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ĮVADINIS ŽODIS
2013 metų sausio 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos (toliau – LR) žvalgybos
įstatymo pakeitimo įstatymui, atsirado būtinybė ne tik parengti daugelį poįstatyminių teisės
aktų pataisų, bet ir naujus teisės aktus, tvarkas bei kitus procedūrinius dokumentus, kurie
aiškiau ir griežčiau reglamentuoja Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos (toliau – AOTD, Departamentas) veiklą.
Be minėtos veiklos, kuri praeitais metais pasižymėjo nemažu darbo krūviu ir įgūdžių
poreikiu, 2013 metais AOTD žvalgybos veikla ypatingą dėmesį skyrė žvalgybos paramai LR
institucijoms LR pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu.
Svarbus įvykis LR gynybos sistemai buvo sėkmingas Lietuvos Provincijos atkūrimo
grupės veiklos Afganistano Goro provincijoje uždarymas ir saugus karių grįžimas ir įrangos
išgabenimas iš misijos vietos. Tai pareikalavo didesnių nei įprasta žvalgybos ir
kontržvalgybos paramos šiai grupei pastangų.
I. ŽVALGYBA
2013 metais žvalgybos informacijos poreikiai keitėsi nežymiai ir prioritetinės
žvalgybos veiklos kryptys išliko tos pačios. Departamentas pernai parengė ir pateikė daugiau
nei 1 000 žvalgybos
produktų, iš kurių
beveik 80 % buvo
skirti
prioritetiniams
žvalgyboms
poreikiams
ir
užduotims
įgyvendinti. Minėtus
produktus
AOTD
siuntė
krašto
apsaugos sistemos
(toliau
–
KAS)
atitinkamoms
institucijoms
ir
padaliniams
bei
kitoms nacionalinį
saugumą užtikrinančioms institucijoms ir valstybės vadovams (LR Prezidentei, Ministrui
Pirmininkui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Užsienio reikalų komitetui,
Užsienio reikalų ministerijai, Energetikos ministerijai).
2013 metais Departamentas parengė grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą,
kuriame apibendrinamos ir įvertinamos užsienio šalių vidaus, užsienio bei saugumo politikos
tendencijos ir karinių pajėgumų plėtra Baltijos regione, euroatlantinėje erdvėje ir per
artimiausią dešimtmetį identifikuotos gynybos, karinės-politinės, karinės-ekonominės,
karinės-techninės ir asimetrinio pobūdžio išorės grėsmės, potencialios grėsmės bei rizikos
veiksniai LR nacionaliniam saugumui.
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AOTD
vidutiniškai
kartą
per
mėnesį
išleisdavo žvalgybinį
vertinimą
apie
vystomus Rusijos ir
Baltarusijos
energetinių išteklių
projektus,
jų
įgyvendinimą
ar
plėtrą.
Be
šių
produktų,
AOTD
ekspertai
skaitė
pranešimus ir teikė
žvalgybos informaciją apie energetinius projektus ir aktualijas įvairioms nacionalinį saugumą
užtikrinančioms institucijoms.
2013 metais, ypač LR pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pusmečiu, AOTD
aktyviai stebėjo Rytų partnerystės šalių integracinius procesus, šių šalių politinės valios raidą
ir pasirengimą pasirašyti partnerystės sutartis. Prieš Vilniuje vykusį ES Rytų partnerystės
šalių vadovų susitikimą Departamentas pateikė žvalgybos vertinimus, analizuojančius
galimus pokyčius, kurie sutrukdytų derybų procesus ar blokuotų ES asociacijos sutarčių
pasirašymus.
Didėjant nestabilumui bei konfliktų skaičiui Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose bei
Šiaurės Afrikoje, didelį dėmesį Departamentas skyrė saugumo situacijai šiuose regionuose
stebėti ir vertinti.
NATO ir ES šalims
bei
institucijoms
vykdant užsienio ir
saugumo politiką ir
siekiant sureguliuoti
konfliktus
šalia
NATO ir ES sienų bei
Afganistane,
LR
institucijų,
užtikrinančių
nacionalinį saugumą,
vadovams
bei
užsienio
politikos
formuotojams
paremti AOTD ekspertai nuosekliai teikė žvalgybinę informaciją ir vertinimus apie procesus,
vykstančius Sirijoje ir kitose Vidurio Rytų šalyse, Šiaurės Afrikos valstybėse, ypač pabrėždami
situacijos vertinimus Egipte, Libijoje ir Malyje. AOTD žvalgybinės analizės spektras apėmė ir
tokias šalis kaip Somalis, piratavimo grėsmių vertinimą Afrikos Kyšulio regione, paaštrėjusią
situaciją Šiaurės Korėjoje, taip pat naujus tarptautinės bendruomenės dėmesio
reikalaujančius konfliktų židinius, tokius kaip Centrinėje Afrikos Respublikoje.
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AOTD žvalgybos produktų vartotojų apklausa ir jos rezultatai
Kaip ir kasmet, AOTD 2013 metais apklausė žvalgybos produktų vartotojus, kaip
AOTD produkcija atitinka jų poreikius. Aktyviausi AOTD produkcijos vertintojai yra tie krašto
apsaugos ir kitų institucijų atstovai bei specialistai, kurie paprastai supažindina institucijos
vadovybę su situacija, pristato problemas ir rengia siūlymus sprendimams. Apibendrinus
atsakymus galima geriau suvokti vartotojų ir jų vadovų poreikius ir pagal juos koreguoti
žvalgybos analizės produktus bei jų turinį.
Greta
apklausų
raštu
Departamento
atstovai rengė ir
susitikimus su kai
kuriais
žvalgybos
informacijos
vartotojais.
Tai
padėjo išsiaiškinti,
ar
žvalgybos
informacijos sklaida,
informacijos turinys
ir savalaikiškumas
atitinka
šių
produktų vartotojų
poreikius,
jų
atliekamas užduotis. Didžioji dalis atsakiusių vartotojų teigė, kad AOTD produktai visiškai
tenkino arba tenkino didžiąją dalį jų poreikių.
Siekdamas skatinti vartotojų aktyvumą, AOTD ragina žvalgybos produkcijos vartotojus
formuoti specialias žvalgybos informacijos užklausas prieš konkretų įvykį, susitikimą,
priimant konkrečius sprendimus ar prisiimant tarptautinius įsipareigojimus, kad
Departamento analitiniai žvalgybos produktai kuo tiksliau atitiktų žvalgybos informacijos
poreikį.
II. KONTRŽVALGYBA
Prioritetiniai 2013 metų 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.
2013 metais AOTD parengė ir pateikė vartotojams daugiau nei 100 kontržvalgybos
vertinimų bei kitokių kontržvalgybos produktų, taikė pasyviąsias ir aktyviąsias
kontržvalgybos priemones1, bendradarbiavo su kitomis už LR saugumą atsakingomis
institucijomis bei užsienio partneriais.

Aktyviosios kontržvalgybos priemonės – tai kontržvalgybiniai tyrimai, analizė ir operacijos, būtinos nustatyti,
įvertinti ir pašalinti ar sumažinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, kylančias šalies gynybinei galiai.
Pasyviosios kontržvalgybos priemonės – tai veiksmai, skirti informacijos, sudarančios valstybės ar
tarnybos paslaptį, apsaugai ir kontrolei organizuoti ir vykdyti. Šios priemonės apima ir prevencinius veiksmus,
užtikrinančius ne tik įslaptintos informacijos apsaugą, bet ir fizinį saugumą, taikomą įvairiuose KAS objektuose,
1
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Aktyviosios kontržvalgybos priemonės – kontržvalgybiniai tyrimai, analizė ir
operacijos
Vykdydamas 2013 metų žvalgybos užduotis, AOTD taip pat atliko kontržvalgybos
tyrimus bei operacijas, kurios buvo skirtos tiesioginėms grėsmėms, kylančioms krašto
apsaugos sistemai ir LR gynybinei galiai, identifikuoti ir neutralizuoti. Šių tyrimų ir operacijų
metu buvo surinkta informacija apie šnipinėjimo grėsmes, KAS personalo pažeidžiamumą bei
kitus grėsmę LR gynybinei galiai didinančius veiksnius. Surinkta informacija buvo pateikta
KAS vadovybei ir pagal kompetenciją kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms
institucijoms. Detalus kontržvalgybinių grėsmių vertinimas visuomenei pateikiamas Grėsmių
nacionaliniam saugumui vertinime.
AOTD, vykdydamas vieną iš prioritetinių kontržvalgybos užduočių, stebėjo užsienio
valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų, su jomis susijusių organizacijų ir asmenų veiklą, kuria
galėjo būti pažeistas valstybės suverenitetas, nacionaliniai interesai, šalies gynybinė galia. Be
to, Departamentas kartu su kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis
vykdė bendras operacijas, kurių tikslas – identifikuoti užsienio šalių žvalgybos bei saugumo
tarnybų asmenis, veiklos metodus, būdus, taktiką, ir bendradarbiavo su užsienio partneriais.
Atsižvelgdamas į vieną iš prioritetinių užduočių, Departamentas 2013 metais ypatingą
dėmesį teikė žvalgybos informacijos rinkimo ir analizės pajėgumų plėtrai kibernetinėje
erdvėje. Dėl vis labiau didėjančios kompiuterių, skaitmeninių bei išmaniųjų technologijų
įtakos mūsų darbinėje ir asmeninėje aplinkoje gausos kibernetinis šnipinėjimas tampa vis
rimtesniu ginklu neteisėtai įgyti informaciją, sutrikdyti kompiuterių sistemų ir tinklų darbą ir
taip kelti grėsmę LR institucijų veiklai bei visuomenei. Kibernetinės atakos tampa
sudėtingesnės ir ne visada iš karto aptinkamos. 2013 metais Lietuvoje užfiksuotas padidėjęs
užkrėstų šnipinėjimo virusu interneto svetainių skaičius. Prieš KAM bei kitas valstybės
institucijas buvo įvykdytos įvairaus pobūdžio kibernetinės atakos (pavyzdžiui, atsisakymo
aptarnauti atakos – DDoS, socialinės inžinerijos), užfiksuoti kiti žvalgybinio pobūdžio
incidentai. Siekdamas į jas efektyviai reaguoti bei užkardyti, Departamentas sistemingai
tobulino kibernetinius pajėgumus bei specialistų profesionalumą. Be to, nuolat buvo
bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio kompetentingomis institucijomis, kartu
fiksuojant, tiriant ir dalijantis informacija apie kibernetinius incidentus.
!!!
Platesnis kibernetinių grėsmių vertinimas ir šnipinėjimo programos techninė analizė bei jos
požymiai, pagal kuriuos galima pasitikrinti savo kompiuterių sistemas, pateikiamas
Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo priede.

Taip pat buvo analizuojami procesai ir vertinamos grėsmės, susijusios su KAS
personalo pažeidžiamumu, tai yra KAS personalo ryšiai su Rusijos ir Baltarusijos piliečiais,
išvykos į Rusiją, Baltarusiją bei kitas Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) valstybes.
LR nuolatinėje atstovybėje prie NATO ir LR gynybos atašė biuruose, bei KAS personalo patikimumą ir KAS
įslaptintų sandorių saugumo užtikrinimą.
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Analizuotos ir vertintos grėsmės, kylančios dėl KAS personalo dalyvavimo Rusijos
finansuojamų nevyriausybinių organizacijų veikloje, kuri gali būti išnaudojama Rusijos ir
Baltarusijos žvalgybos bei saugumo tarnybų tikslams. Šių procesų vertinimai buvo nuolatos
teikiami KAS vadovybei.
Analizuojamų ir tiriamų grėsmių tema, kaip ir kasmet, buvo keičiamasi kontržvalgybos
informacija su Valstybės saugumo departamentu (VSD), vykdyti bendri tyrimai bei
kontržvalgybos operacijos. Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento,
Vadovybės apsaugos departamento ir VSD paklausimus patikrinti beveik 6 tūkstančiai
kandidatų į valstybės tarnybą arba asmenų, siekiančių gauti leidimus dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija. Toliau produktyviai bendradarbiauta su Lietuvos kriminalinės policijos
biuru, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie VRM.
Pasyviosios kontržvalgybos priemonės
Įslaptintos informacijos apsauga ir fizinis saugumas. 2013 metais AOTD vykdė
netikėtus patikrinimus, kaip laikomasi įslaptintos informacijos reikalavimų KAS padaliniuose.
2013 metais AOTD parengė naują įslaptintos informacijos kontrolės KAS tvarkos aprašą,
kuriam įsigaliojus galima įvertinti riziką, kaip įslaptintos informacijos pažeidimai daro įtaką
šios informacijos atskleidimui bei praradimui ir teikti siūlymus, kaip tobulinti pažeidžiamas
įslaptintos informacijos apsaugos sritis.
Siekdamas sustiprinti KAS automatizuotai tvarkomos elektroninės informacijos
saugumą, AOTD prisidėjo ir aktyviai dalyvavo:
ypatingos svarbos automatizuoto duomenų administravimo (ADA) sistemų ir tinklų pažeidžiamumų vertinimo
procesuose;
rengiant naują KAS kibernetinio saugumo strategiją, tobulinant ir derinant KAS kibernetinio saugumo
strategijos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planą, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo
įstatymo projektą (vyksta derinimo procesas);
rengiant norminius KAS ADA sistemų ir tinklų saugumą reglamentuojančius dokumentus, teikiant pastabas ir
siūlymus nacionalinių teisės aktų, susijusių su elektroninės įslaptintos informacijos ir ADA sistemų bei tinklų
apsauga, projektams;
konsultuojant kitas institucijas ir siekiant jas tinkamai parengti galimoms kibernetinėms grėsmėms LR
pirmininkavimo ES Tarybai metu;
dalyvaujant tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose ir kituose tarptautiniuose bei nacionaliniuose
renginiuose kibernetine tematika.

Be įslaptintos informacijos apsaugos kontrolės, Departamento darbuotojai įvairiuose
KAS padaliniuose taikė prevencines priemones: vedė saugumo instruktažus, vykdė pokalbius
su kariais, grįžusiais iš kelionių, konsultavo KAS institucijų vadovus, LK saugumo karininkus
ir informacijos apsaugos specialistus dėl fizinį saugumą stiprinančių priemonių rengimo,
kitais darbo su įslaptinta informacija klausimais. Kad labiau sudomintų KAS personalą,
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stiprintų jo sąmoningumą ir skatintų laikytis įslaptintos informacijos reikalavimų,
Departamentas ėmė keisti saugumo instruktažų pobūdį – naudoti daugiau su realiais įvykiais
susijusių ir įdomesnių pavyzdžių, teikti iliustratyvesnę informaciją apie kibernetines
grėsmes.
KAS
personalo
ir
pretendentų
į
tarnybą
KAS
tikrinimas. 2013
metais
Departamentas ir
toliau
tikrino
asmenų
patikimumą
siekiant
gauti
leidimą dirbti ir (ar)
susipažinti
su
įslaptinta
informacija. Buvo
patikrinta daugiau
nei 800 asmenų.
2013 metais
Departamentas
gavo daugiau kaip 2 tūkstančius paklausimų, kurie skirti:
pretendentams į KAS patikrinti;
jau dirbančio KAS personalo, kuriam reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, žymima „Riboto naudojimo“, patikimumui nustatyti.
Iš minėto skaičiaus 73 kandidatai (2012 metais – 44) neatitiko keliamų
patikimumo reikalavimų ir buvo nerekomenduoti tarnauti ar dirbti KAS.
Įslaptintų sandorių saugumo užtikrinimas KAS. 2013 metais AOTD atliko įmonių
patikimumo vertinimus, kurių išvados buvo pateiktos VSD. Patikimumą patvirtinančių
pažymėjimų neišdavimo atvejų nebuvo. AOTD patikrino, kaip 10 įmonių administruoja ir
saugo joms perduotą įslaptintą informaciją. Visų tikrinimų metu esminių trūkumų
nenustatyta.
III. PARAMA TARPTAUTINĖMS IR NATO OPERACIJOMS
Parama Lietuvos kariuomenei vykdant NATO misiją Afganistane. 2013 metais
Afganistano Goro provincijoje buvusios Lietuvos provincijos atkūrimo grupės (PAG) veiklai
iki jos uždarymo paramą teikė AOTD žvalgybos ir kontržvalgybos pareigūnai. Kaip ir
ankstesniais metais, pagrindinės jų užduotys buvo vykdyti žvalgybą, kuria būtų galima
paremti PAG vadovybę žvalgybos informacija, ir kontržvalgybą, kuri padėtų užtikrinti
saugumą PAG. Žvalgybos paramos prioritetinės veiklos kryptys buvo šios:
identifikuoti grėsmes PAG personalui, įrangai ir stovyklai, ypač PAG uždarymo
ir LR karių išvedimo iš Goro provincijos laikotarpiu;
Talibano ir sukilėlių veikla Goro provincijoje;
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organizuotas nusikalstamumas, neteisėtų bei priešiškų elementų veikla ir jų
ryšiai su Afganistano valdžios atstovais, narkotinių medžiagų gaminimas,
transportavimas ir prekyba.
Rengiantis išgabenti PAG įrangą ir personalą bei PAG uždarymo metu AOTD
žvalgybos parama buvo ypač sustiprinta. Pagal AOTD specialistų Afganistane surinktą
informaciją buvo rengiamos analitinės pažymos nacionaliniams vartotojams ir atsakyta į
užsienio partnerių užklausas.
Parama NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse. Užtikrindamas NATO pajėgų
saugumą, AOTD rinko informaciją apie nusikaltimų, šnipinėjimo ir terorizmo grėsmes NATO
kariams, vykdantiems oro policijos misiją Baltijos šalyse. Siekdamas užkirsti kelią personalo
ir tarnybos procedūrų pažeidžiamumui, Departamentas reguliariai instruktavo NATO karius
apie saugumo padėtį, teikė rekomendacijas dėl personalo saugumo užtikrinimo. Taip pat
teikta parama ir NATO oro policijos misiją atliekančių šalių junginių vadovybei, saugumo ir
žvalgybos pareigūnams, NATO operacijų ir oro pajėgų vadavietėms.
IV. VEIKLA NATO IR ES
AOTD personalas NATO ir ES štabuose. 2013 metais AOTD kariai ir civiliai tęsė savo
tarnybą įvairiose NATO, ES vadavietėse. AOTD personalo atstovavimas įvairiuose NATO ir ES
štabuose bei institucijose sudaro palankesnes sąlygas visiems NATO ir ES vadovavimo
lygmenims – ir strateginiam (pvz., NATO Šiaurės Atlanto taryba, Karinis komitetas,
Vyriausioji įgaliotinė ES užsienio ir saugumo politikai), ir operaciniam (pvz., Vyriausioji
sąjungininkų vadavietė operacijoms (ACO), Jungtinių pajėgų vadavietė (JFC) Brunssum) –
pateikti LR nacionalinius strateginius žvalgybos vertinimus ir juos integruoti į NATO bei ES
žvalgybos vertinimus.
Parama žvalgybos informacija NATO ir ES. AOTD 2013 metais NATO ir ES pateikė
apie
200
žvalgybos
produktų,
aktyviai
teikė
žvalgybinę
paramą
NATO
išankstinio
perspėjimo
sistemai ir taip
prisidėjo
prie
krizių prevencijos
veiksmų.
AOTD
žvalgybos
informacija
naudojasi NATO ir
ES
žvalgybos
padaliniai,
rengdami
savo
analitines
pažymas bei pranešimus, teikiamus NATO ir ES sprendimų priėmėjams, gynybos pajėgumų ir
operacijų planuotojams.
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AOTD drauge su kitų šalių gynybos žvalgybos institucijų atstovais 2013 metais dėjo
daug pastangų, kad būtų atsižvelgta į šalių nuomonę tobulinant NATO žvalgybos struktūras ir
procesus, todėl aktyviai prisidėjo rengiant ir atnaujinant procedūrinius NATO bei ES
dokumentus, teikė savo pastabas ir siūlymus.
Dalyvavimas kitose NATO ir ES žvalgybos srityse:
Veiklos sritis

Žvalgybos politika

Žvalgybos analizė
Žvalgybos
informacinės ir
telekomunikacinės
sistemos
Kontržvalgyba

NATO

ES

NATO žvalgybos direktorių susitikimai
civilinės ir karinės žvalgybos srityse
Sprendimo rengimo lygmuo civilinės ir
karinės žvalgybos srityse

ES gynybos žvalgybos direktorių
susitikimai
ES gynybos žvalgybos planų ir politikos
darbo grupių susitikimai

Kitos darbo grupės

Kitos darbo grupės

Žvalgybos analitikų konferencijos
Afganistano, Vidurio Rytų, ekonomikos ir
saugumo klausimais Europos regione

Teminės darbo grupės energetikos,
užsienio ir saugumo politikos
klausimais, turinčiais įtakos ES ir
Europos saugumui

Sprendimų priėmimo lygmens susitikimai
Sistemų vartotojų, saugumo ir techninių
klausimų darbo grupių susitikimai
Įvairaus lygmens susitikimai, seminarai ir
pratybos

V. AOTD TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMAS
2013 metų sausio 1 dieną įsigaliojus LR žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymui,
pradėtas intensyvus poįstatyminių teisės aktų keitimo ir kūrimo etapas, taip pat galiojančių
įstatymų tobulinimas. Per pirmąjį metų pusmetį buvo parengta ir patvirtinta daugelis
poįstatyminių teisės aktų pataisų, taip pat naujų teisės aktų, reglamentų, tvarkų ir
procedūrinių dokumentų.
Dalis norminių teisės aktų ir procedūrinių dokumentų yra skirti AOTD ir VSD veiklai
reglamentuoti. Tokių teisės aktų rengimas ir jų įgyvendinimas įgalina dvi institucijas
intensyviau ir atviriau bendradarbiauti, ieškoti bendrų sprendimų, taupant resursus,
vengiant dubliavimo ir optimizuojant veiklą. 2013 metais buvo parengti ir pakeisti šie teisės
aktai:
Teisės aktai
3 įstatymai
13 LRV nutarimų pakeitimų
2 LRV nutarimų projektai
daugiau nei 10 LRV nutarimų
4 bendri VSD ir KAM įsakymai
4 bendri AOTD ir VSD direktorių norminiai įsakymai
2 bendri AOTD ir VSD direktorių norminiai įsakymai
daugiau nei 20 KA ministro ir AOTD direktoriaus norminių įsakymų
bei jų pakeitimų

Kas atlikta
rengtos išvados dėl pakeitimų
parengti ir priimti
parengti ir derinami
teiktos išvados, pastabos
parengti ir pasirašyti
parengti ir pasirašyti
parengti ir derinami
parengti ir pasirašyti
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VI. BIUDŽETAS. PERSONALAS. MOKYMAI
AOTD finansuojamas iš KAS skirtų asignavimų. Dauguma išlaidų planuojamos
decentralizuotai, kadangi žvalgybos materialinis bei techninis aprūpinimas sudaro valstybės
ir tarnybos paslaptį. Žvalgybos informacijos rinkimo ir apdorojimo pajėgumams, o tuo pačiu
ir
sėkmingam
Departamento
užduočių vykdymui,
didelę reikšmę turi
nuolatinis
specializuotos
įrangos
modernizavimas,
leidžiantis
neatsilikti
nuo
spartaus žvalgomų
šalių
naudojamų
technologijų
tobulėjimo. Tam yra
būtinas nuolatinis ir
nuoseklus
AOTD
materialinės bazės
stiprinimas.
Nors 2013 metais bendras Departamento biudžetas augo, tačiau įsigijimų
finansavimas išliko 2012 metų lygio. Siekiant užtikrinti, kad ir toliau būtų plėtojami
svarbiausi AOTD pajėgumai ir projektai, užduotys atliekamos laiku, vykdomi tarptautiniai
įsipareigojimai, o pateikta informacija bei žvalgybinės pažymos būtų išsamios ir
produktyvios, būtina nuosekliai didinti finansavimą Departamento įsigijimams.
2013 metais AOTD personalo skaičius nedidėjo. Todėl AOTD 2013 metais didžiausią
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dėmesį skyrė personalo specialiosioms profesinėms žinioms įgyti ir gilinti, taip pat
praktiniams įgūdžiams tobulinti Lietuvos bei užsienio mokymo įstaigose. Didžiausią kursų
dalį sudarė mokymai, skirti specializuotoms žinioms (žvalgybos ir kontržvalgybos) tobulinti.
Taupydamas lėšas, 2013 metais Departamentas organizavo NATO ir partnerių
rengiamus kursus Lietuvoje. Šiuose kursuose buvo siekiama apmokyti ir Lietuvos
kariuomenės žvalgus. Tokių kursų organizavimas Lietuvoje leido vienu metu parengti didesnį
žvalgybos specialistų skaičių už penkis kartus mažesnę kainą.
2013 metais įvyko visi Departamento planuoti svarbiausi mokymai ir kursai, būtini
informacinių technologijų specialistams nuolatos atnaujinti profesines žinias.
Įsigaliojus LR žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymui ir jo pagrindu parengus
žvalgybos metodų taikymo procedūras, atsirado galimybė susisteminti žvalgybos pareigūnų
rengimą. Todėl 2013 metai buvo svarbūs ir tuo, kad Departamentas, pasitelkęs savo
personalą, jo sukauptas žinias ir tarptautinę patirtį, suformavo ir vykdė bazinį žvalgybos
pareigūnų rengimą bei specializuotus žvalgybos ir kontržvalgybos pareigūnų kursus.
VII. 2014 METŲ AOTD VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Prioritetinės AOTD plėtros kryptys išlieka nepakitusios, todėl Departamentas toliau
stiprins ir plėtos:
žvalgybos rinkimo ir analizės pajėgumus prioritetinėmis kryptimis;
kibernetinę žvalgybą ir kontržvalgybą;
bendradarbiavimą su kitomis KAS ir nacionalinio saugumo institucijomis dėl įslaptintos
informacijos apsaugai kylančių grėsmių kompiuterių tinkluose bei sistemose;
paramą nacionaline žvalgybos informacija, skirta NATO ir ES žvalgybos, strateginius
politinius ir karinius sprendimus priimančioms bei gynybos planavimą vykdančioms
institucijoms (NATO Šiaurės Atlanto tarybai, ES Išorinių veiksmų tarnybai ir Vyriausiajai ES
įgaliotinei, NATO ir ES kariniams komitetams, Vyriausiajai ir Jungtinių pajėgų sąjungininkų
vadavietei ir kt.).
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