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Tado dambrausko fotokonkursas „Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ organizuojamas jau 18-ąjį 
kartą. konkursas yra skirtas tam, kad visuomenė Lietuvos ir naTo karių gyvenimą pažintų iš arčiau 
ir kad patys kariai pamatytų, kaip atrodo meniškai įamžinta jų kariška kasdienybė. 

Fotokonkurso albume – geriausios 2022 metų nuotraukos krašto apsaugos tema. keturiasdešimt 
devyni fotografijos profesionalai ir mėgėjai konkursui atsiuntė beveik keturis šimtus nuotraukų. 
ekspertų komisija iš jų atrinko daugiau kaip penkiasdešimt.

Šiuo fotokonkursu siekiame iš arčiau parodyti Lietuvos kariuomenę skirtingose situacijose: 
dalyvaujančią pratybose su moderniausia technika ir aukščiausius standartus atitinkančia 
ginkluote, atliekančią bendrus karinius veiksmus su stipriausio gynybinio bloko naTo 
sąjungininkais, profesionaliai vykdančią užduotis sausumoje, vandenyje ir ore. 

Fotografo objektyvas užfiksuoja momentus, kai kariai treniruojasi, sportuoja, švenčia. atrinktose 
fotografijose – išsaugotos laimės, nuovargio, ryžto, ištvermės, palaikymo, empatiško bendravimo 
akimirkos.

kviečiame susipažinti su geriausiomis šių metų nuotraukomis, pradėti fotografuoti jau dabar ir 
dalyvauti konkurse kitąmet!

This is the 18th consecutive year of Tadas dambrauskas Photography Contest “Lithuanian 
armed Forces in Photography”. The Contest is instrumental in introducing the life of naTo and 
Lithuanian troops to the public and in showing to the military the artistic angle of their routines. 

The Photography Contest Catalogue  presents the best images on the theme of national defence 
taken in 2022. nearly 400 photographs were submitted to compete by 49 professional and 
amateur photographers. The expert Jury has shortlisted that to more than 50. 

We aim the Contest to demonstrate the Lithuanian armed Forces across different situations:  
training at exercises with cutting-edge equipment and top-standard weaponry, drilling joint actions 
with allies in the world’s most powerful defensive block, naTo, demonstrating professionalism 
in task execution on land, in the air and at sea. 

The lens catches moments of training, exercising, celebrating, and the selected photographs 
preserve happiness, fatigue, resolve, stamina, support, empathy…     

The reader is welcome to enjoy this year’s best photographs, take up the camera and join in 
next year!
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Laurynas MASLAUSKAS
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Edvinas URBONAS

Ema VALENTAITĖ

Ieva ŽELVYTĖ

Fotografai ne iš krašto  
apsaugos sistemos

Photographers from outside  
the National Defence System

Ramūnas DANISEVIČIUS

Povilas KAČIUŠIS

Petras MALŪKAS 

Ajida STANČIENĖ

Saulius ŽIŪRA

Krašto apsaugos sistemos 
fotografai profesionalai

Staff photographers of the 
National Defence System

Arnas ČEMERKA

Karolis KAVOLĖLIS 

Alfredas PLIADIS

Tadas Dambrauskas

Fotografas ir operatorius. 2001 m. liepos 27 d. Alfredo Pliadžio nuotr.

Photographer and cameraman. 21 may 2000. Photo credit: Alfredas Pliadis



This is the third year i have the honor to review the photographs submitted to the Lithuanian 
armed Forces in Photography Contest. it is a privilege. The pictures are different each year 
and each one is unique in its own way. The challenges we have to go through during the year 
affects our perspective on the visual or storytelling side of the photographs. That reflects in the 
evaluation of the Jury as well. This Contest is one of the available ways in which anyone can try 
to present what a soldier looks like and what their life is like.  he photographs competing this year 
are amazing. Though not every event and task of which there were plenty has been recorded, 
they still show how superb Lithuania service members are. 

ukraine has been in a fight for more than half a year already. in a fight that protects our mutual 
freedom. The threat has never been breathing so near us before. We have never before wanted so 
much to state in every way possible: we, the military, are one of you. This is what the photographs 
tell as well: loved and loving, strong and worn out, seasoned and learning… Forever faithful to 
the “spare no effort nor own life to protect” nevertheless. To defend the families and homes of 
each one of us.

The Lithuanian armed Forces is naTo armed Forces. Just look at the photographs: you can 
see these are naTo army. neither sophisticated equipment nor most powerful weapons can 
serve instead of what these patriotic and loyal people can do.

my gratitude goes to the participants – both, professional and amateur photographers. Let’s see 
each other in other Lithuanian armed Forces events as well. 

Trečius metus turiu garbės peržiūrėti visas konkurso „Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ 
nuotraukas. Tai tikra privilegija. Kasmet nuotraukos būna kitokios ir kiekviena jų savaip 
ypatinga. Metų išbandymai ir aplinkybės veikia santykį su matomu vaizdu ar kuriama istorija. 
Tai atspindi ir nuotraukų vertinimo rezultatai. 

Šis konkursas – vienas iš būdų atskleisti kiekvienam, kaip atrodo ir kuo gyvena karys. Šių metų 
nuotraukos nuostabios. Ne visus svarbiausius įvykius ir užduotis, kurių buvo labai daug, galime 
pamatyti, bet puikiai atskleidžiama, koks nepaprastas yra Lietuvos karys. 

Ukraina jau daugiau nei pusę metų kariauja. Kovoja už mūsų visų laisvę. Dar niekada grėsmė 
nebuvo jaučiama taip arti mūsų. Dar niekada taip nesinorėjo visais būdais pasakyti – mes, 
kariai, esame iš jūsų tarpo. Apie tai pasakoja ir nuotraukos. Mylimi ir mylintys, stiprūs ir pavargę, 
patyrę ir besisemiantys patirties... Bet visada pasiruošę laikytis kario priesaikos „negailint jėgų 
ir gyvybės ginti“. Ginti kiekvieno mūsų šeimą, namus.  

Lietuvos kariuomenė – NATO kariuomenė. Pažvelkite į nuotraukas – jose matote NATO 
kariuomenės karius.  Moderni technika, stipriausia ginkluotė niekada neatstos to, ką gali 
padaryti šie savo šaliai ištikimi žmonės. 

Dar kartą ačiū fotografams – mėgėjams ir profesionalams. 

Susitikime ir kituose Lietuvos kariuomenei svarbiuose renginiuose.

Komisijos pirmininkas 
head of Jury

gen. ltn. VALDEMARAS RUPŠYS
Lietuvos kariuomenės vadas 
Chief of defence of Lithuania  

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA
The Jury



ViDMAnTAS BALKūnAS 

Šiųmetiniame Tado dambrausko konkurse džiugino tendencija, kad į kariuomenę jau žiūrima 
kitokiais aspektais. mažiau ginklų, technikos, o daugiau pačių karių, jų artimųjų, kasdienybės 
ir emocijų. Šiek tiek stebina, kad jau kuris laikas konkursas nesulaukia profesionalių spaudos 
fotografų dėmesio, bet jis tampa galimybe pasireikšti kariams, mėgstantiems fotografuoti 
laisvalaikiu. bet kokiu atveju šis konkursas turi didelę išliekamąją vertę, nes kasmet dokumentuoja 
ne tik kariuomenės įvykius, bet ir kasdienybę. Po 10, 50, 100 metų šios nuotraukos turės 
neįkainojamą istorinę vertę. 

i see a delightful trend in Tadas dambrauskas Photography Contest this year to show different 
sides of the armed Forces. There is less weapons and transport and more individuals, their 
families, daily life and emotions. i find it a little surprising that it has been a while since the 
Contest arouse the interest of professional press photographers, yet it has become an expression 
opportunity for amateur photographer service members. Whichever the case, the way the 
Contest documents military events and daily life annually has an immense lasting value. The 
photographs preserved by means of this Contest will be historically invaluable after 10, 50, 100 
years… 

EVgEniA LEVin

sveikinu visus Tado dambrausko fotografijų konkurso dalyvius ir finalininkus! 

Šių metų konkursiniai darbai dar kartą parodė, kad kariai labai kūrybiškai žiūri į savo kasdienybės 
dokumentavimą – karių fotografijų kategorijoje gausu puikių, įdomių kadrų, atskleidžiančių tikras 
emocijas, bendrystės dvasią. kaip ir kasmet, šioje kategorijoje man pritrūko kariškos rutinos 
vaizdų, karių gyvenimo užkulisių – juk šis konkursas yra puiki galimybė parodyti ne tokią matomą 
Lietuvos kariuomenės gyvenimo pusę ir pasidalyti nuoširdesniais kasdienybės momentais. Linkiu 
fotografams daugiau drąsos ieškant ne tik gražių, bet ir asmenines istorijas pasakojančių kadrų. 

my sincere congratulations to all the participants and finalists of Tadas dambrauskas’ Photography 
Contest! This year’s photographs once again show that soldiers are very creative in documenting 
their life - their shots are interesting, full of true emotions and the spirit of camaraderie. although, 
similarly to last year, i felt that there weren’t enough images of the military routine, the “behind 
the scenes” of the soldiers’ daily life - after all, this competition is a great opportunity to show 
the usually less visible side of the life of the Lithuanian army and to share sincere moments of 
everyday life. i wish photographers more courage in finding shots that are not only beautiful but 
also tell personal stories.



STAniSLoVAS ŽViRgŽDAS
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
Winner of the Lithuanian national Prize for Culture and arts   

„Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ šiais metais vyksta jau 18-ąjį kartą. Lietuvoje tai ilgiausiai 
rengiamas fotografijos konkursas. Šiais metais profesionaliai atliktų fotografijų, regis, daugiausia. 
ypač vykusios aviacinės fotografijos. ir kitomis temomis yra nemažai puikių darbų. kaip ir 
ankstesniais metais, pasigedau linksmų kadrų – radau tik vieną.  

“The Lithuanian armed Forces in Photography” is the 18 iteration making it the longest-held 
photography contest in Lithuania. it looks like professional images dominate this year. The 
pictures of aviation turned out particularly well, even though there is quite some great work 
depicting other topics as well. Just like before, with only one to be found, i miss more shots to 
cheer up. 

JUSTinAS STACEViČiUS

norėčiau pakviesti autorius būti drąsesnius ir atviresnius. atidžiau pažvelgti į fotografijų turinį. 
Pagalvoti, ką ir kodėl jų fotografijos pasakoja žiūrovui. kariuomenė nėra naikintuvai ir ginklai – be 
kario jie tik metalo gabalas. norėtųsi matyti daugiau empatiškų pasakojimų. nebijokite kalbėti 
apie buitį ir žmogiškus išgyvenimus.

my wish is to encourage the authors to be braver, more open, to inspect the content of their shots 
closer. To ask themselves what story and why their pictures tell to the viewer. The military is not 
fighter jets and arms, it is just metal junk without the warrior.  i look forward to more empathy in 
the stories. do not be afraid to talk about the daily living and human experience. 



KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS  
KARIŲ IR CIVILIŲ NUOTRAUKOS
PHOTOS OF NATIONAL DEFENCE SYSTEM SOLDIERS  
AND CIVILIANS



kad ir kas nutiktų. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono kariai, grįžtantys iš kovinio šaudymo 
pratybų. kaunas. 2021 m. rugsėjo mėn.

no matter what happens. soldiers of the Lithuanian armed 
Forces Juozas Vitkus engineer battalion return after live-
fire training. kaunas. september 2021.  

i vieta 
1st Place

Vakaris Mičiūnas

Žmogus yra emocinis individas, kartais jį suprasti vien iš žodžių 
sudėtinga. Fotografija – tai būdas suprasti viską be žodžių. Užtenka  
tik pamatyti ir pajausti. Tas jausmas man ir yra fotografija. 

Tado Dambrausko fotografijų konkurse dalyvauju pirmą kartą. Labai 
džiaugiuosi, kad Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 
organizuoja tokius projektus, kurie suburia idėjinius žmones.

Human is an emotional creature, sometimes it takes more than words 
to understand an individual. And photography is the way to understand 
without words. You need only to observe and to feel. A photograph, as  
I understand it, is exactly that feeling. 

This is the first time I have taken part in Tadas Dambrauskas 
Photography Contest. I very much welcome projects like this one offered 
by the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania to bring 
together ideologically-minded people.   

Vilniaus rotušės prizas 
Prize of Vilnius Town Hall

14 kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



Mama, neverk, greit grįšiu namo. Akimirka po 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų 
bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo 
tarnybos karių priesaikos ceremonijos.  
2022 m. balandžio 15 d.

mom, don‘t cry, i will soon be back. a moment 
shared after the oath of the Continuous mandatory 
initial military service conscripts at the Lithuanian 
grand duke butigeidis dragoon battalion.  
15 april 2022.

ii vieta

2nd Place

Margarita Melinytė
Fotografija man yra jausmas. Tai būdas jausti, liesti, 
išgyventi. Akimirka, kurią užfiksuoji, išlieka amžiams. 
Ir tai ne tik gražių nuotraukų darymas, tai yra istorijos 
pasakojimas. 

Tado Dambrausko konkurse dalyvauju pirmą kartą. 
Nusprendžiau, kad anksčiau buvo dar ne laikas, nes 
šiam fotografijų konkursui reikia užaugti kaip fotografui. 
Ir štai šiemet aš čia.

To me, photography is the felling. It is a way to feel, reach, 
experience. The moment you photograph remains 
forever. It is also more than taking attractive pictures but 
also telling a story. 

I took part in Tadas Dambrauskas Contest for the first 
time this year. Before that, I thought it wasn’t  time yet 
because  you needed to grow as a photographer first. 
And so this year, here I am.

Lietuvos žurnalistų sąjungos  
Spaudos fotografų skyriaus prizas 
Prize of the Press Photographers Division  
of the Lithuanian Union of Journalists

16 kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



Dragūnų bataliono nuolatinės privalomosios 
pradinės karo tarnybos karys kliūčių ruože 
„Dragūnų takas“ sprendžia egzistencinius 
klausimus. Klaipėda. 2021 m. spalio mėn.

Continuous mandatory initial military service 
conscript at the dragoon battalion faces existential 
problems during the dragoon challenge event. 
klaipėda. october 2021.

iii vieta

3rd Place

Edvinas Urbonas 

Fotografija užsiimu laisvalaikiu. Rašyti nemėgstu, 
o fotografija leidžia pasakoti ir išreikšti istoriją 
nuotraukomis. 

Konkurse „Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ 
dalyvauju ne pirmą kartą ir kasmet matau vis 
stipresnių nuotraukų. Tai tampa impulsu tobulėti ir 
stengtis dar labiau.

Photography is my pastime. I don’t like writing so 
photography is my way to tell and express a story in 
images. 

This is not the first time I have taken part in the 
“Lithuanian Armed Forces in Photography” Contest 
and every year I am noticing the photographs becoming 
more powerful. It motivates me to become a better 
photographer and try even harder than before. 

19kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians

Krašto apsaugos ministro prizas
Prize of the Minister of National Defence

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Tarptautinio fotožurnalistikos festivalio 
„Vilniaus fotografijos ratas“ prizas 
Prize of the International Festival of 
Photojournalism Vilnius Photo Circle 



Eitvydas Matačinskas 

Evakuacija. Didžiosios kunigaikštienės Birutės 
ulonų bataliono kariai tarptautinėse pratybose 
„Vasaros skydas“. Latvija. 2022 m. gegužės 18 d.

evacuation. soldiers of the Lithuanian grand 
duchess uhlan battalion at international exercise 
summer shield. Latvia. 18 may 2022. 

Eitvydas Matačinskas 

Per bangas. Didžiosios kunigaikštienės Birutės 
ulonų bataliono kariai tarptautinėse pratybose 
„Vasaros skydas“. Latvija. 2022 m. gegužės 20 d.

surf. soldiers of the Lithuanian grand duchess 
uhlan battalion at international exercise summer 
shield. Latvia. 20 may 2022.

20 kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians

Tarptautinio fotožurnalistikos festivalio 
„Vilniaus fotografijos ratas“ prizas 
Prize of the International Festival of 
Photojournalism Vilnius Photo Circle 



Kristupas Kolodzeiskis 

Kariai gina pastatą. Pratybos „Geležinis vilkas“. 
2022 m. gegužės 12 d.

object defence. exercise iron Wolf. 12 may 2022.

Vakaris Mičiūnas 

Rūpintojėlio ramybė. Lietuvos kariuomenės 
Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karys, 
grįžtantis iš lauko taktikos pratybų. Kaunas. 
2021 m. spalio 6 d.

Calm of the “distressed god”. soldier of the 
Lithuanian armed Forces Juozas Vitkus engineer 
battalion returning from a field training exercise. 
kaunas. 6 october 2021.

23kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



Mindaugas Masalskis 

Pasala. Pėstininkų skyriaus vado –  
vyr. šaulio kurso metu.  
2022 m. gegužės 18 d.

ambush. infantry squad Leader – 
senior gunner Course. 18 may 2022.

25kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians

Tarptautinio fotožurnalistikos festivalio 
„Vilniaus fotografijos ratas“ prizas 
Prize of the International Festival of 
Photojournalism Vilnius Photo Circle 



Tomas Donauskas 

Apmąstymai. Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų 
karininkų vadų mokymų dalyvė lauko taktikos 
pratybose. 2022 m. rugpjūčio 28 d.

Contemplative. Participant of the Lithuanian navy 
Junior officer Command Training Course at a 
field training exercise. 28 august 2022.

Tomas Donauskas

Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų 
mokymų dalyvė lauko taktikos pratybose įveikia 
vandens kliūtį. 2022 m. rugpjūčio 28 d.

Participant of the Lithuanian navy Junior officer 
Command Training Course cross a water 
obstacle at a field training exercise.  
28 august 2022. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos  
Spaudos fotografų skyriaus prizas 
Prize of the Press Photographers Division  
of the Lithuanian Union of Journalists

26 kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



Edvinas Urbonas 

Pratybos „Stiprus grifonas“. Jungtinių Amerikos 
Valstijų aviacijos brigada į operacijos rajoną 
sraigtasparniais „Chinook“ infiltruoja pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ karius. Kazlų Rūda.  
2022 m. vasario mėn. 

exercise strong griffin. u.s. combat aviation 
brigade inserts members of the griffin infantry 
brigade into the area of operation by Chinook 
helicopters. kazlų rūda. February 2022.

Lietuvos žurnalistų sąjungos  
Spaudos fotografų skyriaus prizas 
Prize of the Press Photographers Division  
of the Lithuanian Union of Journalists

Edvinas Urbonas

Portugalijos rotacinių pajėgų kariai džiaugiasi 
nugalėję virvės traukimo rungtyje. Portugalijos 
jūrų pėstininkų diena. Kairių poligonas.  
2022 m. liepos mėn. 

soldiers of the Portuguese rotational force 
celebrate victory in a tug-of-war match. 
Portuguese marine day. kairiai Training area. 
July 2022.

29kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



ieva Želvytė 

Minų medžiotojo dukros. Latvijos karinių jūrų pajėgų 
karo laivo įgulos fizinis rengimas. Tarptautinėse 
išminavimo pratybose „Atvira dvasia“ dalyvaujantis 
Latvijos karo laivas prisišvartavęs Klaipėdos 
uoste logistinio palaikymo tikslais. Laivo įgulos 
karės sportuoja krantinėje. Horizonte – karinis 
sraigtasparnis. Klaipėda. 2022 m. gegužės 6 d.

minehunter’s daughters. Physical fitness training of a 
Latvian navy warship crew. a Latvian ship deployed 
to international mine clearance event open spirit 
stands piered at klaipėda seaport for logistical supply. 
ship crew members are exercising ashore. a military 
helicopter is seen on the horizon. klaipėda.  
6 may 2022.

ieva Želvytė

Auksinė valanda. Priešmininis laivas „Kuršis“ 
(M54) netoli Lietuvos teritorinių vandenų pasitiko 
Didžiosios Britanijos karališkojo laivyno fregatą 
„HMS Northumberland“. Karo laivai dalyvavo 
bendruose mokymuose, kuriuose buvo gerinama 
NATO sąjungininkų sąveika jūroje. Baltijos jūra. 
2022 m. balandžio 19 d.

golden hour. Lns kuršis (m54) mCm ship meets 
hms northumberland of the british royal navy in the 
approaches to the territorial waters of Lithuania. The 
ships took part in joint maneuvers that honed naTo 
interoperability at sea. The baltic sea. 19 april 2022.

30 kraŠTo aPsaugos sisTemos karių ir CiViLių nuoTraukos
PhoTos oF naTionaL deFenCe sysTem soLdiers and CiViLians



Ernestas Karanauskas 

Pavojingas romantizmas. Ispanijos NATO oro 
policijos misiją vykdantys kariai treniruojasi iš 
naikintuvų F-18 paleisti šiluminius užtaisus, 
klaidinančius į naikintuvą nukreiptą priešo raketą. 
Virš Baltijos jūros. 2022 m. liepos 7 d.

romanticism hazards. Troops of the spanish rotation 
of the naTo air Policing mission practice shooting 
flares from F-18 to deceived heat-seeking missiles. 
airspace over the baltic sea. 7 July 2022.

Ernestas Karanauskas 

Tyla prieš audrą. Ispanijos NATO oro policijos misiją 
vykdantys kariai treniruojasi iš naikintuvų  
F-18 paleisti šiluminius užtaisus, klaidinančius į 
naikintuvą nukreiptą priešo raketą. Virš Baltijos 
jūros. 2022 m. liepos 7 d.

Calm before the storm. Troops of the spanish 
rotation of the naTo air Policing mission practice 
shooting flares from F-18 to deceived heat-seeking 
missiles. airspace over the baltic sea. 7 July 2022.
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Žana Ruseckaitė 

Svarbi kiekviena akimirka. Minų lauko įrengimas 
paskirtoje vietoje. Juozo Vitkaus inžinerijos 
bataliono kariai pratybose „Sąjungininkų dvasia“ 
Vokietijoje. 2022 m. sausio 25 d.

every critical moment. Planting a minefield in a 
designated area. soldiers of Juozas Vitkus engineer 
battalion at exercise allied spirit in germany.  
25 January 2022.

Žana Ruseckaitė 

Ir jie tyko. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai 
pratybose „Sąjungininkų dvasia“ Vokietijoje. CBRB  
būrio  užduotis – atlikti pastato švarinimo procedūrą. 
2022 m. sausio 27 d.

and they lurk. soldiers of Juozas Vitkus engineer 
battalion at exercise allied spirit in germany. Cbrn 
platoon decontaminates a building. 27 January 2022.
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Vladislav Kozlovskij 

Šuolis. Kunigaikščio Vaidoto bataliono kariai  
atliko šuolius į vandenį iš sraigtasparnio.  
2022 m. gegužės 29 d.

Jump. soldiers of duke Vaidotas battalion on 
helocasting exercise. 29 may 2022.

Žana Ruseckaitė 

Saugiai ir užtikrintai. Išminavimo operacija. Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono karys išminuotojas 
pratybose „Sąjungininkų dvasia“ Vokietijoje. 
2022 m. sausio 26 d.

safe and secure. a demining operation. eod 
soldiers of Juozas Vitkus engineer battalion at 
exercise allied spirit in germany.  
26 January 2022.
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ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė 

Svarbiausia – požiūris. Algirdo bataliono karys 
leidžiasi virve nuo Trijų Mergelių tilto Kaune. 
2022 m. gegužės 5 d.

importance of attitude. soldier of algirdas battalion 
fastropes down the Three Virgin bridge in kaunas.  
5 may 2022.

ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė 

Matrica. Algirdo bataliono kariai treniruojasi 
Generolo Silvestro Žukausko poligono treniruočių 
komplekse „Mūšis mieste“. 2021 m. rugsėjo 27 d.

The matrix. Training of algirdas battalion at the 
urban Warfare Facility at the general silvestras 
Žukauskas Training area. 27 september 2021.
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ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė 

Siunčiame Jums šiltus linkėjimus. Algirdo bataliono 
karių šūviai 60 mm minosvaidžiu Generolo Silvestro 
Žukausko poligone. 2021 m. rugsėjo 27 d.

Warmest regards. soldiers of algirdas battalion 
shoot 60 mm mortar rounds at the general silvestras 
Žukauskas Training area. 27 september 2021.

ieva Dzevaltauskaitė-Kartanienė 

Endex, broli, endex. Algirdo bataliono nuolatinės 
privalomosios pradinės karo tarnybos kariai apimti 
emocijų: įveiktos pirmųjų lauko taktikos pratybų 
užduotys ir kliūčių ruožas „Berečių takas“.  
2022 m. gegužės 20 d.

endex, bro, endex. emotions overtake conscripts 
of the Continuous mandatory initial military service 
at algirdas battalion: first tasks of a field training 
exercise and the beret Path obstacle course have 
been completed. 20 may 2022.
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gintarė Jočionė 

Sudie, batalione... Vaidotėnas tradiciškai 
atsisveikina su bataliono kovine vėliava. Rukla. 
2021 m. gruodžio 13 d.

battalion, goodbye … soldier of Vaidotas battalion 
observe the tradition to farewell the unit colors.  
rukla. 13 december 2021.

Karolina Savickytė 

Pirmoji kulkosvaidžio juosta. Kartu pildyti lengviau. 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
jaunesniųjų karininkų vadų mokymų pirmo kurso 
klausytojai lauko taktikos pratybose.  
2022 m. birželio 22 d.
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First machine-gun belt. it is easier to fill together. 
1st year students of the Junior officer Command 
Training Course, general Jonas Žemaitis military 
academy of Lithuania, at a field training exercise  
22 June 2022.



Vidas Stašaitis  

Žeme ir vandeniu – visur drauge! Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų 
bataliono 4-osios pėstininkų kuopos kariai įveikia 
vandens kliūtį. Meižių tvenkinys, Tauragės r. 
2022 m. rugpjūčio 17 d. 

Together on land or water! soldiers of the 4th infantry 
Company, Lithuanian grand duke kęstutis motorized 
infantry battalion, cross a water obstacle. meižių 
Pond, Tauragė district.17 august 2022.

Petr Kučera 

Kario nuosavybė. Prieš plaukimo treniruotę NATO 
priešakinių pajėgų bataliono Čekijos antžeminės 
oro gynybos padalinio kario palikta ekipuotė. Rukla. 
2022 m. rugsėjo 7 d.

military property. soldier of the Czech ground-based 
air defence unit of the naTo enhanced Forward 
Presence battalion battle group places his gear 
safely before going into water. rukla.  
7 september 2022.
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Margarita Melinytė 

Švaru, švaru, švaru... Šauk! Kariai per pratybas 
šaudo prieštankiniu granatsvaidžiu „Carl Gustav“. 
Itin retas atvejis, kai pavyksta užfiksuoti ugnies 
žiedą. Pabradė. 2021 m. rugsėjo mėn. 

Clear, clear, clear… Fire! Troops firing Carl gustav 
anti-tank recoilless rifle at an exercise. The ring 
of fire is a hard sight to take a picture of. Pabradė. 
september 2021.

Margarita Melinytė 

Vienas, du, trys... Įkvepiam, paneriam ir iškvepiam. 
Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos 
kariai bando įveikti ne tik „Dragūnų taką“, bet ir savo 
vidines baimes. Kai šaltas vanduo ir banguojanti 
jūra, sunku neprarasti savitvardos. Baltijos jūra. 
Melnragės paplūdimys. 2022 m. birželio 8 d. 
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one two three… inhale, submerge and exhale. 
Continuous mandatory initial military service 
conscripts overcome the dragoon Paths and their 
fears. Cold seawater and rolling waves attack the 
composure. The baltic sea. melnragė beach. 
8 June 2022.



Vaiga gaižauskienė  

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono 
vertinamosios lauko taktikos pratybos „Barboros 
atsakas“. Pabradė. 2021 m. gruodžio 2 d. 

evaluative Field Training exercise barbora response 
at  the general romualdas giedraitis artillery 
battalion. Pabradė. 2 december 2021.

Vilius Džiavečka 

Savanorių pajėgų žvalgai susipažįsta su užduotimi. 2022 m. 
balandžio 29–gegužės 1 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
vadovybės štabas organizavo tarptautines žvalgybos vienetų 
varžybas „Žvalgo takas“. Penkiolika komandų varžėsi dešimtyje 
rungčių ir per dvi paras kariai įveikė po daugiau nei penkiasdešimt 
kilometrų. Kazlų Rūdos poligonas. 2022 m. balandžio 29 d. 
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scouts of the national defence Volunteer Force 
study the task. The ndVF Command held 
international exercise scout Path on 29 april–may 1, 
2022. 15 reconnaissance teams competed to in 10 
matches surmounting over 50 kilometer over the two 
days. kazlų rūda Training area. 29 april 2022.15min prizas. Portalo skaitytojų išrinkta nuotrauka

15min People‘s Choice prize decided by votes of the public



greta Kirkaitė 

Su saule. Tarptautinės specialiųjų operacijų 
pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas“. 
Penkiolikos NATO šalių partneriai treniravosi 
užtikrinti greitą ir efektyvų atsaką į įvairias 
konvencines ir hibridines grėsmes. Kaunas. 
2022 m. gegužės mėn. 

Follow the sun. international special operations 
Forces exercise Flaming sword. 15 naTo allies 
trained a swift and effective response to a range 
of conventional and hybrid threats.  
Vilnius. may 2022.
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greta Kirkaitė 

Atspindžiai. Tarptautinės specialiųjų operacijų 
pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas“. 
Penkiolikos NATO šalių partneriai treniravosi 
užtikrinti greitą ir efektyvų atsaką į įvairias 
konvencines ir hibridines grėsmes. Vilnius.  
2022 m. gegužės mėn. 

reflections. international special operations 
Forces exercise Flaming sword. 15 naTo allies 
trained a swift and effective response to a range of 
conventional and hybrid threats. Vilnius. may 2022.

greta Kirkaitė

Įsilaužimas. Tarptautinės specialiųjų operacijų 
pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas“. 
Penkiolikos NATO šalių partneriai treniravosi 
užtikrinti greitą ir efektyvų atsaką į įvairias 
konvencines ir hibridines grėsmes. Vilnius.  
2022 m. gegužės mėn. 

inbreak. international special operations Forces 
exercise Flaming sword. 15 naTo allies trained 
a swift and effective response to a range of 
conventional and hybrid threats. Vilnius. may 2022.
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greta Kirkaitė 

Kabulo 11-tukas. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų 
operacijų pajėgų vadas Vilniaus oro uoste pasitinka 
karius, grįžtančius iš afganistaniečių evakuacijos 
operacijos Kabule. Vilnius. 2021 m. rugpjūčio mėn.

kabul 11. Commander of the Lithuanian special 
operations Forces welcomes the kabul eleven team 
back home after the evacuation operation in kabul, 
afghanistan, at Vilnius international airport. Vilnius. 
august 2021.

greta Kirkaitė 

Vilniaus miesto savivaldybės šturmas. 
Tarptautinės specialiųjų operacijų pajėgų pratybos 
„Liepsnojantis kalavijas“. Penkiolikos NATO šalių 
partneriai treniravosi užtikrinti greitą ir efektyvų 
atsaką į įvairias konvencines ir hibridines grėsmes. 
Vilnius. 2022 m. gegužės mėn. 

assault on Vilnius City Council headquarters. 
international special operations Forces exercise 
Flaming sword. 15 naTo allies trained a swift and 
effective response to a range of conventional and 
hybrid threats. Vilnius. may 2022.
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FOTOGRAFŲ NE IŠ KRAŠTO 
APSAUGOS SISTEMOS 
NUOTRAUKOS
PHOTOS BY PHOTOGRAPHERS OUTSIDE  
THE NATIONAL DEFENCE SYSTEM



Ramūnas Danisevičius

Tado Dambrausko konkurse dalyvauju nuo pat pradžių. Stengiuosi 
kiekvienais metais pateikti bent po vieną fotografiją. Tai nuostabus 
būdas prisiminti kolegą.

I have been a participant of Tadas Dambrauskas contest since it 
was founded. I try to enter with one image at least each year. It is a 
fantastic way to pay tribute to a colleague.  

Vėliava. Lietuva švenčia NATO pilnametystę. 2004 m. kovo 29 d. 
NATO nare tapusi Lietuva jau 18 metų yra stipriausio gynybinio 
aljanso pasaulyje dalis. Minint šią sukaktį Lukiškių aikštėje vyko 
šventinis Lietuvos įstojimo į NATO dienos koncertas. Vilnius. 
2022 m. kovo 29 d.

Flag. Lithuania celebrates naTo adulthood. a member of naTo 
since 29 march 2004, Lithuania has been in the strongest defensive 
alliance worldwide for 18 year now. The anniversary was marked by 
a festive Lithuania’s naTo accession concert on Lukiškių square. 
Vilnius. 29 march 2022.

iii vieta

3rd Place
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Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų prizas 
Prize of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania National Museum

Rėmėjas apdovanotai nuotraukai suteikė savą pavadinimą  
„Už kiekvienos vėliavos yra žmogus“.

The Sponsor has given the award-winning photo its own title 
There is a human behind every flag. 



Petras Malūkas

Esu spaudos fotografas. Šiuo metu 
bendradarbiauju su tarptautine naujienų agentūra 
AFP (pranc. Agence France Presse). Kariuomenę 
fotografuoju nuo pirmų Nepriklausomybės dienų.  
Ši fotografijos sritis man yra prioritetinė, visada 
daug veiksmo, netikėtumo...

I am a press photographer. I am currently a 
contributor at the Agence France Presse (AFP).  
My lens has been set on the Armed Forces since the 
first days of independence. This is my priority area in 
photography – always in action, unexpected turns… 

Saulės paauksuoti. Gaižiūnų poligono apylinkėse 
parašiutais nusileido apie 200 Vokietijos oro 
desantininkų. Tarptautinės pratybos „Greitas 
atsakas“. 2022 m. gegužės 9 d. 

sunlit. approx. 200 german paratroopers 
airdropped in gaižiūnai training range area. 
international exercise rapid response.   
9 may 2022.
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Tarptautinio fotožurnalistikos festivalio 
„Vilniaus fotografijos ratas“ prizas 
Prize of the International Festival of 
Photojournalism Vilnius Photo Circle 



Petras Malūkas 

Pasitikimas. Gaižiūnų poligono apylinkėse 
parašiutais nusileido apie 200 Vokietijos oro 
desantininkų. Tarptautinės pratybos „Greitas 
atsakas“. 2022 m. gegužės 9 d.

Welcome. approx. 200 german paratroopers 
airdropped in gaižiūnai training range area. 
international exercise rapid response.   
9 may 2022.
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UAB „Baltijos arsenalas“ parduotuvių tinklo  
„Armijai ir civiliams“ prizas
Prize of Armijai ir Civiliams shops of Baltijos 
arsenalas UAB



MŪSŲ PROFESIONALŲ 
NUOTRAUKOS
PHOTOS BY OUR PROFESSIONALS



Baltijos šalių oro erdvę saugo Italijos penktosios 
kartos naikintuvai F-35. 2022 m. gegužės 4 d.

italy’s 5th generation fighter aircraft F-35 stand 
guard of the baltic airspace. 4 may 2022.

Profesionaliausias kadras

The Most Professional Shot

Karolis Kavolėlis

Fotografija man – tai darbas, hobis ir gyvenimo būdas. 
Jau nuo mažens mane traukė karyba, tad pradėjęs 
dirbti Krašto apsaugos ministerijoje įgyvendinau savo 
mažą svajonę fotografuoti kariuomenės gyvenimą iš 
vidaus. Tai teikia man didelį džiaugsmą.

Photography is my job, hobby and lifestyle. I have been 
attracted to the military since young age, therefore 
getting employed with the Ministry of National Defence 
and shooting the military life as an insider is my small 
dream come true. And a huge joy. 
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Arnas Čemerka 

Nesvarbu, kas priekyje, svarbu – kas šalia. Algirdo 
bataliono kariai stengiasi įveikti legendinį kliūčių 
ruožą „Vilko takas“. Rukla. 2022 m. birželio 6 d.

it‘s not the destination, it‘s the company. soldiers 
of algirdas battalion doing their best to pass the 
legendary Wolf Path obstacle course. 6 June 2022.

Arnas Čemerka 

Nevykusi diena. Nuolatinės privalomosios pradinės 
karo tarnybos karys per lauko taktikos pratybas. 
Rukla. 2022 m. rugsėjo 16 d.

not the best day ever. recruit of the Continuous 
mandatory initial military service at a field training 
exercise. rukla. 16 september 2022.
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Lietuvos žurnalistų sąjungos  
Spaudos fotografų skyriaus prizas 
Prize of the Press Photographers Division  
of the Lithuanian Union of Journalists

Tarptautinio fotožurnalistikos festivalio 
„Vilniaus fotografijos ratas“ prizas
Prize of the International Festival of 
Photojournalism Vilnius Photo Circle 



Arnas Čemerka  

Head & Shoulders. Algirdo bataliono karys 
legendiniame kliūčių ruože „Vilko takas“. Rukla. 
2022 m. birželio 6 d.

head & shoulders. soldier of algirdas battalion on 
the legendary Wolf Path obstacle course.  
rukla. 6 June 2022.

Arnas Čemerka  

Ugnies žiedas. Nuolatinės privalomosios pradinės 
karo tarnybos karys lauko taktinėse pratybose. 
Kaišiadorių r. 2022 m. sausio mėn.

ring of fire. Conscript of the Continuous mandatory 
initial military service at a field training exercise. 
kaišiadorys district. January 2022.
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Arnas Čemerka 
Pasitikėjimas. Algirdo bataliono kariai mėgina  
įveikti legendinį kliūčių ruožą „Vilko takas“.  
Rukla. 2022 m. birželio 6 d.

reliance. soldiers of algirdas battalion doing their 
best to cross the legendary Wolf Path obstacle 
course. rukla. 6 June 2022.

Karolis Kavolėlis  
Jungtinių Amerikos Valstijų pilotas ant desantinio 
laivo „USS Kearsarge“ (LHD-3) denio.  
2022 m. rugpjūčio 20 d.

a united states of america pilot aboard the uss 
kearsarge (Lhd-3) amphibious assault ship. 
20 august 2022. 
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Karolis Kavolėlis  

Vengrijos oro pajėgų naikintuvo  
„Saab JAS 39D Gripen“ pasirodymas.  
2022 m. rugpjūčio 6 d.

air display by the saab Jas 39d gripen of 
the hungarian air Force. 6 august 2022.
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Lietuvos žurnalistų sąjungos  
Spaudos fotografų skyriaus prizas 
Prize of the Press Photographers Division 
of the Lithuanian Union of Journalists



Alfredas Pliadis 

Pabradėje žiniasklaidos atstovams pristatytas 
pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ projektas.  
2022 m. rugsėjo 6 d.

The Vilkas infantry Fighting Vehicle project 
presented to the media at Pabradė.  
6 september 2022.

Alfredas Pliadis 

NATO lėktuvo skrydis virš Šiaulių.  
2022 m. sausio 25 d.

naTo fighter above Šiauliai City.  
25 January 2022. 
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LINKSMAS KADRAS
THE ENTERTAINING SHOT



Išlikti žmogumi. Karys rankose laiko kurmį, 
per pratybas išgelbėtą iš po sunkvežimio. 
Marijampolė. 2022 m. kovo 24 d.

staying human. service meber holds a 
mole rescued from under a truck during an 
exercise. marijampolė. 24 march 2022.

Linksmas kadras

The Entertaining Shot

Arnas Čemerka

Kadangi man teko pasukti kitais tarnybos keliais, pasinaudosiu 
proga ir dedikuosiu šį laimėjimą Algirdo batalionui, kuriame 
praleidau kiek daugiau nei trečdalį savo gyvenimo. Ir iš 
tiesų, nesigailiu nė trupučio. Kodėl? Todėl, kad tai geriausia 
gyvenimo mokykla. Prieš tarnybą batalione nežinojau, ko 
noriu iš gyvenimo, o dabar į šį klausimą galiu atsakyti drąsiai. 
Tarnauti nebuvo lengva, bet nebuvo ir sunku. Kokybiškas 
kolegų darbas, aukštas profesionalumo lygis ir tvirtas bei 
stiprus palaikymas visada suteikė motyvacijos ir noro judėti 
tolyn. Būtent todėl atsidūriau ten, kur esu dabar. Ačiū vilkams. 
#BuvusiųVilkųNebūna

Since career paths took me elsewhere, I will at least use this 
opportunity to dedicate my prize to Algirdas Battalion where  
I spent a little over one third of my life.  And indeed,  
I have no regrets. Why? Because it has been my best school 
of life. Before joining the Battalion, I had no idea what I wanted 
from life, while now I have a clear answer. Service was not easy, 
nor was it severe, however. The high quality of my colleagues’ 
work, high level professionalism and the strong and unwavering 
support would always motivate to want to keep going. It all 
has taken me to where I am today. Thank you to the wolves. 
#wolvesareneverformer
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GIEDRĖS MAKSIMOVICZ-ALKEMOS
NUOTRAUKŲ RETROSPEKTYVA
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2007–2021 PHOTO RETROSPECTIVE OF  
GIEDRĖ MAKSIMOVICZ–ALKEMA



Giedrė. 2005 m. rugpjūčio 18 d. Alfredo Pliadžio nuotr.

giedrė. 18 august 2005. By Alfredas Pliadis.

Giedrė 2001  m. įsidarbino Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos 
Techninio aprūpinimo skyriuje. Tikrai žinau, kad šis nomenklatūrinis pavadinimas Giedrei paprasčiausiai 
būdavo labai keblus, nes jos optiniu aparatu gautas atvaizdas neabejotinai gerokai konkretesnis nei kanceliarinė 
kalba. Tiek jau to. Giedrė gi tuo metu skenavo Tado Dambrausko negatyvų archyvą. Beje, šis darbas kariškio 
dukrai, vaikystę leidusiai, kaip ji pati mėgdavo sakyti, Daugpilio karinio miestelio bunkeriuose, buvo prie širdies: 
T. Dambrausko fotografijos – tarsi kovinis diafilmas. Be to, prireikus Giedrė fotografuodavo krašto apsaugos 
sistemos renginius.

Ji dievino kuklų, nemokšišką ir aistringą gyvenimą. Nors savo mokytoju laikė kolegą Alfredą Pliadį, pasirinko 
ir tuo metu tame pačiame skyriuje dirbusių T. Dambrausko, Domanto Vildžiūno bei kitų asmenų fakultatyvą.

Įtariu, pati nežinojo turinti gabumų ir humoro jausmą. Tačiau atėjo laikas ir visa tai išsiveržė, tapo akivaizdu net ir 
tuometiniams skeptikams: 2008 m. Lietuvos spaudos fotografijos konkurse „Auksinį kadrą“ pelnė jos nuotrauka 
„Šaudymo pratybų garso poveikis organizmams“. Smagi buvo šio apdovanojimo įteikimo Giedrei ceremonija.

Apskritai, ji mėgo fotografuoti, kai niekas nemato, nes tada, pasak jos, natūralesni būna kadrai, pati niekada 
nesusireikšmino ir nesistengė savęs demonstruoti, nors neabejojo, kad moterys jautresnės ir šviesai, ir tamsai, 
ir blogam orui.

2022 02 22 Giedrė netikėtai išėjo į anapusybę. Apmaudu, bet šitiek dvejetų jai buvo per daug...

Pagarbiai

Žydrė Švobienė, buvusi bendradarbė
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giedrė got employed with the Technical implementation division of Publishing and information Provision 
department of the ministry of national defence in 2001. i am well aware how the nomenclative title of it was simply 
too clumsy for giedrė, for the image obtained with her optical device was significantly and doubtlessly more to 
the point than office legalese anyway. but let it ride. after all, giedrė was taking scans of Tadas dambrauskas file 
negatives at that time. actually, the job was close to the heart of the military child who, like she liked to describe it, 
had grown up in the bunkers of daugavpils military town: photographs taken by T. dambrauskas resemble a combat 
filmstrip. and besides, upon, necessity, giedrė would photograph events of the national defence system too.

she was a sworn lover of a humble, blundering and passionate life. Thinking of coworker alfredas Pliadis as her 
teacher, took optional subjects with other coworkers – T. dambrauskas, domantas Vildžiūnas, etc., too.   

i suspect she did not know she was talented and had a sense of humor. but in time it all came out and became 
obvious even for the contemporary skeptics: her photograph called “Live-fire Training sound effects on organisms” 
won her the golden shot at the Lithuanian Press Photography contest in 2008. Presentation of the award was 
fun to remember.

an in general, she liked to take pictures when no one could see it because she thought that made the shots turn 
out more natural; she never attached great prominence to herself nor tried to make herself seen, even though she 
knew firmly that women were more sensitive to both, light and darkness, and gloomy weather.   

on 2022 02 22 giedrė unsuspectedly crossed over. it is a shame, it must have been too many Fs for her to handle…

Respectfully,

Former colleague Žydrė Švobienė



Kovinio šaudymo pratybos Generolo Silvestro 
Žukausko Pabradės poligone.  
2007 m. gegužės 18 d. 
Konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ 
nuotrauka pripažinta geriausia kategorijoje 
„Kariuomenė“, autorė apdovanota  
„Auksiniu kadru“. 

Live-fire training at the general silvestras 
Žukauskas Training area at Pabradė.  
18 may 2007.

The photograph won the Golden Shot prize in 
the “Armed Forces” category at the Lithuanian 
Press Photography contest.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
bigbendui – 25-eri metai. Jubiliejinis 
koncertas Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje. 2016 m. balandžio 27 d.

The Lithuanian national defence Volunteer 
Force big band celebrates the 25th 

anniversary. The anniversary concert at 
Vilnius officers garrison. 27 april 2016.

Lietuvos kariuomenės orkestro 
pasirodymas Šiluvos atlaiduose.  
2019 m. rugsėjo 10 d.

The Lithuanian armed Forces band  
plays at the Šiluva Church festival.  
10 september 2019. 
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Kariuomenės ir visuomenės 
diena Rukloje. Ginkluotės paroda. 
2016 m. balandžio 29 d.

Public and military day at rukla. 
Weapons display. 29 april 2016.
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Karinės pratybos „Atvira dvasia“ Baltijos jūroje.  
2016 m. gegužės 26 d.

exercise open spirit in the baltic sea. 26 may 2016.

Sužeistojo evakuacija iš laivo. Karinės pratybos 
„Atvira dvasia“ Baltijos jūroje. 2016 m. gegužės 26 d.

medevac from a ship. exercise open spirit in the 
baltic sea. 26 may 2016. 
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Japonijos karinių jūrų pajėgų laivo vizitas.  
Japonijos jūrininkai išsilaipina iš laivo Klaipėdos 
uoste. 2016 m. rugpjūčio 8 d. 

The Japan maritime self-defense Force ships visits 
klaipėda. Japanese seamen disembark klaipėda 
seaport. 8 august 2016.

Prisišvartavimo procedūra. Japonijos karinių jūrų 
pajėgų laivo vizitas Klaipėdoje.  
2016 m. rugpjūčio 8 d. 

The Japan maritime self-defense Force ships visits 
klaipėda. The mooring procedure. 18 august 2016. 
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Kariūnų grupės pasirodymas. Atvirų durų 
diena Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje. 2016 m. spalio 13 d.

doors open day at the general Jonas 
Žemaitis military academy of Lithuania.  
band of academy cadets. 13 october 2016.

Ypatingosios paskirties tarnybos karių 
treniruotė poligone. 2006 m. liepos 4 d.

special Purpose service members training  
at a military range. 4 July 2006. 
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Vokietijos kariuomenės karinės technikos 
atvykimas į Šeštokų geležinkelio stotį. 
2017 m. vasario 24 d.

german military equipment deploys through 
Šeštokai railway station. 24 February 2017.
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Jungtinių Amerikos Valstijų karys Generolo Silvestro 
Žukausko Pabradės poligone. Jungtinių Amerikos 
Valstijų gynybos sekretoriaus vizitas Lietuvoje. 
2017 m. gegužės 10 d.

a u.s. service member at the general silvestras 
Žukauskas Training area at Pabradė. Visit of the 
united states secretary of defense in Lithuania.  
10 may 2017.

NATO sąjungininkų karinė technika Pabradės 
centriniame generolo Silvestro Žukausko poligone. 
2017 m. gegužės 18 d.

military equipment of naTo allies at the central 
general silvestras Žukauskas Training area at 
Pabradė. 18 may 2017.
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Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų 
karių parodomosios pratybos Generolo Silvestro 
Žukausko Pabradės poligone. 2017 m. gegužės 19 d.

dynamic display of the Lithuanian special operations 
Forces at the general silvestras Žukauskas Training 
area at Pabradė. 19 may 2017. 
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Lietuvos šaulių sąjungai – 100 metų. 
Iškilminga rikiuotė Vilniaus Katedros 
aikštėje. Žygiuoja Vilniaus rinktinės šauliai. 
2019 m. birželio 1 d.

100th anniversary of the Lithuanian riflemen 
union.  solemn formation of Vilnius riflemen 
unit at the Cathedral square in Vilnius. 
1 June  2019.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės diena Anykščių r. 
2017 m. gegužės 21 d.

Partisan honouring, Public and military unity 
day, anykščiai district. 21 may 2017.
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Tradicija. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos absolventai mokslų baigimo proga 
akademijos kieme sodina ąžuoliuką.  
2019 m. liepos 26 d.

Tradition. graduates of the general Jonas Žemaitis 
military academy of Lithuania plant an oak in the 
academy territory to mark the graduation.  
26 July 2019. 

Geriausia absolventė. Pirmojo karininko laipsnio 
suteikimo ceremonija Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos absolventams. Vilniaus 
Simono Daukanto aikštė. 2019 m. liepos 26 d.

1st officer rank conferring ceremony for graduates 
of the general Jonas Žemaitis military academy of 
Lithuania. The highest-performing graduate. Vilnius 
simonas daukantas square. 26 July 2019. 
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Genocido aukų pagerbimo ceremonija Tuskulėnų 
rimties parko memorialiniame komplekse Vilniuje. 
2019 m. rugsėjo 27 d.

Commemoration in the honor of the genocide  
victims at the memorial Complex  
of Tuskulėnai Peace Park, Vilnius.  
27 september 2019. 

Garbės sargybos kuopos karys. Partizanų vado  
gen. Adolfo Ramanausko-Vanago perlaidojimo 
metinių minėjimo ceremonija Antakalnio kapinėse.  
2019 m. spalio 6 d.

soldier of the honor guard Company. Partisan 
Commander gen adolfas ramanauskas-Vanagas 
reburial anniversary at antakalnis Cemetery. 
6 october 2019. 
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