kRAŠTO
APSAUGOS
SISTEMA:
Skaičiai ir pokyčiai
2017

Biudžetas
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2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino atnaujintą Nacionalinio saugumo strategiją ir įsipareigojo skirti 2018 m. 2 proc. nuo BVP krašto apsaugai ir
užtikrinti tolesnį tolygų gynybos finansavimo augimą.
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2017
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GYNYBOS BIUDŽETO PASKIRSTYMAS
PAGAL SRITIS 2016 M.

Personalas

46 %

Modernizacija ir atsargos
Operacijos ir išlaikymas

19 %
30 %
1

vieta
Lietuva tarp NATO
narių pagal 2016 m.
modernizacijai ir atsargoms skirtas lėšas
(proc. nuo gynybos
biudžeto).
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4 % – infrastruktūra
1 % – kita

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
PAGRINDINĖMS MINISTERIJOMS
2017 M., MLN. EUR

Finansų ministerija

1371

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1216

Žemės ūkio ministerija

1041

Švietimo ir mokslo ministerija

1036

Susisiekimo ministerija

812

Krašto apsaugos ministerija

723

Sveikatos apsaugos ministerija

588

Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
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Lietuvos kariuomenės
pajėgumų stiprinimas
NAUJA VALSTYBĖS GINKLUOTOS
GYNYBOS KONCEPCIJA
Nauja Sausumos pajėgų struktūra užtikrina aukštesnį
parengties lygį ir greitesnį atsaką į grėsmes

3 pėstininkų
batalionai

Motorizuotoji
pėstininkų
brigada
„Žemaitija“

Taikos metu

Sausumos pajėgų stiprinimas – Lietuvos prioritetas.
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Lengvoji
pėstininkų brigada
„Aukštaitija“

}

Mechanizuotoji pėstininkų
brigada
„Geležinis
Vilkas“

}

Mechanizuotoji pėstininkų
brigada
„Geležinis
Vilkas“

Karo metu

NACIONALINĖS GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOS

> Įkurtos 2014 m.

> Dvi bataliono kovinės grupės, pasiruošusios veikti
per 2–24 val.

> Gali būti panaudotos taikos metu atsakyti į nekonvencines grėsmes Lietuvos Respublikos Prezidento
sprendimu.

> Kasmetinės didelio masto nacionalinės karinės pratybos „Žaibo kirtis“ pagal nekonvencinių grėsmių scenarijus kartu su civilinėmis institucijomis.
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SVARBIAUSI MODERNIZACIJOS PROJEKTAI
2016–2021

Pėstininkų kovos mašinos
BOXER-Vilkas
Du pėstininkų batalionai

2016–2019

Savaeigės haubicos
PZH2000
Vienas artilerijos
batalionas

2017–2020

Priešlėktuvinės gynybos
sistema NASAMS
Dvi vidutinio nuotolio oro
erdvės gynybos baterijos

}

Didesnis mobilumas, ugnies
galia ir pajėgų apsauga

}

Sustiprinti paramos ugnimi
pajėgumai

}

Oro erdvės gynybos
nuotolis padidintas iki
vidutinio (15 km)

2017–2022 m. Lietuvos kariuomenės pajėgumams modernizuoti ir
atsargoms kaupti suplanuota daugiau nei 2,5 mlrd. Eur.
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ĮSIGIJIMŲ SRITIES REFORMA
Siekiama, kad ateityje centralizuotai būtų organizuojama daugiau nei 95 proc. visų krašto apsaugos sistemos pirkimų (pagal vertę).

Nuo 2018 m. pradžios naujai įsteigta institucija
vykdys apie 70 proc. visų krašto apsaugos sistemos įsigijimų (pagal vertę).

Aiškiai
apibrėžta ir
neišskaidyta
atsakomybė

Užsienio
šalių
patirtis

Informacijos
sklaida

Veikla,
orientuota į
rezultatą

Paprastesnis ir
lengviau kontroliuojamas
procesas

Korupcijos
prevencija

konsoliduota
kompetencija
ir žinios

Įrangos
gyvavimo ciklo
vertinimas ir
kontrolė

SKAIDRUS IR EFEKTYVUS
GYNYBOS APRŪPINIMAS
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LIETUVOS KARIUOMENĖS PERSONALAS
8796 profesinės karo
tarnybos kariai
4756 kariai savanoriai
3500 nuolatinės privalomosios pradinės
karo tarnybos karių (šauktinių)
(4000 – 2018 m.)
2017 m. balandžio mėn. duomenys

Lietuvos kariuomenė sparčiai auga

12 700
2009

+30 %

16 500
2016

+20 %

19 740
2018

Lietuva 2015 m. atnaujino šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
20 proc. šauktinių, atlikusių tarnybą, 2016 m. pasirašė profesinės karo tarnybos
sutartis.
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GERINAMOS LIETUVOS KARIŲ
TARNYBOS SĄLYGOS
Nuo 2016 m. liepos 1 d. į profesinės karo tarnybos karių tarnybinius atlyginimus
įtrauktas vyresniesiems karininkams nustatytas butpinigių dydis, tai apie
15–20 proc. padidino žemiausius karinius laipsnius turinčių karių tarnybinį
atlyginimą.
Nuo 2017 m. spalio 1 d. profesinės karo tarnybos karių tarnybinis atlyginimas
didės dar apie 5 proc.
Nuo 2017 m. gegužės 1 d. paros maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija padidinta iki 8 Eur.

152–266 Eur gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacija arba
kelionės išlaidų atlyginimas (apie 151 Eur per mėn.) perkeltiems (rotuotiems)
kariams, tarnybos vietoje neturintiems gyvenamųjų patalpų.

Padidintos socialinės garantijos: nuo 2017 m. sausio 1 d.

kariai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis.
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KODĖL VERTA TAPTI KARIU?
Pareiga
> gebėti ginti Tėvynę – kiekvieno piliečio
konstitucinė teisė ir pareiga.

Tobulėjimas
> įgyjama karinių žinių ir įgūdžių,
> išmokstama dirbti komandoje,
> sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Savęs išbandymas
> nepatirti iššūkiai ir kovinės užduotys.

Socialinės garantijos
>
>
>
>
>

apgyvendinimas, maitinimas, apranga,
socialinis ir gyvybės draudimai,
medicininė priežiūra,
papildoma skatinamoji išmoka,
kitos garantijos.

11

KAIP GALIMA PRISIDĖTI
PRIE KRAŠTO GYNYBOS
Pobūdis

Trukmė

Atlygis
nuo 652 Eur neatskaičius mokesčių, didėja
priklausomai nuo
karinio laipsnio ir
ištarnautų metų

PROFESINĖ
KARO
TARNYBA

nuolatinė tarnyba
pasirašius sutartį

tarnaujama nuolat,
sutartyje numatyta
laiką

NUOLATINĖ
PRIVALOMOJI
PRADINĖ KARO
TARNYBA
(ŠAUKTINIAI)

nuolatinė tarnyba

9 mėn.

mėnesinė
140 Eur išmoka buitinėms išlaidoms

KRAŠTO
APSAUGOS
SAVANORIŲ
PAJĖGOS

savanoriškai įsipareigota nenuolatinė
tarnyba pagal kario
savanorio sutartį

tarnyba pašaukus į
pratybas, mokymus
ar vykdyti tarnybos
užduočių (vidutiniškai 20–30 dienų per
metus)

mokamas atlyginimas,
atitinkantis kario savanorio civilinį atlyginimą
arba pagal turimą kario
laipsnį (pradedant nuo
22 Eur už tarnybos
dieną ir daugiau)

JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ
VADŲ MOKYMAI

savanoriški mokymai
aukštųjų mokyklų
studentams ir absolventams

trejus metus po du savaitgalius per mėnesį

GEN. J. ŽEMAIČIO
LIETUVOS KARO
AKADEMIJA

universitetinės studijos

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

savanoriškas dalyvavimas veikloje

4–5 m.

+ skatinamoji
684–1778 Eur išmoka
atlikus tarnybą

+ papildoma
522–1174 Eur (neatskaičius mokesčių)
išmoka po 4 tarnybos
metų, jei ištarnauta
nustatyta pratybų ir
mokymų trukmė

už tarnybos dieną –
apie 5 Eur

stipendija – iki 170 Eur
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+ maistpinigiai (8 Eur
per parą), kai neaprūpinama maistu
+ papildoma
2610–5872 Eur
(neatskaičius mokesčių) išmoka po pirmų
4 nepertraukiamos
tarnybos metų

+ papildoma
430–952 Eur (neatskaičius mokesčių) išmoka
pirmą kartą sudarius
profesinės karo tarnybos
sutartį

kOVINIO RENGIMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Naujas modernus pratybų
kompleksas „Mūšis mieste“, skirtas
operacijoms apgyvendintoje
vietovėje ruoštis, pradėjo veikti
Pabradėje 2016 m.

GEN.
S.  ŽUKAUSKO
85 km2
POLIGONAS
(Pabradė)

176 km2

52 km2

125 km2

GAIŽIŪNŲ
POLIGONAS

}
}

Gali treniruotis bataliono
kovinė grupė (iki 1200 karių)

Gali treniruotis kuopos dydžio
karių grupė su paramos
elementais

Modernizuojami Brg. gen. Kazio Veverskio (Kazlų Rūda),
Gen. P. Plechavičiaus (Kairiai) ir Rokų poligonai

Poligonų plotas padidės daugiau nei 2 kartus.
Geresnė kovinio rengimo infrastruktūra Lietuvos ir
sąjungininkų karinėms pajėgoms.
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NATO KARINIS BUVIMAS REGIONE
ESTIJA

2018

LATVIJA
LIETUVA
2018

LENKIJA

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės

NATO priešakinių pajėgų bataliono
kovinei grupei vadovaujanti šalis

NATO pajėgų integravimo vienetai
NATO oro policijos misija

NATO priešakinių pajėgų bataliono
kovinėje grupėje dalyvaujanti šalis

NATO kompetencijos centrai
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NATO KARINIS BUVIMAS LIETUVOJE
NATO oro policijos
misija – nuo 2004 m.

NATO pajėgų integravimo
vienetas – nuo 2015 m.

>

>

>
>

2004–2016 m. misijoje dalyvavo 46 pamainos iš 17 NATO valstybių
Baltijos šalių oro erdvės apsauga ir kontrolė
NATO valstybių orlaiviai ir kariai keičiasi kas
4 mėn.

>
>

NATO energetinio saugumo
kompetencijos centras –
nuo 2012 m.
>
>
>

>

apie 40 karininkų ir puskarininkių iš 14 NATO
valstybių
užtikrina operatyvų itin aukštos parengties
NATO pajėgų ir kitų sąjungininkų vienetų
dislokavimą Lietuvoje
remia pratybas ir kitas saugumo užtikrinimo
priemones
prisideda prie Lietuvos gynybos planavimo

NATO priešakinių pajėgų
bataliono kovinė grupė –
nuo 2017 m.

apie 30 karių ir civilių iš 8 NATO valstybių ir
partnerių
parama NATO itin svarbios energetinės
infrastruktūros apsaugos ir karinių pajėgumų
energetinio efektyvumo srityse
energetinių grėsmių įtakos tarptautiniam
saugumui analizė

>
>
>

apie 1000–1200 karių su ginkluote ir technika
iš 8 NATO valstybių
pratybos su Lietuvos kariais
Aljanso atgrasymo ir kolektyvinės gynybos
sustiprinimas

9500
7000

81 %

6000

990

2013

2014

2015

2016

NATO valstybių
sausumos pajėgų
karių, dalyvavusių
pratybose Lietuvoje,
skaičius
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Lietuvos piliečių remia
NATO pajėgų buvimą
Lietuvoje

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE
OPERACIJOSE, MOKYMO IR PAJĖGUMŲ
VYSTYMO MISIJOSE

ES operacija
„Atalanta“

JAV vadovaujama
tarptautinė mokymo
grupė Ukrainoje
NATO operacija
KFOR Kosove

ES operacija „Sophia“
JAV
vadovaujama
koalicija „Įgimtas
ryžtas“ Irake

NATO parama
Turkijai

ES ir JT misijos
Malyje

ES mokymo misija
Centrinės Afrikos
Respublikoje
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NATO mokymo
misija „Tvirta
parama“
Afganistane

LIETUVOS PARAMA UKRAINAI

>

Lietuva kartu su JAV, Kanada, JK, Lenkija ir
kitomis partnerėmis remia Ukrainos gynybos
reformas.

>

Lietuvos kariniai patarėjai prisideda prie
Ukrainos kariuomenės Specialiųjų operacijų
pajėgų vystymo ir puskarininkių korpuso
reformos.

>

>

Vystoma bendra Lietuvos–Lenkijos–
Ukrainos brigada.
Lietuvos ambasada Ukrainoje vykdo NATO
kontaktinės ambasados funkcijas nuo 2015 m.
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>

Lietuvos kariuomenės instruktoriai kartu su
JAV ir JK kolegomis 2016 m. parengė 5 Ukrainos karinių pajėgų batalionus.

>

2014–2016 m. Ukrainos kariuomenei suteikta
paramos beveik už 1,9 mln. Eur.

>

2014–2016 m. 122 Ukrainos kariams suteikta
medicininė reabilitacija Lietuvoje.

>

2016 m. daugiau nei 200 LK instruktorių
mokė Ukrainos karius.

>

Nuo 2014 m. 64 Ukrainos kariuomenės instruktoriai buvo mokomi Lietuvoje.

>

63 proc. Lietuvos piliečių remia karinę paramą Ukrainai.

Visuomenės atsparumo stiprinimas
IŠAUGO LIETUVOS
ŠAULIŲ SĄJUNGOS SVARBA
Nuo 2014 m. iki 2017 m. KAM asignavimai Lietuvos šaulių
sąjungai išaugo daugiau nei 2,5 karto.

Nuo 2013 m. šaulių skaičius padidėjo 38 proc.

Glaudesnis bendradarbiavimas karinio rengimo srityje
su Krašto apsaugos savanorių pajėgomis.
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59 %
(2016 m. gruodžio mėn. duomenys)

90
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70

pritaria, kad privalomoji pradinė
karo tarnyba jaunuoliams yra naudinga

(2016 m. gruodžio mėn. duomenys)

prireikus gintų savo Tėvynę

(2017 m. balandžio mėn. duomenys)

pasitiki Lietuvos kariuomene

VISUOMENĖS PARAMA
LIETUVOS KARIUOMENEI

100

59 %

20

81 %

AKTYVI INFORMACIJOS
SKLAIDA VISUOMENėje

Nuo 2014 m. KAM parengė 3 leidinius visuomenei
apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir
karo metui ir aktyvų pasipriešinimą.
Leidinius galite parsisiųsti iš čia: http://kam.lt/
download/55130/2016%20aktyviu%20veiksmu%20gaires%20internetui_.pdf
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Bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis

Propagandos ir informacinio karo
atpažinimas

200

38

2016 m. surengta daugiau nei
renginių
ir pristatymų NVO, valstybės ir savivaldybių
institucijoms, švietimo įstaigoms, verslo atstovams.

2016 m.
NVO projektai, susiję su patriotiniu ugdymu ir gynyba, iš dalies finansuoti KAM.
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KIBERNETINIO SAUGUMO STIPRINIMAS

Nuo 2015 m. KAM yra
pagrindinė valstybės
institucija kibernetinio
saugumo srityje.

Kibernetinis
saugumas

0
01 01
0

Nacionalinis
kibernetinio saugumo
centras, atsakingas už
valstybės informacinių
išteklių ir ypatingos
svarbos informacinės
infrastruktūros kibernetinį
saugumą, įkurtas 2015 m.

2015 m. įsigaliojo Kibernetinio saugumo įstatymas.
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Įdiegta stebėsenos sistema
valstybės institucijų, energetikos
ir transporto sektorių ypatingos
svarbos informacinėje
infrastruktūroje.
Nuo 2017 m. taikomi aukštesni
kibernetinio saugumo standartai
daugiau nei 300 valstybės
informacinių sistemų.

PREVENcija

aptikimas

atsakas

2016 m. Nacionalinio kibernetinio
saugumo centro personalo skaičius
padvigubėjo. Pirmosios nacionalinės
kibernetinio saugumo pratybos
surengtos 2016 m. – dalyvavo daugiau
nei 120 atstovų iš 36 viešojo ir privataus
sektorių įstaigų, švietimo institucijų.

2016 m. valstybės informacinėse
sistemose užfiksuota ir pašalinta
daugiau nei 400 pažeidimų, tarp jų
3 kibernetiniai incidentai, susiję su
užsienio žvalgybos tarnybomis.
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D augiau informacijos ieškokite :
Facebook http://www.facebook.com/LRKAM
Twitter https://twitter.com/Lithuanian_MoD
YouTube http://www.youtube.com/user/KrastoApsauga
http://kam.lt
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