nuolatinis budėjimas 
denyje, mūšiui parengti koviniai ginklai ir atmerktos kario akys buvo 
vienintelis mūsų išsigelbėjimas.

Po pratybų buvome įvertinti labai gerai. Mačiau: kiti kariai irgi 
labai stengėsi. Tačiau svarbiausia buvo ne tai, kaip buvome įvertinti 
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vadovybės, o kaip jaučiausi aš pats ir visa mano komanda. Po pratybų 
galėjau drąsiai tarti: „Misijai pasiruošę!“

Prieš ką nors pradedant visada pravartu žinoti atsakymą į klausimą: 
„Kodėl?“ Kodėl aš vykstu į šią misiją? Dėl pinigų? Tikrai ne. Pirmiau-
sia, niekas nemoka pinigų avansu. Na taip, piniginis atlygis svarbus, 
ypač kai tarnybos sąlygos tokios sudėtingos: rizika, pavojus sveikatai 
(mano skiepų knygelėje – daugiau kaip dvidešimt įrašų), bet pinigai 
man nebuvo dalyvavimo šioje misijoje tikslas. Jeigu kas galvoja apie 
pinigus, gali keliauti į Skandinavijos šalis dengti stogų. Ten sumokėtų 
dvigubai daugiau, nei nuvykus į ginkluoto konflikto zoną, ir sveikatai 
pavojus būtų mažesnis.

Kartais galvoju, kad man įdomiausia – iššūkiai ir pergalėti save, bet 
tikros priežasties nežinau. Gal vaikystėje prisižiūrėjęs filmų svajojau 
būti piratu?
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