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LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO ŽODIS

2021 m. toliau nuosekliai buvo vystomi Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) kariniai vienetai,
stiprinama ir jų kovinė galia. Nors COVID-19 pandemija iš dalies turėjo įtakos numatytų karinių
mokymų, kursų, vizitų ir kitų renginių tvarkaraščiui, buvo efektyviai prisitaikyta vykdyti užduotis
susiklosčiusiomis sąlygomis. LK pagal taikos meto užduočių (toliau – TMU) planą teikė pagalbą
visuomenei, bendromis pastangomis prisidėdama prie COVID-19 pandemijos valdymo, nelegalių
migrantų gabenimo per Lietuvos–Baltarusijos sieną, taip pat prisidėjo kritiniais momentais, gabenant
donorų organus, renkant teršalus jūroje, gelbėjant žmones jūroje ir kitose Lietuvos teritorijose.
Buvo tęsiamas LK įsigyjamų naujų kovinių pajėgumų (pėstininkų kovos mašinų, savaeigių
haubicų) pristatymas ir paskirstymas, oro erdvės gynybos stiprinimas, turimų sraigtasparnių,
išminavimo laivų pajėgumų atkūrimas, logistinės paramos pajėgumų vystymas, saugaus informacijos
perdavimo ir kibernetinio saugumo stiprinimas. Didelis dėmesys buvo skiriamas individualiam karių
aprūpinimui gerinti.
LK plėtra ir kovinės galios stiprinimas išlieka vienu iš sėkmingiausių atgrasymo veiksnių ir
leidžia siekti numatyto tikslo – užtikrinti patikimą atgrasymą ir valstybės ginkluotą gynybą. Baltijos
regiono ir Lietuvos saugumas užtikrinimo procesas glaudžiai susijęs su Lietuvoje dislokuota NATO
priešakinių pajėgų bataliono kovine grupe ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) karių
dalyvavimu

Lietuvoje

organizuojamuose

kariniuose

mokymuose

bei

kituose

karinio

bendradarbiavimo renginiuose, taip demonstruojant NATO partnerių vienybę ir parengtį vykdyti
Baltijos regiono gynybą.
Nepaisant COVID-19 pandemijos apribojimų, buvo išlaikomas LK personalo komplektavimo
tempas, rengiamas kariuomenės rezervas, kaupiamos karinės atsargos, kartu su sąjungininkais
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vykdomas intensyvus karinis rengimas. Atsižvelgiant į kariuomenės plėtrą, ginkluotės įsigijimus ir
sąjungininkų buvimą šalyje, toliau buvo plečiama ir atnaujinama karinė infrastruktūra.
Prisidėdama prie regioninio ir tarptautinio saugumo ir stabilumo užtikrinimo, LK aktyviai
dalyvavo tarptautinėse operacijose, mokymo ir patariamosiose misijose, skyrė LK vienetus ir karius
į NATO Greitojo reagavimo pajėgas ir Jungtinės Karalystės vadovaujamas Jungtines ekspedicines
pajėgas, plėtojo karinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą.

I SKYRIUS
PERSONALAS
Didelis dėmesys buvo skiriamas LK Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“,
jos personalo komplektavimui, aprūpinimui ir parengimui, išskirtinį dėmesį skiriant brigados
pagrindu formuojamoms LK Greitojo reagavimo pajėgoms (toliau – GRP), skirtoms nedelsiant
reaguoti į įvairias ir netikėtai kylančias grėsmes. Taip pat buvo tęsiamas LK Motorizuotosios
pėstininkų brigados „Žemaitija“ (dab. LK Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus
pėstininkų brigada „Žemaitija“) formavimas.
2021 m. LK buvo apie 11 500 profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) karių. Į nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT) buvo pašaukta apie 3 000 karo prievolininkų.
2021 m. padidėjo asmenų, pareiškusių norą atlikti tarnybą pirmumo tvarka, skaičius, rodantis
teigiamas visuomenės sąmoningumo ir patriotiškumo tendencijas. Didžioji dalis į PKT priimtų karių
(beveik 74 proc.) nusprendė prisijungti prie LK po NPPKT.
Mišrus LK komplektavimo modelis prisideda ir prie LK personalo rezervo formavimo.
2021 m. LK aktyviajame personalo rezerve buvo apie 24 000 karių. 2021 m. į pratybas ir mokymus
buvo šaukiami ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai.
2021 m. LK Krašto apsaugos savanorių pajėgose (toliau – KASP) tarnavo apie 5 000 karių. KASP
su Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS) vykdė bendras karinio rengimo pratybas, skirtas KASP
priskirtų LŠS kovinių būrių karių pasirengimui veikti kartu su KASP vienetais stiprinti.

II SKYRIUS
PAJĖGUMŲ VYSTYMAS
Vystant LK pajėgumus ir stiprinant kovinę galią, vykdytos pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“
(toliau – PKM) ir savaeigių haubicų „PzH2000“ priėmimo procedūros, LK transporto priemonių
atnaujinimas, šarvuotųjų visureigių (angl. Joint Light Tactical Vehicle, JLTV), kitos paskirties
technikos įsigijimo procedūros, taip pat kario ginkluotės ir įrangos įsigijimai.
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Stiprindama oro erdvės gynybą 2021 m. LK tęsė vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos
sistemos (angl. NASAMS) integravimą. 2021 m. vykdytas universaliųjų sraigtasparnių (angl. UH-60
Black Hawk) įsigijimo procedūros. Šie sraigtasparniai užtikrins karinio rengimo kokybę, padės atlikti
TMU ir kovines užduotis. Užbaigtos ilgojo ir trumpojo nuotolio oro erdvės stebėjimo radarų įsigijimo
procedūros, pradėtas jų integravimas į Lietuvos oro erdvės stebėjimo sistemą. Priimtas sprendimas
atnaujinti vidutinio nuotolio radarus pagal NATO keliamus standartus.
2021 m. stiprintos LK Karinės jūrų pajėgos (toliau – KJP) – buvo siekiama išlaikyti
povandeninio išminavimo pajėgumą, tęsti HUNT klasės išminavimo laivo įsigijimo procedūras,
plėtoti jūrinės aplinkos suvokimo projektą, stiprinti sąveiką su sąjungininkais.
Įvykdytos LK skirtos prieštankinės ginkluotės, pėstininkų ginkluotės, stebėjimo, radijo ryšių ir
valdymo sistemų įrangos, LK KJP ir LK Karinėse oro pajėgose (toliau – KOP) naudojamų specialiųjų
priemonių ir kt. įrangos bei technikos pirkimo procedūros.

III SKYRIUS
KARINIS RENGIMAS
2021 m. LK karinis rengimas buvo gerinamas integruojant naujai įsigytą ginkluotę ir karinę
techniką, plėtojant kovinio rengimo infrastruktūrą ir išlaikant pratybų su Lietuvoje dislokuotais
sąjungininkais ir ginkluotąsias pajėgas sudarančiomis nacionalinėmis institucijomis intensyvumą.
Buvo stiprinamas LK KASP pasirengimas teritorinei valstybės gynybai.
LK kariai dalyvavo įvairiose tarptautinėse pratybose Lietuvoje, iš kurių svarbiausios:
- „Geležinis Vilkas 2021 I“ (tikslas – palaikyti Mechanizuotosios pėstininkų brigados
„Geležinis Vilkas“ ir jai priklausančių batalionų kovinę parengtį, taip pat įvertinti brigados vienetų
gebėjimą atlikti užduotis vykdant sąveiką su NATO sąjungininkais. Pratybose dalyvavo kariai iš
Lietuvos ir aštuonių NATO valstybių);
- „Baltijos tvirtovė 2021“ (dalyvavo kariai ir kovinė technika iš septynių NATO valstybių.
Baltijos jūroje karo laivai treniravosi vykdyti sąveikumo funkcijas. Sausumoje vykusi pratybų dalis
buvo skirta LK kontroliuojamų teritorijų, uosto terminalų, krantinių gynybai esant hibridinei,
teroristinei grėsmėms. Pratybose kartu su NATO sąjungininkais taip pat dalyvavo ir LK Specialiųjų
operacijų pajėgų Kovinių narų tarnybos kariai);
- karo inžinierių pratybos „Inžinierių griausmas 2021“ (kartu su LK kariais ir įvairių
valstybinių institucijų pareigūnais treniravosi ir koviniai inžinieriai iš NATO šalių. Šių pratybų
tikslas – treniruoti teritorinius ir sąjungininkų inžinerinius padalinius veikti kartu, gerinti padalinių
tarpusavio sąveiką ir pademonstruoti inžinerinių padalinių vykdomų užduočių spektrą).
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IV SKYRIUS
APRŪPINIMAS
Pagal skiriamą finansavimą buvo kaupiamos TMU vykdymo pajėgų, GRP ir kitų LK vienetų
operacinės ir strateginės atsargos. Ypatingas dėmesys toliau skiriamas naujai įsigyjamoms oro
gynybos sistemoms, PKM ir haubicoms. Įsigyta šaudmenų, artilerijos sviedinių, raketų ir kt.
Vykdytas karių individualus aprūpinimas aprangos ir ekipuotės elementais. Augant KAS
finansavimui, LK toliau tęsė aprūpinimą strateginėmis (neliečiamosiomis) karinėmis atsargomis
pagal identifikuotus poreikius. Kaupiamos įvairaus kalibro ir tipų šaudmenų atsargos.

V SKYRIUS
INFRASTRUKTŪRA
Plečiant kovinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą, buvo didinamos poligonų ir aplink juos
esančių karinio mokymo teritorijų ribos, atnaujinama infrastruktūra, įrengiami nauji treniravimosi
laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei. LK resursais buvo parengta Žemės sklypo,
tinkančio naujam poligonui įsteigti, galimybių studija (visoje Lietuvos Respublikos (toliau – LR)
teritorijoje) ir priimti sprendimai atkurti buvusį Rūdninkų poligoną. Buvo vystoma NATO GRP
infrastruktūra greitesniam sąjungininkų judėjimui ir dislokavimui Lietuvoje.
Siekiant didesnio atgrasymo, saugumo situacijos stabilizavimo regione ir nuolatinio JAV
pajėgų dislokavimo Lietuvoje, 2021 m. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje atidaryta
JAV bataliono karinė stovykla.
2021 m. baigtos alternatyvių PKM technikos remonto dirbtuvių statybos, rekonstruoti PKM
skirti garažai.
2021 m. pasirašyta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis dėl naujos karinės
infrastruktūros trims LK bataliono dydžio vienetams sukūrimo.

VI SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMAI

Priimančiosios šalies parama
2021 m. buvo užtikrinami priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) poreikiai Lietuvoje
dislokuotoms ir atvykstančioms NATO šalių pajėgoms: NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei,
rotacinėms kuopoms, NATO oro policijos misiją vykdančiam kontingentui. Jiems teiktos
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apgyvendinimo, maitinimo paslaugos, užduotims vykdyti reikalingi degalai, karių gerovės ir
laisvalaikio paslaugos.
Pagal PŠP planus ir (ar) atskirus įsakymus LK Gynybos štabas (toliau – GŠ) planavo,
organizavo, koordinavo PŠP teikimą NATO pajėgų vienetams Lietuvos teritorijoje tarptautinių
pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių metu ir užtikrino sąjungininkų pajėgų judėjimą per
šalį.
LK Logistikos valdybos padaliniai 2021 m. PŠP teikė:
- Lietuvoje vykstant pratyboms „Shneller Degen“;
-

išlaikant NATO karius tam parengtose lauko stovyklose;

- tarptautinių pratybų „Brilliant Jump“ metu (apgyvendinimo, maitinimo, sanitarijos
paslaugos).
Pagal galimybes PŠP nuolat teikiama pajėgoms, atvykstančioms į LK vienetų organizuojamas
tarptautines pratybas („Stiprusis grifonas“, „Geležinis Vilkas“ ir kt.).
Dalyvavimas tarptautinėse operacijose
2021 m. LK GŠ užtikrino nepertraukiamą LK vienetų ir karių, dalyvaujančių tarptautinėse
operacijose ir misijose, valdymą ir vadovavimą jiems. LK kariai dalyvavo 11-oje tarptautinių
operacijų Europoje, Afrikoje, Azijoje, Viduržemio jūroje, Indijos vandenyne, 5 iš jų – NATO
vadovaujamos tarptautinės operacijos („Tvirta parama“ (angl. NATO-led Resolute Support Mission,
RSM) Afganistane, tarptautinė operacija Kosovo Respublikoje (angl. Kosovo Forces (angl. NATO
Kosovo Force, KFOR), NATO karinė mokymo operacija Irake (angl. NATO Mission Iraq), operacija
„Vieninga paguoda“ (angl. Allied Solace) Kosove, NATO vadovaujama operacijaTurkijoje „Aktyvi
užtvara“ (angl. „Active Fence NS 2T“)), 4-iose (iš 6) Europos Sąjungos vadovaujamų tarptautinių
operacijų ir mokymo misijų (operacijoje EUNAVFOR

SOMALIA ATALANTA (Indijos

vandenyne), operacijoje EUNAVFOR MED IRINI (Viduržemio jūroje), karinio mokymo misijose
(Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje) bei Jungtinių Tautų vadovaujamoje stabilizavimo
operacijoje MINUSMA (Malyje), Lietuvos vadovaujamoje Karinėje mokymo misijoje Ukrainoje,
taip pat Priešakinio ryšių ir informacinių sistemų modulio sudėtyje (PRISM) (angl. Deployable
Information System Module „D“ (DISM-D)) dalyvauta vykdant 3-iojo NATO ryšių bataliono
pavestas užduotis.
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Duomenų apie LK karius, dalyvaujančius tarptautinėse operacijose ir misijose, lentelė
(proc.)
2,5
2
1,5
1
0,5

2,49

2

2

1,76

2
1,12

2018

2,28

2019

2

2

1,07
2020

2021

2022

2023

2

2

Planas

1,76

2

2

2

Faktas

2,49

1,12

1,07

2,28

Pasirengimas vykdyti valstybės ginkluotąją gynybą
LK GŠ koordinavo Valstybės ginkluotosios gynybos operacinių pajėgų (toliau – VGGOP)
štabų rengimą, LR ginkluotųjų pajėgų dalyvių (Viešojo saugumo tarnybos (toliau – VST) prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – VRM), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (toliau – VSAT)
ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – VAT)) rengimą valstybės gynybai.
2021 m. gegužės mėn. LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, LK GŠ ir visų
ginkluotųjų pajėgų štabuose vyko VGGOP vadavietės ir vadovavimo elementų procedūrų
patikrinimo pratybos „Perkūno griausmas 2021“. Šiose pratybose dalyvavo LK vadovybė, LK GŠ
kariai, įvairių LK pajėgų štabų ir vadovavimo elementai, taip pat LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino štabo batalionas ir LK Ryšių ir informacinių sistemų batalionas.
LK vienetų karinio rengimo metu, didžiausią dėmesį skyrė užduotims, skirtoms treniruoti
padalinius vykdyti VGG.
LK pagalbos teikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms
LK GŠ vadovavo įgyvendinant TMU vykdymo planus, koordinavo bendradarbiavimą su
valstybės institucijomis, kurioms LK teikia pagalbą pagal TMU vykdymo planus, taip pat koordinavo
LK vienetų dalyvavimą bendrose TMU vykdymo pratybose.
- LK KOP sraigtasparniai 2 kartus teikė pagalbą LR aplinkos ministerijos pareigūnams
padėdami stebėti ir kontroliuoti aplinką.
- LK KOP (kartu su LK KJP) 11 kartų vykdė žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, vykdytos
5-ios donorų organų gabenimo operacijos.
- LK KOP ir LK KJP 4 kartus vykdė naftos dėmių Baltijos jūroje žvalgybą.
- LK KOP ir LK KJP 4 kartus vykdė įvairių objektų ir laivų atpažinimo operacijas Baltijos
jūroje.
- LK KOP 22 kartus vykdė Baltijos jūros ekonominės zonos žvalgybą.
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LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“ paskelbus ekstremaliąją situaciją, 2020 m. kovo 3 d. aktyvintos LK TMU
vykdymo operacinės pajėgos (toliau – OP).
Siekiant suvaldyti COVID-19 situaciją LK TMU OP pagalbą teikė:
1. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC). 2021 m. sausio 1 –
vasario 12 d. kariai pasitelkti padėti NVSC vykdyti Lietuvos piliečių, galimai turėjusių kontaktą su
sergančiu COVID-19 asmeniu, apklausą pagal nustatytas procedūras. Vidutiniškai į budėjimą
pagalbai teikti NVSC buvo pasitelkti 65 kariai.
2021 m. kovo 9 – birželio 30 d. kariai pasitelkti konsultacijoms iš COVID-19 ligos paveiktų
teritorijų atvykusiems gyventojams teikti, jų kontaktinei informacijai Vilniaus, Kauno, Palangos oro
uostuose ir Klaipėdos jūrų uosto centriniame bei krovinių terminaluose rinkti. Iš viso LK TMU OP
patikrino apie 720 orlaivių ir apie 197 keltus. Vidutiniškai į budėjimą pagalbai teikti NVSC buvo
pasitelkta 14 karių;
2. LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Operacijų centrui. 2021 m. sausio 1 d. –
birželio 30 d. 3 LK atstovai skirti konsultavimo užduotims vykdyti pagal funkcines sritis;
3. Policijos departamentui prie LR VRM (toliau – PD) . 2021 m. sausio 1 d. – vasario 28 d. ir
2021 m. balandžio 2–5 d. LK Karo policija (toliau – KP) teikė pagalbą PD užtikrinant viešąją tvarką
(vykdant patruliavimo funkcijas viešosiose erdvėse), vykdant asmenų izoliavimo vietų apsaugą, taip
pat blokuojant teritorijas (įvažiavimo ir išvažiavimo kontrolei vykdyti). Vidutiniškai į budėjimą
pagalbai teikti PD buvo skiriama 30–50 karių;
4. 2021 m. kovo 15 – gegužės 28 d. LK Logistikos valdyba (toliau – LV) teikė pagalbą gabenant
materialines vertybes į ligonines. Pagalbai teikti skirta iki 30 karių.
2021 m. gegužės 20 – rugpjūčio 15 d. LK LV teikė pagalbą SAM vykdant LR piliečių
vakcinavimą. Pagalbai teikti skirta iki 12 karių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo paskyrimo“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr.
XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ nelegalių migrantų krizei suvaldyti LK TMU OP
buvo pasitelktos pagalbai teikti:
1. 2021 m. birželio 11 – lapkričio 20 d. LK TMU OP Sausumos pajėgų elemento (toliau – SPE)
kariai vykdė inžinerinių užtvarų įrengimą penkiose LR pasienio užkardose (Barausko, Druskininkų,
Kabelių, Purvėnų, Gintaro Žagunio). SPE kariai nutiesė 53 570 m inžinerinių užtvarų. Pagalbai teikti
skirta nuo 100 iki 200 karių. LK TMU OP Logistikos valdybos elemento kariai Pabradės užsieniečių
registrų centre (toliau – URC) įrengė palapinių miestelį, kuriame numatyta apgyvendinti iki 350
asmenų. Taip pat įrengti palapinės-angarai Kabeliuose ir Druskininkuose. Pagalbai teikti skirta nuo
30 iki 50 karių.
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2021 m. birželio 10 d. – gruodžio 31 d. SPE, KPE kariai vykdė patruliavimą 11-oje LR pasienio
užkardų (Kapčiamiesčio, Druskininkų, Barausko, Kabelių, Purvėnų, Tribonių, Gintaro Žagunio,
Švenčionių, Adutiškio, Tverečiaus, Puškų). Vidutiniškai į patruliavimą buvo skirta nuo 80 iki 272
karių. Nepaprastosios padėties metu rezerve buvo išlaikoma iki 350 karių (prireikus suvaldyti
nelegalių migrantų srautą LR pasienyje).
2. 2021 m. liepos 31 – gruodžio 12 d. SPE kariai vykdė nelegalių migrantų apsaugą 13-oje
objektų, kuriuose nelegalūs migrantai buvo apgyvendinti. Pagalbą teikė 12–52 kariai.
3. Vyko LR Vyriausybės ir LR VRM atstovų konsultavimas skiriant sąveikos karininkus į LR
VRM Jungtinį situacijų centrą (toliau – JSC).
Nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. 6 LK atstovai skirti į LR VRM JSC.
4. 2021 m. rugpjūčio 18 d. – gruodžio 31 d. 10 LK atstovų teikė pagalbą Migracijos
departamentui prie LR VRM (bendravimas su migrantais).

LK GRP
Pagrindinis LK personalo komplektavimo prioritetas – GRP vienetų sukomplektavimas ir
išlaikymas. LK GRP skirtos kovinėms užduotims vykdyti, kurį sudaro, KOP, KJP SOP, logistinės
paramos ir vadovavimo elementai.
Pasirengimas ir budėjimas NATO GRP ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose
Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose
Koordinuotas LK vienetų ir karių budėjimas ir pasirengimas dalyvauti NATO GRP, Jungtinėse
ekspedicinėse pajėgose (toliau –JEP).
NATO sąjungininkų pajėgos Lietuvoje
Siekiant užtikrinti Baltijos regiono saugumą ir sumažinti galimo konflikto tikimybę, LK GŠ
koordinavo karinį bendradarbiavimą su Vokietija, taip išlaikant Vokietijos vadovaujamo bataliono
dydžio kovinės grupės vienetą (NATO priešakines pajėgas) Lietuvoje. Į NATO kovinę grupę karius
ir techniką skyrė Nyderlandai, Belgija, Čekija, Norvegija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Islandija.
Vokietija tęsė savo, kaip vadovaujančios NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovinei grupei
šalies, įsipareigojimų vykdymą – organizavo pajėgų planavimą, užtikrino manevrinių vienetų
rotacijas ir kovinę parengtį, taip pat dalyvavo suplanuotuose kariniuose mokymuose ir pratybose,
tokiu būdu parodydama NATO šalių vienybę ir parengtį vykdyti Baltijos regiono gynybą.
NATO priešakinių pajėgų batalionas kartu su LK kariniais vienetais intensyviai vykdė kovinį
rengimą tarpusavio sąveikai gerinti.
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Tarptautinis bendradarbiavimas
2021 m. tarptautinis bendradarbiavimas vyko dvišaliu, trišaliu ir daugiašaliu formatais. Buvo
tęsiamas intensyvus dialogas su papildomas saugumo priemones vykdančiomis, pratybose
dalyvaujančiomis ir pajėgas siunčiančiomis šalimis ir NATO institucijomis. Išskirtinis dėmesys
skirtas praktiniam bendradarbiavimui su JAV, Vokietija, Jungtine Karalyste (toliau – JK) (per JEP),
Lenkija, Šiaurės ir Baltijos šalimis.
Trišaliu formatu su Lenkija ir Ukraina tęstas bendros brigados LITPOLUKRBRIG projektas,
dvišaliu bendradarbiavimo formatu vyko renginiai su Rytų šalimis (Ukraina, Sakartvelu).
Tęsėsi bendradarbiavimas su NORDEFCO formato šalimis, siekiant, kad Šiaurės šalys
dalyvautų NATO saugumo ir atgrasymo priemonėse Lietuvoje ir užsitikrinti jų paramą vystant
saugumo ir gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetuko, Šiaurės grupės
šalių bei NORDEFCO susitikimuose buvo koordinuojamos gynybos regione stiprinimo pozicijos,
keičiamasi informacija apie grėsmių vertinimą, dalijamasi aktualia informacija.
Bendradarbiavimas su valstybės institucijomis
2021 m. LK bendradarbiavimas su valstybės institucijomis – Muitinės departamentu prie LR
finansų ministerijos, PD, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, VST, VSAT
ir VAT – vyko pagal galiojančias bendradarbiavimo sutartis ir LK vado bei konkrečios valstybės
institucijos vado įsakymais patvirtintus 2021 metų bendradarbiavimo planus. Siekta, kad institucijų
bendradarbiavimas didintų valstybės skirtų resursų panaudojimo efektyvumą, stiprintų visų dalyvių
pasitikėjimą ir valstybės ginkluotosios gynybos dalyvių sąveiką. 2021 m. buvo atnaujintos LK
bendradarbiavimo sutartys su VAT ir PD.
LK bendradarbiavimo su valstybės institucijomis prioritetinės sritys: bendros operacijos,
bendros pratybos ir mokymai, keitimasis informacija, personalo rengimas ir kvalifikacijos
tobulinimas. Svarbios sritys – LK ir institucijų, sudarančių LR ginkluotąsias pajėgas, bendras karinis
rengimas ir operacinis planavimas.
Nemažai 2021 m. suplanuotų bendradarbiavimo priemonių buvo atšaukta dėl Lietuvoje
vykdytų COVID-19 pandemijos valdymo priemonių, tačiau paminėtina, kad 2021 m. rugsėjo mėn.
LK GŠ buvo aktyvintas Jungtinis žvalgybos centras, taip pat LK organizuotos pratybos „Perkūno
bastionas 2021“, kuriose dalyvavo paskirti bendradarbiaujančių institucijų atstovai. LK vienetai
organizavo keliolika pratybų (pvz.: lauko taktikos pratybas ,,Karaliaus kirtis 2021“, sąveikos stalo
pratybas „Griausmas 2021“, lauko pratybas „Ūdra“), kuriose dalyvavo institucijų vietinių struktūrinių
padalinių pareigūnai. LK organizavo bazinius karinių įgūdžių mokymo kursus Lietuvos policijos
mokyklos ir Pasieniečių mokyklos kursantams.
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VII SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
I strateginis tikslas: sukurti ir išlaikyti karinius pajėgumus, kurie saugotų LR suverenitetą, jos
teritorinį vientisumą, užtikrintų Lietuvos ir kitų NATO šalių kolektyvinę gynybą ir būtų parengti
dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.
Siekiant šio krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) strateginio tikslo LK prisideda
įgyvendindama šiuos efekto vertinimo kriterijus:
1. Kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų sukomplektavimas personalu
pagal organizacinių sistemų ir įrangos lenteles (toliau – OSĮL) (procentais) (kodas E-01-01).
Informacija apie šio efekto vertinimo kriterijaus planines ir faktines reikšmes žymima slaptumo
žyma „Riboto naudojimo“. Kriterijus įvertina kariuomenės vienetų personalo sukomplektavimo ir
aprūpinimo ginkluote, transportu, ryšių, stebėjimo ir kita įranga lygį, t. y. pagal šį kriterijų vertinamas
bendras kariuomenės išvystymo lygis. LK kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų
personalo komplektavimas pagal OSĮL vykdomas nuosekliai. Šis kriterijus yra vienas iš Krašto
apsaugos sistemos plėtros programos kriterijų.
2. Karinių vienetų aprūpinimas kritine įranga pagal OSĮL (procentais) (E-01-02)
Informacija apie šio efekto vertinimo kriterijaus planines ir faktines reikšmes žymima slaptumo
žyma „Riboto naudojimo“. Karinių vienetų aprūpinimas svarbiausia (angl. critical) įranga ir
ginkluote toliau gerėjo, planinė 2021 m. kriterijaus reikšmė pasiekta. Karinių vienetų aprūpinimas
svarbiausia įranga gerėja dėl augančio KAS finansavimo ir LK aprūpinimo – nuolat vykdomi
svarbiausios įrangos įsigijimai, ji paskirstoma pagal pajėgumų planuose numatytus prioritetus,
programoms (projektams) numatytus asignavimus. Šis kriterijus yra vienas iš Krašto apsaugos
sistemos plėtros programos kriterijų.
3. Sausumos pajėgumai, parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su
sąjungininkų pajėgomis, procentais (E-01-03)
Informacija apie šio efekto vertinimo kriterijaus planines ir faktines reikšmes nuo 2021 m.
žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. NATO deklaruotų sausumos vienetų personalo,
parengto dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkais, skaičius 2021 m.
išliko nepakitęs. Planinei reikšmei nustatyti buvo remtasi PKT karių, per atsiskaitomąjį laikotarpį
tarnavusių LK Sausumos pajėgose, LK Specialiųjų operacijų pajėgose, LK Logistikos valdyboje, LK
Karo policijoje, LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione, LK Ryšių ir
informacinių sistemų batalione ir deklaruotuose į NATO pajėgas (kaip perdislokuojami) vienetuose
(angl. NATO Deployable Forces), ribiniais skaičiais. Į minėtus vienetus 2021 m. nuosekliai buvo
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skiriami PKT kariai, remiantis ribiniais skaičiais, todėl rodiklio faktinė reikšmė buvo pasiekta. Šis
kriterijus yra vienas iš Krašto apsaugos sistemos plėtros programos kriterijų.
4. Greitojo reagavimo pajėgų (toliau – GRP) sukomplektavimas personalu (procentais)
(kodas E-01-04).
Informacija apie šio efekto vertinimo kriterijaus planines ir faktines reikšmes žymima slaptumo
žyma „Riboto naudojimo“. LK GRP sukomplektavimas ir išlaikymas yra pagrindinis LK personalo
komplektavimo prioritetas. LK vienetai, skiriantys budėti karius į LK GRP, 2021 m. užtikrino
personalo (taip pat ginkluotės, technikos ir įrangos) poreikio patenkinimą užduotims vykdyti. Šis
kriterijus yra vienas iš Krašto apsaugos sistemos plėtros programos kriterijų.
5. Karių, įgijusių pagrindinį karinį parengtumą ir išleistų į atsargą ne vėliau kaip prieš
10 metų, skaičius (kodas E-01-05)
1 grafikas. Karių, įgijusių pagrindinį karinį parengtumą ir išleistų į atsargą ne vėliau kaip prieš
10 metų, skaičius

Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų
panaudojimas:
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Programos
kodas

Asignavimų
Programos
pavadinimas

Asignavimų
planas

planas*, įskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam

Panaudota asignavimų,
Panaudota
asignavimų

laikotarpiui
01 01

01 02

Sausumos
pajėgos
Karinės oro
pajėgos

nurodytų asignavimų plane,
įskaitant patikslinimus
ataskaitiniam laikotarpiui,
dalis (proc)**

391110,0

379295,0

379091,8

99,9

99759,0

129857,5

129529,9

99,7
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Karinės jūrų

01 03

pajėgos

01 04

Logistika

35360,0

27727,0

27621,1

99,6

174050,0

284775,3

282999,9

99,4

86941,0

71690,8

71797,8

100,1

36252,0

36678,0

36435,1

99,3

823472,0

930023,6

927475,6

99,7

Krašto
apsaugos
01 05

sistemos
personalo
rengimas
Specialiųjų
operacijų

01 06

pajėgos
Iš viso

III strateginis tikslas: užtikrinti pasirengimą valstybės ginkluotos gynybos operacijoms,
koordinuoti taikos meto užduočių vykdymą bei prisidėti prie tarptautinio saugumo stiprinimo.
Siekiant šio KAS strateginio tikslo LK prisideda įgyvendindama šiuos efekto vertinimo
kriterijus:
1. Valstybės gynybos strateginės vadavietės ir Ginkluotųjų pajėgų vadavietės
funkcionavimo lygis (E-03-01)
Informacija apie šio efekto vertinimo kriterijaus planines ir faktines reikšmes žymima slaptumo
žyma „Konfidencialiai“. Įgyvendinant III strateginį tikslą ir siekiant užtikrinti pasirengimą valstybės
ginkluotosios gynybos operacijoms, ypač svarbu išvystyti Valstybės gynybos strateginę ir
Ginkluotųjų pajėgų vadavietes. Šiuo tikslu įsigyjamos transporto, ryšio ir kt. priemonės,
vadovaujantis vadaviečių aktyvinimo paramos planais vykdomas karinis rengimas, orientuotas į
vadaviečių ryšių ir informacinių sistemų išskleidimą, taip pat vystomas ginkluotųjų pajėgų tinklas,
siekiant užtikrinti nenutrūkstamą, patikimą ir saugų LK karinių vienetų ir štabų keitimąsi informacija
(24/7).
2. Karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, procentas (E-03-02)
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Dalyvaudami tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkais, įnešame tiesioginį
indėlį į mūsų pačių saugumą ir gynybą. Tarptautinėse operacijose dalyvaujantys kariai – tai LK PKT
kariai ir kariai savanoriai, dislokuoti ataskaitiniais metais tarptautinės operacijos rajone ir vykdantys
(ar vykdę) tarptautinės operacijos užduotis ne trumpiau kaip 30 dienų. Tarptautine operacija laikoma
ta operacija, kurioje, LR Seimui pritarus, LR kariniai vienetai dalyvauja kartu su kitų valstybių
kariniais vienetais, įskaitant ES operacijas, karines mokymo misijas ir jų karines vadavietes. Lietuvos
karinis indėlis priklauso nuo konkrečios operacijos ar misijos poreikių ir turimų karinių pajėgumų.
Šis kriterijus yra vienas iš KAS plėtros programos kriterijų.
Kriterijaus planinė reikšmė 2021 m. pasiekta (2,28 proc.) ir nežymiai viršyta, nes 2021 m. I
pusm. buvo baigta tarptautinė operacija Afganistane „Tvirta parama“ (kuri įskaičiuojama į procentinę
reikšmę) ir 2021 m. II pusm. padidintas karių, siunčiamų dalyvauti operacijoje Irake, skiriant LK
apsaugos būrio karius, mandatų skaičius.
Bendra tendencija– numatoma tęsti dalyvavimą tarptautinėse operacijose ir misijose, skiriant
pajėgumus pagal LR Seimo nutarimuose patvirtintus skaičius.
Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų
panaudojimas
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Panaudota

Asignavi-

asignavimų,

mų
planas*,
Program

Programos

os kodas

pavadinimas

Asignavim
ų planas

įskaitant
patikslinimus
ataskaitinia

nurodytų
Panaudot

asignavimų

a

plane,

asignavim

įskaitant

ų

patikslinimus
ataskaitiniam

m

laikotarpiui,

laikotarpiui
03 01

Karinės operacijos

55127,0

50275,5

dalis (proc)**
49408,5

98,3

