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ĮVADINIS ŽODIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) žvalgybos įstatymu, Antrasis
operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD,
Departamentas) šia ataskaita visuomenei pristato AOTD veiklos 2015 m. rezultatus. Svarbu
pažymėti, kad šioje ataskaitoje pateikiama tik neįslaptinta informacija, o išsami ataskaita
pateikiama Valstybės gynimo tarybai ir Seimui.
2015 m. Departamento veiklą labiausiai veikė sudėtinga saugumo situacija regione,
susidariusi dėl tebesitęsiančių agresyvių Rusijos veiksmų prieš Ukrainą, ir paaštrėjusi
situacija Vidurio Rytuose. Departamentui reikėjo toliau išlaikyti sutelktus žvalgybos
informacijos rinkimo ir analizės pajėgumus, kad būtų laiku ir tinkamai patenkinti tiek LR
institucijų, tiek NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) žvalgybos informacijos poreikiai.
AOTD kontržvalgybinė veikla praėjusiais metais taip pat išsiskyrė padidėjusiu vykdomų
kontržvalgybinių tyrimų ir operacijų skaičiumi, identifikuojant ir užkardant užsienio valstybių
žvalgybos ir saugumo tarnybų, su jomis susijusių organizacijų ir asmenų veiklą, keliančią ar
galinčią kelti grėsmę nacionaliniams saugumo interesams ir šalies gynybinei galiai.
Kita vertus, 2015 m. išsiskyrė Departamentui suteiktu pakankamu finansavimu, o
gauti resursai leido ne tik palaikyti ir atnaujinti turimus pajėgumus, bet ir užtikrinti naujų
žvalgybos pajėgumų plėtrą, pradėtą 2014 m.
I. ŽVALGYBA
2015 m. nacionaliniai žvalgybos informacijos poreikiai, lyginant su pastaraisiais
keleriais metais, kito nedaug, o prioritetinės žvalgybos veiklos kryptys išliko praktiškai
nepakitusios. Kita vertus, metų pabaigoje padidėjo žvalgybos informacijos poreikiai tokiomis
temomis kaip migracija, terorizmas ir Rusijos veikla Sirijoje.
Departamentas
Rusijos
veiksmai
prieš
Rusija
per
2015
m.
Ukrainą
27 %
nacionaliniams
26 %
žvalgybos informacijos
vartotojams įvairiomis
Baltarusija
9%
temomis parengė ir
pateikė apie 1 200 Energetinis ir
įvairių
žvalgybos ekonominis
Gruzija,
saugumas
produktų,
iš
kurių
Moldova
ir
10 % Informacinės
kitos
NVS
Konfliktų
maždaug 10 proc. buvo
grėsmės
šalys
regionai
visų šaltinių strateginės
3%
9%
16 %

žvalgybos
analizės
Nr. 1. AOTD žvalgybos produkcijos tematika 2015 m.
produktai.
Kaip
ir
kasmet, pernai didžiausias dėmesys AOTD žvalgybos produkcijoje skirtas kariniamspolitiniams, kariniams-ekonominiams ir kariniams-technologiniams procesams, vykstantiems
Rusijoje ir Baltarusijoje, Rusijos veiksmams prieš Ukrainą, taip pat Rusijos ir Baltarusijos
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vystomiems energetinių išteklių projektams, darantiems įtaką LR energetiniam ir
ekonominiam saugumui. Dėmesio skirta saugumo situacijos Gruzijoje, Moldovoje ir kitose
Nepriklausomų valstybių sandraugos (toliau – NVS) šalyse narėse vertinimams. Augant
vadinamosios „Islamo valstybės“ (toliau – ISIL) Irake ir Levante grėsmei bei nestabilumui
Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, nemažą dėmesį Departamentas skyrė saugumo situacijai
Sirijoje, Irake, Libijoje, Egipte, Malyje ir kitose minėtų regionų šalyse nagrinėti. 2015 m.
pabaigoje sustiprėjo dėmesys migracijos, terorizmo ir Rusijos veiklos Sirijoje temoms.
Neperiodinių žvalgybos produktų, kurie rengiami atsakant į žvalgybos vartotojų
išreiškiamus poreikius pagal labai konkrečią temą ar procesą arba Departamentui surinkus
svarbios informacijos žvalgybos vartotojams aktualiomis temomis, dalis bendroje
produkcijoje išliko tokia kaip 2014 metais.
Atsižvelgiant į žvalgybos produkcijos vartotojų išreikštus poreikius, lyginant su 2014
m., AOTD pernai teikė daugiau informacijos žodžiu rengdamas įvairaus lygmens susitikimus,
konsultacijas ir skaitydamas pranešimus aktualiomis temomis, kuriose vyravo grėsmių
nacionaliniam saugumui problematika. Departamentas išlaikys dažnesnį betarpišką
bendravimą su žvalgybos vartotojais ir ateityje, nes tai Departamentui leidžia geriau suprasti
realius žvalgybos informacijos sklaidos trūkumus ir poreikius bei tuo pačiu atsakyti į
aktualiausius ar specifinius vartotojų klausimus, o tai pasiekti ne visada pavyksta rengiant
žvalgybos produktus raštu.
Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) ir Lietuvos kariuomenė (toliau – LK) buvo
svarbiausi AOTD žvalgybos produktų vartotojai. Tuo pačiu didžioji dalis visų Departamento
parengtų strateginės žvalgybos analizės produktų buvo pateikta ir valstybės vadovams bei
kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
AOTD žvalgybos produktų vertinimas. 2015 m. nacionaliniai žvalgybos vartotojai
(LR prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, KAM, Užsienio reikalų ministerijos, LK ir kitų
institucijų atstovai) savo žvalgybos informacijos poreikius ir nuomonę apie AOTD rengiamus
visų šaltinių strateginės žvalgybos analizės produktus išreiškė ne kartą. Teigiamai įvertinta
šių AOTD produktų kokybė ir savalaikiškumas. Labai palankiai atsiliepta apie rengiamus
pranešimus ir susitikimus su AOTD atstovais tam tikriems klausimams / temoms aptarti, nes
jų metu žvalgybos informaciją galima gauti greičiau ir labiau atitinkančią vartotojų poreikius
(klausimų-atsakymų būdu galima gauti patikslintos, detalesnės informacijos). Paprašyta
ateityje tokius susitikimus rengti dar dažniau. Pageidauta, kad Departamentas ir toliau siektų
dar greitesnio aktualios žvalgybos informacijos perdavimo vartotojams ir pažymėta, kad dėl
didesnio operatyvumo rašytinius žvalgybos produktus būtų galima keisti žodiniu žvalgybos
informacijos ir vertinimų pateikimu.
Žvalgybos vartotojai teigiamai atsiliepė ir apie AOTD rengiamą viešąjį grėsmių
vertinimą – jame pateikta informacija labai naudinga ir ja plačiai naudojamasi. Prašyta ateityje
šiame vertinime naudoti daugiau vaizdinės medžiagos.
Žvalgybos parama NATO ir ES institucijoms. Kaip ir kasmet, praėjusiais metais
Departamentas, naudodamasis savo sukaupta patirtimi ir analitine kompetencija, aktyviai
rėmė NATO ir ES institucijas įvairiais visų šaltinių strateginės žvalgybos analizės produktais, o
AOTD žvalgybos pareigūnai aktyviai dalyvavo NATO ir ES žvalgybos institucijų veikloje.
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AOTD
pateikta
Gruzija,
Kita Baltarusija
žvalgybos
informacija
Rusijos
9%
Moldova ir 6 %
NATO ir ES žvalgybos
veiksmai prieš
kitos NVS
Ukrainą
padaliniai
naudojasi
šalys
42 %
3
%
rengdami savo žvalgybos
pažymas ir pranešimus,
teikiamus NATO ir ES
Rusija
sprendimų
priėmėjams,
40 %
gynybos pajėgumų ir
operacijų
planuotojams
politiniu (NATO Šiaurės
Nr. 2. AOTD žvalgybos produkcijos, 2015 m. skirtos NATO ir ES, tematika
Atlanto Taryba, ES Išorinių
veiksmų tarnyba ir vyriausioji ES įgaliotinė) ir kariniu lygmeniu (NATO ir ES kariniai
komitetai, NATO strateginio ir operacinio lygmens vadavietės).
AOTD žvalgybos pareigūnų tarnyba įvairiose NATO ir ES institucijose 2015 m.
įvertinta puikiai, o Lietuvai ne kartą padėkota už paramą žvalgybos informacija ir personalu.
Dalyvavimas NATO ir ES žvalgybos veikloje:
Veiklos sritis

NATO

ES

NATO civilinės ir karinės žvalgybos ES gynybos žvalgybos direktorių
vadovų susitikimai
susitikimai
Žvalgybos politika

Darbiniai susitikimai karinės žvalgybos ES gynybos žvalgybos darbo grupių
srityse
susitikimai
Kitos darbo grupės

Žvalgybos analizė

Žvalgybos
informacinės ir
telekomunikacinės
sistemos
Kontržvalgyba

Kitos darbo grupės

Teminės darbo grupės energetikos,
Žvalgybos
analitikų
konferencijos
užsienio ir saugumo politikos
įvairiais saugumo, ekonomikos ir kitais
klausimais, turinčiais įtakos ES ir
klausimais.
visos Europos saugumui
Susitikimai, skirti sprendimams priimti
Sistemų
vartotojų,
techninių klausimų
susitikimai

saugumo
ir
darbo grupių

Susitikimai, seminarai ir pratybos
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II. KONTRŽVALGYBA
Prioritetiniai 2015 m. žvalgybos poreikiai ir užduotys, kurias vykdė AOTD
kontržvalgyba, išliko nepakitusios. Tai užduotys, susijusios su užsienio valstybių žvalgybos ir
saugumo tarnybų veikla, nukreipta prieš LR gynybinę galią, ypač šnipinėjimu.
2015 m. AOTD taikė pasyviąsias ir aktyviąsias kontržvalgybos priemones,
bendradarbiavo su kitomis už LR nacionalinį saugumą atsakingomis institucijomis bei
užsienio partneriais, parengė ir pateikė krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) vadovybei,
kitoms už nacionalinį saugumą ir gynybą atsakingoms institucijoms bei partneriams apie 100
kontržvalgybinių vertinimų ir kitokių kontržvalgybinių produktų.
Kaip ir ankstesniais metais, 2015 m. daugiausia dėmesio buvo skirta užsienio
saugumo ir žvalgybos tarnybų veiklai, nukreiptai prieš Lietuvos gynybinę galią, ypač
šnipinėjimui. Siekiant užtikrinti platesnę ir tikslinę kontržvalgybinės informacijos sklaidą ir,
kiek įmanoma, efektyvesnę šnipinėjimo prevenciją, šia tema buvo skaityti pranešimai KAS, LK,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) atstovams. Taip pat nemažai
kontržvalgybos produktų parengta grėsmių kibernetinėje erdvėje tema – KAS vadovybė ir
kitos už nacionalinį saugumą ir gynybą kibernetinėje erdvėje atsakingos institucijos buvo
nuolat informuojamos apie subjektus, veikiančius ir keliančius grėsmę kibernetinėje erdvėje,
jų taikinius, taikomus metodus, pasikeitimus ir bandymus pasinaudoti (kibernetinis
šnipinėjimas, kibernetinės atakos) Lietuvos valstybės institucijų automatizuoto duomenų
apdorojimo (toliau – ADA) sistemų ir tinklų pažeidžiamumais. Techninio pobūdžio
informacija buvo keičiamasi su AOTD užsienio partneriais, siekiant didinti kibernetinio
saugumo efektyvumą ir kibernetinio ginklo atpažinimo galimybes. Po lapkričio mėnesį
įvykdytų teroristinių aktų Prancūzijoje, AOTD dalijosi iš NATO institucijų ir partnerių gauta
informacija apie terorizmo grėsmes su kitomis LR nacionalinį saugumą užtikrinančiomis
institucijomis.
Aktyviosios kontržvalgybos priemonės – kontržvalgybos tyrimai, analizė ir operacijos
Kaip ir kasmet, AOTD 2015 m. vykdė kontržvalgybinius tyrimus ir operacijas, kurių
tikslas – nustatyti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kylančias valstybės viduje ir iš
užsienio bei galinčias turėti reikšmės KAS saugumui, šalies gynybinei ir ekonominei galiai.
Buvo renkama informacija apie šnipinėjimo grėsmes, KAS personalo pažeidžiamumą ir kitus
veiksnius, didinančius grėsmę LR gynybinei galiai. 2014 m. gruodį, po ilgalaikio AOTD
kontržvalgybinio tyrimo, buvo sulaikyti 2 asmenys, įtariami šnipinėjimu Rusijos žvalgybos
tarnybos naudai. Ši operacija leido ne tik užkirsti kelią tolesniam šnipinėjimui ir šnipinėjimo
tinklo plėtimui, nukreiptam prieš KAS ir Lietuvos gynybinę galią, bet ir įgyti daugiau patirties
bei žinių, dėl kurių galima geriau suprasti ir vertinti oponento šnipinėjimo veiklos būdus ir
metodus, taip pat tobulinti taikomas prevencijos priemones. Kita vertus, besiformuojanti
Lietuvos teisinė praktika, skiriant pernelyg švelnias bausmes už šnipinėjimą, nesudaro būtinų
prielaidų atgrasymui nuo tokios veikos. Nors užverbuotų asmenų taikos metu vykdoma veika
nedaro didelės žalos valstybei (kaip konstatavo teismas dviem pastaraisiais atvejais), svarbu
pažymėti, kad tokie asmenys krizinių situacijų ar karo metu vykdys ir kitokio pobūdžio
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užduotis, keliančias kur kas didesnę žalą. Tai gerai iliustruoja Gruzijos pavyzdys, kai Rusijos
GRU užverbuotas Gruzijos karininkas teikė didelės žalos nesukeliančią informaciją, o
prasidėjus kariniams veiksmams perdavė informaciją apie Boržomio tarpukalnėje dislokuotus
sraigtasparnius ir po kelių dienų ši bazė buvo subombarduota.
2015 m. augo AOTD vykdomų kontržvalgybinių tyrimų ir operacijų skaičius.
Departamento taikytų teismo sankcionuotų veiksmų prieš Lietuvos ir užsienio valstybių
fizinius ir juridinius asmenis skaičius padidėjo 53 proc. Sankcionuotų veiksmų metu rinkta
informacija apie asmenų, galimai susijusių su užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo
institucijomis, veiklą ir ryšius Lietuvoje, KAS personalo pažeidžiamumą ir kitus veiksnius,
didinančius grėsmę LR gynybinei galiai. Surinkta informacija pateikta KAS vadovybei ir pagal
kompetenciją kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
Bendradarbiavimas su Valstybės saugumo departamentu (toliau – VSD) ir
teisėsaugos institucijomis. Kaip ir kasmet, 2015 m. su VSD buvo keičiamasi kontržvalgybos
informacija, vykdomas operacijų rėmimas, bendradarbiauta techninėje srityje. Nuo 2015 m.
lapkričio pradėta aktyviau bendradarbiauti ir terorizmo grėsmių klausimais.
Itin produktyvus bendradarbiavimas vyko su Policijos departamentu, VSAT,
Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau –
FNTT), Generaline prokuratūra ir kitomis teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis.
Pagal STT, Muitinės departamento, Vadovybės apsaugos departamento (toliau – VAD)
ir VSD paklausimus pateikta informacijos apie daugiau nei 6 tūkst. kandidatų į valstybės
tarnybą arba asmenis, siekiančius gauti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Dėl 24 asmenų AOTD pateikė paklausėjams svarbios informacijos, turėjusios reikšmės
sprendimams dėl jų patikimumo priimti.
Pasyviosios kontržvalgybos priemonės
Įslaptintos informacijos apsauga. Vykdydamas pasyviosios kontržvalgybos
priemones 2015 m. AOTD tęsė netikėtą įslaptintos informacijos kontrolę KAS institucijose.
Atliekant įslaptintos informacijos kontrolę KAS, nustatytos galimos rizikos prarasti ar
neteisėtai atskleisti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, susijusios su
įslaptintos informacijos apdorojimu, saugojimu, perdavimu ADA sistemomis ir tinklais,
įslaptintos informacijos administravimu, fizinės apsaugos reikalavimų nesilaikymu bei
personalo pažeidžiamumu. Siekdamas kelti įslaptintos informacijos naudotojų darbo kultūrą,
Departamentas bendradarbiavo su kitomis KAS institucijomis, teikė siūlymus ir
rekomendacijas.
AOTD įvairiuose KAS padaliniuose taikė ir kitas prevencines priemones: organizavo
saugumo instruktažus, kalbėjosi su kariais, konsultavo KAS institucijų vadovus, LK
informacijos apsaugos specialistus dėl fizinį saugumą stiprinančių priemonių.
2015 m. rudenį AOTD iniciatyva pirmą kartą suorganizuotas seminaras, kurio tikslas
– plėsti saugumo specialistų suvokimą apie žvalgybines grėsmes, kelti profesinę kompetenciją
ir stiprinti AOTD bei KAS saugumo specialistų bendradarbiavimą (žr. pav. Nr. 3). Be to,
susitikimo metu pateikta informacija apie grėsmes įslaptintai informacijai, nustatytas 2014–
2015 m. vykdant įslaptintos informacijos kontrolę, ir siūlymai, kaip tobulinti vidines
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savikontrolės priemones bei
Grėsmės /
Rusijos ir
šnipinėjimas
procedūras KAS institucijose
Baltarusijos
kibernetinėje
ir kelti KAS institucijų
žvalgybos ir
erdvėje bei
saugumo
kibernetinių
įslaptintos
informacijos
tarnybos
grėsmių prevencija /
naudotojų darbo su tokia
užkardymas
informacija kultūrą.
Rusijos karinis
AOTD
Grėsmių KAS
2016
m.
planavimas
kontržvalgybos
vertinimas /
(žvalgybinis
Departamentas
kartu
su
uždaviniai,
žvalgybinių
vertinimas).
grėsmių
veiklos
metodai
atitinkamais LK padaliniais
Išmoktos pamokos
tendencijos
ir principai
planuoja parengti šviečiamąją
Ukrainoje
programą,
skirtą
gilinti
Įslaptintos
Personalo
įslaptintos
informacijos
informacijos
pažeidžiamumą
...ir kitos temos
naudotojų žinias ir tobulinti
kontrolės KAS
didinantys
institucijose
veiksniai
įgūdžius dirbant su įslaptinta
rezultatai
informacija.
Elektroninės
Nr. 3. 2015 m. vykusio seminaro KAS saugumo specialistams
informacijos
sauga
ir
temos
kibernetinis saugumas. Siekdamas stiprinti KAS automatizuotai tvarkomos elektroninės
informacijos saugumą ir talkinti KAS bei kitoms LR institucijoms užtikrinant kibernetinį
saugumą, AOTD prisidėjo ir aktyviai dalyvavo rengiant ir derinant įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus, reikalingus Kibernetinio saugumo įstatymui įgyvendinti,
konsultavo KAS padalinius įvairiais kibernetinio saugumo klausimais.
2015 m. AOTD toliau vykdė KAS valdomų ir eksploatuojamų ADA sistemų ir tinklų,
skirtų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją, Žinybinės saugumo priežiūros tarnybos
(toliau – ŽSPT) funkcijas. ŽSPT vertinti pateiktų paraiškų, vykdytų saugumo inspekcijų ir
išduotų leidimų skaičiai išliko praktiškai tokie patys kaip ir 2014 m. Kaip ir kasmet,
vykdydama savo veiklą ir atsižvelgdama į kibernetinio saugumo reikalavimus, ŽSPT teikė
papildomų rekomendacijų ADA sistemų ir tinklų valdytojams.
Kaip ir kasmet, Departamentas 2015 m. rėmė įvairias KAS institucijas projektuojant ir
diegiant elektronines apsaugos
sistemas, teikė rekomendacijas
5000
dėl
techninių
saugumo
4000
priemonių įdiegimo.
3000
KAS
personalo
ir
pretendentų į tarnybą KAS
2000
tikrinimas.
2015
m.
1000
Departamentas patikrino beveik
0
1 000 asmenų, siekiančių gauti
2013
2014
2015
leidimą dirbti ir (ar) susipažinti
Tyrimai poligrafu
su
įslaptinta
informacija,
Klausimynų dėl darbo su įslaptinta informacija tikrinimas
Pretendentų į KAS ir KAS personalo duomenų tikrinimas
patikimumą.
AOTD gavo ir atsakė į
Nr. 4. Pretendentų į KAS ir KAS personalo tikrinimas
beveik 3,5 tūkst. (beveik
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tūkstančiu daugiau nei 2014 m.) paklausimų patikrinti pretendentų į KAS ir KAS personalo,
kuriam reikalingas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima „Riboto
naudojimo“ žyma, pateiktus duomenis apie save, savo aplinką, ryšius ir interesus, galinčius
turėti reikšmės tarnybos vykdymo patikimumui. Iš jų 221 kandidatas (2014 m. – 301)
neatitiko keliamų patikimumo reikalavimų ir buvo nerekomenduotas tarnauti ar dirbti KAS.
Įslaptintų sandorių saugumo KAS užtikrinimas. Vykdydamas įslaptintų sandorių
saugumo užtikrinimą KAS, AOTD teikė informaciją apie įvairias įmones ir jų darbuotojus VSD
ir kitoms institucijoms.
2015 m. Departamentas patikrino 15 įmonių, siekdamas įvertinti, kaip šiose įmonėse
saugoma ir administruojama joms perduota įslaptinta informacija. Esminių trūkumų
nenustatyta, o kitų nustatytų trūkumų atvejais įmonių darbuotojai papildomai instruktuoti dėl
įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų ir galimų teisinių pasekmių.
III. IŠTEKLIŲ VALDYMAS
AOTD personalas ir jo struktūra.
Veiklos
administr
2015
m.
Departamente
tarnaujančio
Žvalgyba
avimas ir
personalo skaičius šiek tiek augo, tačiau kaip
40 %
logistika
ir iki tol kelerius metus vyravusi personalo
20 %
pasiskirstymo tendencija išliko panaši:
žvalgybos pareigūnai sudarė 40 proc. viso
AOTD personalo, kontržvalgybos – 40 proc.,
Kontraprūpinimo ir administravimo funkcijas
žvalgyba
atliekantis personalas – 20 proc. Ir toliau
40 %
siekiant
optimizuoti
Departamento
padalinių veiklą bei stiprinti pajėgumus Nr. 5. AOTD personalo pasiskirstymas pagal
buvo
atliekami
padalinių
veiklos veiklos pobūdį
efektyvumo vertinimai, po kurių vykdyti struktūriniai pakeitimai ir padalinių funkcijų
perskirstymas.
AOTD personalo mokymai.
Užsienio
Ilgalaikiai
Personalo mokymo prioritetai išliko
kalba
Žvalgyba
karių ir
12
%
15 %
nepakitę – žvalgybos ir kontržvalgybos,
civilių
kursai
įskaitant ir kibernetinių grėsmių
3%
identifikavimo, specialistų rengimas.
Kontr2015
m.
pirmą
kartą
žvalgyba
organizuoti bendri AOTD ir VSD
20 %
Specialioįvadiniai
mokymai
naujiems
sios
profesinės
darbuotojams.
Įvertinus
bendrų
žinios
mokymų
efektyvumą
ir
naudą,
50 %
nuspręsta bazinį Lietuvos žvalgybos
pareigūnų rengimą organizuoti kasmet
Nr. 6. AOTD personalo mokymui skirtų vietų
abiem žvalgybos institucijoms bendrai,
pasiskirstymas pagal mokymo kryptis
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nuolat papildant ir atnaujinant esamą mokymų programą.
Kaip ir kiekvienais metais, 2015 m. didelis dėmesys buvo skiriamas AOTD personalo
specialiųjų profesinių žinių tobulinimui ir kvalifikacijos kėlimui: informacinių technologijų,
teisės, personalo administravimo, finansų, dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų ir kitų sričių
specialistai buvo siunčiami į atitinkamus seminarus ir kvalifikacijos kėlimo kursus. 2014 m.
buvo pradėtas, o 2015 m. tęsiamas Viduriniosios grandies vadovų mokymų ciklas, skirtas
supažindinti vadovus su naujais vadovavimo metodais ir išmokyti juos taikyti.
2015 m. daug dėmesio skirta AOTD žvalgybos pareigūnų koviniam rengimui,
numatytų fizinio saugumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimui ir švietimui įvairiais
saugumo klausimais. Rengiantis potencialioms ekstremalioms situacijoms ar mobilizacijai,
Departamento atstovai dalyvavo įvairiuose susitikimuose ir diskusijose rengiant tam
reikalingus nacionalinių norminių aktų pakeitimų projektus ar svarstant tarpinstitucinės
sąveikos klausimus.
Biudžetas. AOTD finansuojamas iš KAS skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Dauguma išlaidų planuojamos decentralizuotai, kadangi žvalgybos materialinis ir techninis
aprūpinimas sudaro valstybės ir tarnybos paslaptį. Žvalgybos informacijos rinkimo ir
apdorojimo pajėgumams, taip pat ir sėkmingam Departamento užduočių vykdymui didelę
reikšmę turi nuolatinis specializuotos įrangos modernizavimas, leidžiantis neatsilikti nuo
bendros technologinės pažangos. 2015 m. AOTD veikla buvo vykdoma gerokai didėjant
biudžetui, kuris, palyginti su 2014 m., išaugo daugiau kaip 20 proc. Pažymėtina, kad AOTD
skirtas finansavimas užtikrino NATO standartuose nurodytas siektinas išlaidų paskirstymo
proporcijas. 2015 m. AOTD įsigijimų finansavimas leido ne tik palaikyti žvalgybos ir
kontržvalgybos technines sistemas bei priemones, bet ir vykdyti naujų technologiškai
pažangių pajėgumų kūrimą ir plėtrą.
IV. PRIORITETINĖS 2016 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
Prioritetinės AOTD veiklos kryptys 2016 m. kinta nedaug, tačiau pakitusi saugumo
situacija regione lemia Departamento galimybių efektyviai vykdyti savo funkcijas
ekstremaliomis sąlygomis užtikrinimo svarbą. Departamentas didžiausią dėmesį skirs:


Departamento veiklos užtikrinimui ekstremaliomis sąlygomis;



Kontržvalgybinių pajėgumų stiprinimui;



Žvalgybinės informacijos rinkimo ir analizės pajėgumų stiprinimui prioritetinėse
srityse;



Kibernetinių pajėgumų stiprinimui;



Įslaptintos informacijos apsaugai ir prevencijai;



NATO ir ES rėmimui žvalgybine informacija.

Viršelio vaizdinė medžiaga panaudota iš:
www.widewallpaper.info

