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2015 metus galime vadinti Lietuvos kariuo
menės ir valstybės apginamumo tvirtėjimo
metais. Pajutome stiprų visuomenės palaikymą,
krašto apsaugos sistemos finansavimo didėjimą,
atnaujinome kariuomenės modernizavimo pro
jektus. Sukomplektavome kariuomenės padali
nius iš profesinės karo tarnybos karių ir šauktinių
savanorių. Sulaukėme kitų NATO valstybių ir
Aljanso, kaip organizacijos, tvirto palaikymo ir
realių veiksmų stiprinant Lietuvos saugumą. Ypa
tingą dėmesį skyrėme visuomenės pilietiniam
ugdymui, karių tarnybos sąlygų gerinimui, kari
nės infrastruktūros tvarkymui, karių aprūpinimo
ir atlygio už tarnybą valstybei didinimui.
Šešioliktajai Vyriausybei pradėjus veiklą,
2013 m. pavyko sustabdyti gynybos finansavimo
mažinimą. Reaguojant į pasikeitusią saugumo
situaciją, 2014 m. iš esmės pradėtos spręsti
gynybos finansavimo problemos. 2014 m. kovo
29 d. pasirašytas Lietuvos politinių partijų susi
tarimas dėl 2014–2020 m. Lietuvos Respublikos
užsienio, saugumo ir gynybos politikos strategi
nių gairių, kuriuo įsipareigota kasmet nuosekliai

didinti lėšas krašto apsaugai, kad 2020 m. jos
pasiektų 2 proc. šalies BVP, sėkmingai įgyvendi
namas: 2014 m. gynybos biudžetas padidintas
20 proc., 2015 m. – 32 proc. Didėjantis krašto
apsaugos sistemos finansavimas suteikė gali
mybę planuoti net tik kariuomenės pajėgumų
palaikymą, bet ir plėtrą.
Padidinome Lietuvos kariuomenės manev
ringumą ir ugnies galią įsigydami prieštankinės ir
priešlėktuvinės ginkluotės, savaeigės artilerijos,
modernizuodami minosvaidžius ir pradėdami
pėstininkų kovos mašinų įsigijimo projektus.
Gerinome kovinio rengimo sąlygas, vystėme
būtinąją infrastruktūrą. Aprūpinome karius
modernia ginkluote ir apsaugos priemonėmis.
2016 m. pirmą kartą nuo pat nepriklausomybės
atkūrimo Lietuvos kariai turės visą reikalingą
aprangą, ekipuotę ir apsaugos priemones.
2015 metais pradėjome spręsti kariuomenės
komplektavimo problemas. Gaila, kad ankstesnės
konservatorių ir liberalų Vyriausybės valdymo
laikotarpiu nebuvo sprendžiama kariuomenės
padalinių sukomplektavimo iš profesionalų

integravimo vienetas, kuris yra pirmasis tokio
tipo mūsų šalies istorijoje.
2015 metais buvo išspręsta arba pradėta
spręsti daug problemų, susijusių su karių aprū
pinimu, – nuo naujų ginklų ir ekipuotės iki soci
alinių garantijų. Buvo pradėti mokėti priedai už
karių dalyvavimą lauko pratybose, budėjimus ar
buvimą parengtyje.
Lietuvos žmonės gali didžiuotis, kad turi
profesionalią ir patikimą kariuomenę. Todėl
noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie remia
ir prisideda prie jos stiprinimo įvairiais būdais –
ar palaikydami, ar savanoriškai atlikdami karo
tarnybą, ar paremdami finansiškai. Mūsų šalies
saugumą užtikrina tvirta kariuomenės ir visuo
menės vienybė.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos
kariuomenė pereina į kitą kokybės lygį. Mes
tampame kaip niekada stiprūs kartu su sąjun
gininkais, kartu su visais palaikančiais kariuo
menę, užtikrindami mūsų valstybės ir visų mūsų
saugumą.
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problema. Ankstesnė Vyriausybė nesprendė
ir šauktinių klausimo. Taip kariuomenėje ir jos
rezerve susiformavo savotiška duobė. Pasikeitus
geopolitinei situacijai reikėjo skubiai spręsti šią
problemą pasitelkiant šauktinius.
Džiaugiuosi, kad 2015 metais norą savano
riškai atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą
pareiškė daugiau kaip 3 tūkstančiai vaikinų ir
merginų. Kviečiu jaunuolius sekti jų pavyzdžiu ir
2016 metais aktyviai registruotis savo noru atlikti
privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunimo nusi
teikimas tarnauti, tarnybos sąlygų gerinimas yra
būtent tas kelias, kuriuo mes turime eiti ir ateityje.
Išaugęs Lietuvos gynybos biudžetas, kariuo
menės modernizacija, infrastruktūros plėtra,
geresnė priimančiosios šalies parama lėmė
tai, kad NATO sąjungininkai pakeitė požiūrį į
Lietuvą. NATO žengė nuo mūsų padrąsinimo
iki agresorių atgrasymo priemonių stiprinimo.
2015 metais Lietuvoje buvo kaip niekada daug
mūsų sąjungininkų karių. Kaip žinome, ameri
kiečiai net nusprendė mūsų šalyje palikti savo
karinę techniką. Lietuvoje įkurtas NATO pajėgų
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2008–2021 m. Krašto apsaugos ministerijos
biudžeto dinamika
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Didėjo krašto apsaugos sistemos
finansavimas
2014 metais gynybos biudžetas padidėjo
38 mln. eurų, 2015 metais dar 32 proc. – 1,15 proc.
BVP. Esame tarp tų kelių NATO šalių, kurios didina
gynybos biudžetą, ir pagal lėšų gynybai skyrimą
2015 metais pakilome į 17 vietą tarp 28 NATO
valstybių, o 2016 metais pateksime į pirmąjį
dešimtuką, pasiekdami 1,5 proc. BVP. Skiria
mos lėšos racionaliai naudojamos pagal NATO
standartus, kuriais remiantis išlaidos personalui
išlaikyti sudaro ne daugiau kaip 50 proc., didi
name biudžeto dalį pagrindiniams įsigijimams
ir ginkluotei.
Tai sudaro nuoseklios Vyriausybės politikos
stiprinant valstybės gynybą prielaidas: planuoti
tolesnį ginkluotės modernizavimą, stiprinti karių

2014 metais gynybos biudžetas
padidėjo 38 mln. eurų, 2015 metais
dar 32 proc. – 1,15 proc. BVP. Esame
tarp tų kelių NATO šalių, kurios didina
gynybos biudžetą, ir pagal lėšų gynybai
skyrimą 2015 metais pakilome
į 17 vietą tarp 28 NATO valstybių,
o 2016 metais pateksime į pirmąjį
dešimtuką, pasiekdami 1,5 proc. BVP.
socialines garantijas, didinti karinės tarnybos
patrauklumą, užtikrinti Lietuvos įsipareigojimus.

Grįžome prie Lietuvos kariuomenės
modernizacijos, kuri buvo nepagrįstai
sustabdyta ankstesnės konservatorių
ir liberalų Vyriausybės valdymo
laikotarpiu.
Grįžome prie Lietuvos kariuomenės moderni
zacijos, kuri buvo nepagrįstai sustabdyta ankstes
nės konservatorių ir liberalų Vyriausybės valdymo
laikotarpiu.

2015 metais pradėti kariuomenės moderni
zacijos projektai, orientuoti į kariuomenės kovi
nės galios didinimą: pėstininkų kovos mašinų,
netiesioginės ugnies paramos sistemų (sava
eigių haubicų) įsigijimas, oro gynybos sistemų
modernizavimas, prieštankinės ginkluotės, ryšio
įrangos, transporto priemonių įsigijimas. Daug
dėmesio skirta karių individualiosios ginkluo
tės ir apsaugos gerinimui. Atkuriant paieškos
ir gelbėjimo pajėgumą, įsigyti trys paieškos ir
gelbėjimo sraigtasparniai.
Sausumos pajėgos aprūpintos trumpojo
nuotolio priešlėktuvinės ginkluotės sistemomis
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Grįžome prie Lietuvos kariuomenės
modernizacijos
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2015 m. birželis. Naujieji Lietuvos kariuomenės
sraigtasparniai „Eurocopter“ AS365N3+ „Dauphin“.

6

GROM. Modernizuojami savaeigiai minosvai
džiai. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų
Oro gynybos batalioną pasiekė pirmoji partija
gamykloje modernizuotų raketinių kompleksų
RBS70 su naktinio matymo prietaisais. Tęsia
mas vidutinio nuotolio prieštankinės ginkluotės
įsigijimas iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) –
gauta ir perduota Sausumos pajėgoms pirmoji
partija valdomų raketų sistemų JAVELIN. Kariai
aprūpinami taikliojo šaulio ir snaiperių ginklais,
individualiosios apsaugos ir taktinio ryšio prie
monėmis.
Nacionalinė oro erdvės stebėjimo ir kon
trolės sistema integruota į NATO bendrą oro
erdvės ir priešraketinės gynybos sistemą (angl.
NATINAMDS), tęsti sistemos tobulinimo darbai:
pradėta dviejų radiolokacijos postų statyba,
pradėtos radarų, skirtų vėjo jėgainių poveikiui
neutralizuoti, įsigijimo procedūros, diegiama
„žemė–oras“ balso radijo ryšio su orlaiviais
sistema.
Gerinant kariuomenės kovinio rengimo sąly
gas, pradėta Pabradės ir Gaižiūnų poligonų teri
torijų plėtra, Pabradės poligone baigtas vienas iš
miestelio „Mūšis mieste“ statybų etapų, įsigyjama
imitacinių sistemų ir treniruoklių.

Sustiprinus NATO karinį buvimą regione,
padidėjo dėmesys priimančiosios šalies paramai.
Atvykstančių sąjungininkų poreikiams buvo pri
taikoma sandėliavimo, apgyvendinimo ir karinio
rengimo infrastruktūra: JAV sausumos pajėgų
pratyboms regione skirtai karinei technikai ir
įrangai saugoti Mumaičiuose atnaujinti angarai,
sustiprinta teritorijos apsauga; Marijampolėje
esančio Vytenio bendrosios paramos logistikos
bataliono teritorijoje įsteigtas Baltijos šalyse dis
lokuotų JAV karių aprūpinimo centras; Ruklos
kariniame miestelyje atnaujintos kareivinės,
skirtos Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų
rotacinėms kuopoms dislokuoti; toliau buvo
gerinama Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės
infrastruktūra.

Modernizuoti 4-os kartos raketiniai kompleksai RBS70
su naktinio matymo prietaisais.

2015 m. priimtas sprendimas Lietuvos kariuomenės reikmėms
pasirinkti Vokietijos kompanijos ARTEC gaminamas BOXER
pėstininkų kovos mašinas.

Komplektuojami
kariuomenės padaliniai
2015 m. pradėtos spręsti kariuomenės
kovinių vienetų komplektavimo
ir rezervo formavimo problemos.

2015 m. gegužė. Sudaromi 2015metų šaukimo į nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašai.

iš kurių 2133 – karo prievolininkai, patys pareiškę
norą atlikti tarnybą, ir 877 – karo prievolininkai,
esantys privalomai šaukiamų atlikti NPPKT karo
prievolininkų sąrašuose ir pateikę prašymą dėl
pirmumo atlikti NPPKT. Pakeisti 2011 m. priimti
sprendimai ir iš esmės pagerintos NPPKT karių
tarnybos sąlygos, taip skatinant savanoriškai
2015 m. rugsėjis. Klaipėdoje priesaiką davė pirmojo šaukimo
nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.
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2015 metais pradėtos spręsti kariuomenės
kovinių vienetų komplektavimo ir rezervo for
mavimo problemos.
2013–2015 m. buvo nuosekliai didinamas
profesinės karo tarnybos karių ir karių savanorių
skaičius: profesinės karo tarnybos karių skaičius
išaugo nuo 7 775 iki 8 145, karių savanorių – nuo
4 260 iki 4 600.
Atsižvelgdamas į pasikeitusią geopolitinę
situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes,
2015 m. pavasarį Seimas priėmė sprendimą 5
metams sugrąžinti nuolatinę privalomąją pra
dinę karo tarnybą (NPPKT) ir 2015 m. pašaukti
3000 karo prievolininkų. 2015 m. tarnybą 14
karinių vienetų pradėjo 3010 karo prievolininkų,
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2015 m. rugpjūtis. Pirmosios šauktinės savanorės Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione.

kariuomenės batalionų sukomplektavimo pro
blemą. 2015 metų pradžioje dalis kariuomenės
vienetų buvo sukomplektuoti tik 30 proc., atėjus
šauktiniams savanoriams, sukomplektavimas
išaugo dvigubai – iki 70 proc. Svarbu tai, kad ne
tik šauktiniai savanoriai nulėmė tokį augimą.
Lietuvos kariuomenė pasipildė maždaug 700
profesionalių karių. 2016 metais Lietuvos kariuo
menės batalionai gali būti jau sukomplektuoti
apie 80 proc., o tai priimtinas skaičius taikos metu.
2015 m. kovo mėn. patvirtinta nauja Vals
tybės ginkluotos gynybos koncepcija, kurioje
numatytas taikos meto kariuomenės struktūros
priartinimas prie karo meto struktūros. Pagrindi
niai pokyčiai numatyti reorganizuojant Sausumos
pajėgas: nuo 2016 m. pertvarkoma Mechani
zuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ ir
įkuriama nauja Motorizuotoji pėstininkų brigada
„Žemaitija“.
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2015 m. rugpjūtis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio
dragūnų batalione Klaipėdoje atnaujintos kareivinės.
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ateiti į Lietuvos kariuomenę. Padidinta NPPKT
kariams mokama mėnesinė išmoka buitinėms
išlaidoms: nuo 1 bazinės socialinės išmokos (BSI)
(38 Eur) iki 3,7 BSI (140,6 Eur). NPPKT kariams
nustatyta ir kaupiamoji išmoka (76–152 Eur per
mėnesį), atsižvelgiant į kario tarnybos rezultatus.
Ši išmoka didinama 25 proc., jei karo prievoli
ninkai tarnybą atliko savo noru. NPPKT kariams
buvo užtikrintos maitinimo, apgyvendinimo ir
medicininės priežiūros sąlygos, pagal nustatytas
normas skirtas materialinis aprūpinimas.
Profesionalių karių ir šauktinių savanorių
atėjimas į Lietuvos kariuomenę padėjo išspręsti

2015 m. rugpjūtis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigei
džio dragūnų batalione Klaipėdoje atnaujintos kareivinės.

2015 m. rugpjūtis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio
dragūnų batalione Klaipėdoje atnaujintos laisvalaikio zonos.

Gerinome karių tarnybos sąlygas
2015 m. toliau daug dėmesio buvo
skiriama profesinės karo tarnybos
karių ir karių savanorių motyvacijos
priemonių gerinimui ir 2009–2012 m.
sumažintų išmokų atkūrimui.

2015 m. gruodis. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
lankosi Karaliaus Mindaugo husarų batalione.

2015 m. gegužė. Lietuvos kariuomenės žvalgai
sudėtingiausiuose reguliariųjų pajėgų patrulio kursuose.

pat sudaryta galimybė tarptautinių operacijų ir
misijų dalyvių šeimų nariams naudotis iš KAM
skirtų asignavimų apmokamomis reintegracijos
priemonėmis.
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2015 m. toliau daug dėmesio buvo skiriama
profesinės karo tarnybos karių ir karių savano
rių motyvacijos priemonių gerinimui ir 2009–
2012 m. sumažintų išmokų atkūrimui.
Padidinti žemiausio laipsnio profesinės karo
tarnybos karių (jaunesniojo eilinio/jaunesniojo
jūreivio) tarnybiniai atlyginimai; atkurti profe
sinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų
koeficientai; dalyvaujantiems lauko pratybose
kareivinių režimu ar atliekantiems tarnybą karei
vinių režimu aukštesniu nei įprastinis budrumo
lygiu kariams mokami tarnybinio atlyginimo
priedai; bendradarbiaujant su Lietuvos nacio
naline veteranų asociacija, vykdoma į atsargą
išleidžiamų karių integracijos į civilį gyvenimą
programa, teikiamos specialistų konsultacijos,
tarpininkaujama įdarbinant.
Kariams savanoriams už tarnybos dienas
mokama 100 proc. atlyginimo, kuris 2009 m. buvo
sumažintas iki 70 proc.; išleidžiami į atsargą kariai
savanoriai gali būti premijuojami už pavyzdingą
tarnybą: ištarnavus nuo 5 iki 10 m. – iki 2 mėn.
atlyginimų dydžio, ištarnavus daugiau kaip
10 m. – iki 3 mėn. atlyginimų dydžio; pratęsus
kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario
sutartį papildomam 4 m. terminui, kariui sava
noriui gali būti teikiama parama studijų kainos
daliai padengti.
Visiems kariams, kurių sveikata sutriko dėl
priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vyk
dymu, sudaryta galimybė gauti didesnes kom
pensacijas. Įteisintas tikrosios karo tarnybos,
atsargos ir dimisijos karių gydymo užsienyje
(įskaitant kelionės, lydinčio asmens kelionės ir
apgyvendinimo), ortopedijos ir neįgaliesiems
skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo,
priežiūros ir remonto išlaidų apmokėjimas iš
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) lėšų. Taip
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Pajutome realius nato
veiksmus Lietuvoje
Baltijos šalių oro erdvėje vyko dvidešimtoji NATO karinių
oro pajėgumų treniruotė (angl. BRTE XX).

Sulaukėme kitų NATO valstybių
ir Aljanso, kaip organizacijos, tvirto
palaikymo ir realių veiksmų: rotuojamos
pajėgos, iš anksto dislokuojama
ginkluotė, nuolat vyksta pratybos.

2015 m. rugsėjis. NATO pajėgų integravimo vieneto
atidarymas Vilniuje.

vykdo operaciją „Atlanto ryžtas“, pagal kurią
į Lietuvą treniruotis nuolat siunčiami kuopos
dydžio vienetai.
Lietuvoje įkurtas NATO pajėgų integravimo
vienetas (angl. NFIU), kurio užduotis – tinkamai
pasirengti ir vėliau užtikrinti, kad, kilus būti
nybei, į Lietuvą būtų operatyviai dislokuotos
NATO greito reagavimo pajėgos. Lietuva atliko
visus namų darbus. 2015 m. lapkričio mėn. įvyko
pirmasis NATO pajėgų integravimo vieneto patik
rinimas per Baltijos valstybėse vykusias NATO
sąjungininkų greitojo reagavimo pajėgų korpuso
(angl. Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) vada
vietės pratybas „Arkadinė jungtis“.
Nuo 2015 m. gruodžio mėn. Mumaičiuose
(Šiaulių r.) JAV pradėjo laikyti pratybose naudo
jamą karinę techniką.
Toliau investuojama į priimančiosios šalies
paramos sąlygų gerinimą ir mokymų infrastruk
tūrą. Prioritetai – Pabradės, Gaižiūnų poligonai
ir Vilniaus karinis miestelis.
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Sulaukėme kitų NATO valstybių ir Aljanso,
kaip organizacijos, tvirto palaikymo ir realių
veiksmų: rotuojamos pajėgos, iš anksto dislo
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kuojama ginkluotė, nuolat vyksta pratybos.
2015 metais su Lietuvos kariais treniravosi
Belgijos, Danijos, Liuksemburgo, Portugalijos,
Vokietijos kariai. JAV, įgyvendindamos saugumo
užtikrinimo priemones ir atgrasymo tikslais,
2015 m. Lietuvos ir sąjugininkų kariai pratybose.
2015 m. gruodis. Į Ruklą atgabenta JAV karių technika.

Didinome atsparumą kibernetinėms
ir informacinėms grėsmėms

2015 m. lapkritis. Pirmą kartą istorijoje elektroniniu parašu
buvo pasirašytas Baltijos šalių tarpvalstybinis susitarimas.

2015 m. sausis. Išleistas leidinys „Ką turime žinoti apie
pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“.
2015 m. gruodis. Atnaujintas leidinys „Ką turime žinoti apie
pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metui“.

2015 M . ATA S K A I TA

2014 m. priėmus Lietuvos Respublikos kiber
netinio saugumo įstatymą, KAM tapo atsakinga
už kibernetinio saugumo politikos formavimą
ir jos įgyvendinimo organizavimą. Nuo 2015 m.
Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tar
nyba prie KAM pradėjo vykdyti Nacionalinio
kibernetinio saugumo centro (NKSC) funkcijas.
2015 m. patvirtintas Valstybės gynybos institucijų
ypatingos svarbos informacinės infrastruktū
ros objektų ir informacinių išteklių kibernetinės
gynybos planas, parengtas ir su kitomis insti
tucijomis suderintas Nacionalinis kibernetinių
incidentų valdymo plano projektas. NKSC diegė
technines kibernetinio saugumo priemones vals
tybės informacinių išteklių valdytojų ir strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių
tinkluose.
Vykdyta visuomenės švietimo kampanija
informacinių karų ir propagandos klausimais.
Išleisti du leidiniai visuomenei apie pasirengimą
karo metui ir ekstremalioms situacijoms.
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Lietuva aktyviai dalyvauja aljanso
ir tarptautinėse iniciatyvose

2015 m. birželis. Susitikimas su Afganistane
dislokuotais Lietuvos kariais.

2015 M . ATA S K A I TA

2015 m. lapkritis. Aukštos parengties Jungtinių ekspedicinių
pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) steigiamojo
susitarimo memorandumo pasirašymas.
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Lietuvos autonominių laivų apsaugos grupės kariai
dalyvauja ES operacijoje ATALANTA.

Lietuvos kariai dalyvauja NATO operaci
jose Afganistane, Kosove, Aljanso misi
joje Turkijoje, taip pat Europos Sąjungos
(ES) karinėje operacijoje „Atalanta“
(Indijos vandenyne), mokymo misijoje
Malyje, ES kovos su nelegalia migracija
Viduržemio jūroje operacijoje „Sophia“.
Lietuvos kariai dalyvauja NATO operacijose
Afganistane, Kosove, Aljanso misijoje Turkijoje,
taip pat Europos Sąjungos (ES) karinėje opera
cijoje „Atalanta“ (Indijos vandenyne), mokymo
misijoje Malyje, ES kovos su nelegalia migracija
Viduržemio jūroje operacijoje „Sophia“.
Apie 220 Lietuvos karių budi NATO greitojo
reagavimo pajėgose, 2015 m. gegužės–birželio
mėnesiais budėjo ir Karinių jūrų pajėgų išmina
vimo laivas. Be to, pirmąjį 2015 m. pusmetį mūsų
kariai budėjo ir ES Šiaurės šalių kovinėje grupėje.
Lietuva, prisidėdama prie tarptautinės
bendruomenės pastangų užtikrinti saugumą,
2015 m. lapkričio mėnesį pasirašė septynių vals
tybių susitarimo memorandumą dėl Jungtinės
Karalystės vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių
pajėgų (angl. sutr. JEF) steigimo kovai su ben
dromis pasaulinėmis grėsmėmis. Šios aukštos
parengties greitojo reagavimo pajėgos, kurios
galės vykdyti operacijas pradedant humani
tarine pagalba ir baigiant koviniais veiksmais,
bus visiškai pasirengusios 2018 m. Joms Lietuva
planuoja skirti kuopos dydžio vienetą, karininkus.

Sėkmingai surengtos didelio masto
tarptautinės ir nacionalinės pratybos
2015 m. pirmą kartą buvo tikrinama
valstybės mobilizacijos sistema.

2015 m. balandis. Lietuvoje pirmą kartą buvo testuojama
Lietuvos kariuomenės mobilizacinė sistema.

2015 m. balandis. Pabradėje vyko tarptautinės artilerijos
pratybos „Ugninis griausmas 2015“.

2015 m. gegužė. Didžiausios nacionalinės pratybos
„Žaibo kirtis 2015“.

tuvoje. Šių pratybų metu Lietuvoje buvo sutelkti
didžiausi sąjungininkų pajėgumai nuo šalies
narystės NATO pradžios.
Lapkričio mėnesį vyko penkerios nacionalinės
ir tarptautinės karinės pratybos „Baltijos šeiminin
kas 2015“, „Arkadinė jungtis 2015“, „Klevo skliautai
2015“, „Geležinis kardas 2015“ ir „Pasitikėjimas
2015“. Šiose pratybose dalyvavo apie 2800 karių
ir civilių iš 11 šalių.
Lietuvos kariuomenės kariai 2015 m. turėjo
daug galimybių treniruotis ir gerinti veiksmų
suderinamumą pratybose kitose NATO šalyse.

2015 M . ATA S K A I TA

2015 m. pirmą kartą buvo tikrinama valsty
bės mobilizacijos sistema.
Balandžio mėnesį vyko didžiausios šių metų
nacionalinės pratybos „Žaibo kirtis 2015“, kuriose
buvo įvertintas nacionalinių budinčių pajėgų
pasirengimo lygis, sąveika su šalies institucijomis.
Pratybose vienu metu treniravosi daugiau kaip
3 tūkst. karių, pareigūnų ir tarnautojų iš visų Lie
tuvos kariuomenės pajėgų, KAM, Vidaus reikalų
ir Sveikatos apsaugos ministerijų, savivaldybių
ir Lietuvos šaulių sąjungos.
Lapkričio mėnesį Utenoje vyko mobilizaci
jos pratybos, kurių metu buvo tikrinama, kaip
veikia civilinės institucijos ir įmonės paskelbus
mobilizaciją.
Birželio mėnesį vienu metu trijose Baltijos
valstybėse ir Lenkijoje rengiamose pratybose
„Kardo kirtis“ dalyvavo apie 6 tūkst. karių iš 13
NATO ir partnerių šalių, pusė jų treniravosi Lie
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Sustiprinome pilietinį
ir patriotinį ugdymą
Siekdama sudaryti sąlygas intensyviau ugdyti
jaunų žmonių pilietines, patriotines ir tautines
nuostatas, skatinti pareigą ir atsakomybę reng
tis Tėvynės gynybai, KAM daug dėmesio skiria
jaunimo pilietiniam ir patriotiniam ugdymui.
2015 m. buvo padidintas Lietuvos šaulių
sąjungos organizuojamų jaunimo vasaros stovy
klų finansavimas, sudaryta jaunuoliams galimybė
iš arčiau susipažinti su kariuomene. Buvo suor
ganizuotos 58 Lietuvos šaulių sąjungos vasaros
stovyklos, kuriose dalyvavo 4198 jaunieji šauliai.

Siekdama sudaryti sąlygas intensyviau
ugdyti jaunų žmonių pilietines, patrioti
nes ir tautines nuostatas, skatinti pareigą
ir atsakomybę rengtis Tėvynės gynybai,
KAM daug dėmesio skiria jaunimo
pilietiniam ir patriotiniam ugdymui.

giau kaip 200 geriausiai kariuomenės istoriją
išmanančių moksleivių.
Jau penktus metus buvo rengiamas tradici
nis knygų konkursas Patriotų premijoms laimėti,
renkamos geriausios knygos pilietiškumo ir patrio
tiškumo tematika.
2015 m. iš dalies finansuota apie 50 įvairių
nevyriausybinių organizacijų pilietinio ir patrio
tinio ugdymo programų.

2015 M . ATA S K A I TA

2015 m. rugpjūtis. Su antrojo sezono laidos „Tikri vyrai“
kūrybine grupe, projekto dalyviais ir instruktoriais kariais.
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Suorganizuoti Krašto apsaugos dienos ren
giniai – Lietuvos kariuomenės daliniuose vyko
vyresniųjų klasių moksleiviams skirtos pilietiš
kumo pamokos, dalyvavo daugiau kaip 2000
moksleivių iš 50 Lietuvos mokyklų.
Tradicinis nacionalinis konkursas „Ką žinai
apie Lietuvos kariuomenę“ kasmet suburia dau
2015 m. kovas. Į Lietuvos šaulių sąjungą
įstojo gausus būrys naujų narių.

Didėjo visuomenės parama
kariuomenei
Dėkojame šalies visuomenei už soli
darumą su krašto apsaugos sistema:
stiprėja Lietuvos šaulių sąjunga, prie
visuomenės pilietinio ugdymo prisideda
vis daugiau šalies visuomenės veikėjų,
nevyriausybinių organizacijų, gausu
jaunuolių, einančių tarnauti savanoriškai.

2015 M . ATA S K A I TA

Dėkojame šalies visuomenei už solidarumą
su krašto apsaugos sistema: stiprėja Lietuvos šau
lių sąjunga, prie visuomenės pilietinio ugdymo
prisideda vis daugiau šalies visuomenės veikėjų,
nevyriausybinių organizacijų, gausu jaunuolių,
einančių tarnauti savanoriškai. Taip pat padidėjo
fizinių ir juridinių asmenų finansinė parama Lietu
vos kariuomenei (2015 m. septynis kartus išaugo
fizinių ir juridinių asmenų, Lietuvos kariuomenei
skyrusių 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, skai
čius, suma išaugo nuo 39 iki 278 tūkst. Eur). Už
šias lėšas Lietuvos kariams nupirkta automatinių
ginklų kolimatorinių (optinių) taikiklių ir naktinio
matymo prietaisų.
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2016 m. gairės
2016 metais atnaujinsime strateginius šalies
dokumentus – Nacionalinio saugumo strate
giją ir Karinę strategiją. Atnaujintos strategi
jos apims saugumo situacijos pasikeitimus,
hibridines grėsmes ir naujus uždavinius
ginkluotosioms pajėgoms.
Krašto apsaugos sistemos veikla pirmą kartą
po ilgos pertraukos yra planuojama realaus ir
žymaus gynybos biudžeto didėjimo sąlygo
mis. 2016 metais Lietuvos gynybos biudže
tas pasieks 1,5 proc. BVP, tad bus įmanoma
įgyvendinti didelę modernizacijos programą
ir išspręsti 2009–2012 metais dėl išlaidų maži
nimo susikaupusias problemas.
Prioritetą teiksime kariuomenės kovinių,
kovinės paramos, kovinio aprūpinimo, vado
vavimo ir valdymo, kibernetinio saugumo
pajėgumų plėtrai. Daug dėmesio bus ski
riama personalui, ypatingos svarbos įrangai
ir infrastruktūrai, skirtai šiems prioritetams
įgyvendinti.
Didinsime Lietuvos kariuomenės manev
ringumą ir ugnies galią, prioritetą teikdami
šiems įsigijimams: pėstininkų kovos mašinų,
savaeigei artilerijos, vidutinio nuotolio prieš
tankinių sistemų ir artimojo nuotolio oro
gynybos sistemų.

2015 M . ATA S K A I TA

Karius aprūpinsime modernia individualia
ginkluote ir ekipuote.
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Daug dėmesio skirsime profesinės karo tar
nybos karių ir karių savanorių motyvacijos
priemonių gerinimui.
Aktyviai skatinsime karius, atlikusius nuola
tinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tęsti
tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Tai leis nuo
sekliai didinti profesinės karo tarnybos karių
skaičių kariniuose vienetuose.
Intensyviai rengsimės nacionalinei ir kolek
tyvinei gynybai, stiprindami nacionalinius
kariuomenės pajėgumus, visapusiškai rem
dami nepertraukiamą sąjungininkų karinį
buvimą regione ir įgyvendindami NATO
pasirengimo veiksmų planą (angl. Readiness
Action Plan, RAP).
Reorganizuosime Sausumos pajėgas: nuo
2016 m. pertvarkoma Mechanizuotoji pėsti
ninkų brigada „Geležinis Vilkas“ ir įkurta nauja
Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“.
Stipriname kibernetinio saugumo pajėgu
mus. Užtikrinsime ypatingos svarbos infor
macinės infrastruktūros ir informacinių
išteklių kibernetinių incidentų stebėseną
ir valdymą, ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros gynybos planavimą.
Daug dėmesio skirsime pilietiškumo ir patrio
tiškumo ugdymui bendradarbiaudami su
Lietuvos šaulių sąjunga, Švietimo ir mokslo
ministerija, nevyriausybinėmis organizacijomis.
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