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KAM administracijos padaliniai dalyvauja įgyvendinant KAS 2021 m. prioritetinius darbus ir veiksmus, 2021–2030 metų nacionalinį pažangos
planą, patvirtintą LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“,
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, patvirtintą LR Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, taip pat Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendina strateginį tikslą „Formuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos interesus atitinkančią krašto
apsaugos (gynybos) politiką“ ir vykdo programą „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“.
VPNĮP KAS
prioritetinio
Eil.
Atsakingi
Įvykdymo
Laukiami
Veiksmo pavadinimas
Kuratorius
darbo ir
Nr.
vykdytojai
data
rezultatai
veiksmo
Eil. Nr.
KAS programos priemonės pavadinimas: ,,Įgyvendinti gynybos politiką, planuoti ir koordinuoti KAS ir jos pajėgumų plėtrą, prisidėti prie krizių
valdymo sistemos plėtojimo“, priemonės kodas 02.02.01.01.01
1. GYNYBOS POLITIKOS FORMAVIMAS, TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO, DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE MISIJOSE IR
OPERACIJOSE KOORDINAVIMAS STRATEGINIU LYGIU
1.1.

Siekti JAV lyderystės NATO,
užtikrinant
Baltijos
regiono
apginamumą, nuolatinio JAV
karinio buvimo Lietuvoje ir
regione, didesnės JAV finansinės
ir ekspertinės paramos Lietuvos
vystomiems
kariniams
pajėgumams, taip pat paramos
siunčiant
Lietuvos
gynybai
reikalingus,
bet
neturimus
kritinius pajėgumus.

EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

12.3.1

Užtikrintas nuolatinis JAV pajėgų
dalyvavimas pratybose ir kituose
kariniuose renginiuose Lietuvoje.
Surengtos konsultacijos dėl kritinių
pajėgumų vystymo regione.
Lietuvoje dislokuoti kritiniai ir
strateginiai pajėgumai.
Surengtos
konsultacijos
dėl
ilgalaikės JAV paramos, vystant
Lietuvos gynybos pajėgumus.
Toliau vystytas SOP žvalgybos
sintezės celės projektas, siekiant
pasiekti visą operacinį celės
pajėgumą (planuojama įgyvendinti
iki 2022 m. pab.).
Vystant trūkstamus pajėgumus
efektyviai panaudota JAV parama:
a) JAV užsienio karinė parama
(angl. Foreign Military Financing);

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
23 271,8
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

1.2.

Parengti KAM poziciją dėl
NATO pasirengimo kolektyvinei
gynybai stiprinimo ir siekti ją
įgyvendinti.

EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

12.3.2

1.3.

Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą
ES nuolatinio struktūrizuoto
bendradarbiavimo
(angl.
Permanent
Structured
Cooperation,
PESCO)
projektuose bei ES saugumo ir
gynybos stiprinimo iniciatyvose.

EBG,
KSITPG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.1.7

1.4.

Siekti
glaudesnio
bendradarbiavimo su Lenkija
strateginiu ir operaciniu lygiu.

EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.1.5

Laukiami
rezultatai
b)
per
Europos
atgrasymo
iniciatyvą
(angl.
European
Deterrence Initiative) skiriamos
lėšos modernizuoti ir stiprinti
karinę infrastruktūrą Lietuvoje.
Įgyvendinti ankstesnių NATO
vadovų susitikimų Varšuvoje ir
Briuselyje sprendimai, įskaitant dėl
sąjungininkių karinio pastiprinimo
ir oro gynybos sustiprinimo
regione.
Aktyviai
prisidėta
URM
organizuojant NATO viršūnių
susitikimą Vilniuje 2022/2023 m.,
sustiprintas dalyvavimas Lietuvai
svarbiais
NATO
veiklos
klausimais.
Suformuota ir atstovauta Lietuvos
pozicija ES saugumo ir gynybos
stiprinimo iniciatyvų atžvilgiu
(Europos gynybos fondo, Europos
taikos instrumento (angl. European
Peace Facility), karinio mobilumo
gerinimo finansavimo iš ES
biudžeto).
Dalyvauta prioritetiniuose PESCO
projektuose („Greito kibernetinio
reagavimo komandų“ ir „Karinio
mobilumo“ projektuose).
Suorganizuotas
susitikimas
Gynybos ministrų tarybos formatu.
Įgyvendinti tarpiniai ar galutiniai

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

1.5.

Veiksmo pavadinimas

Remti
Vokietijos
lyderystę
Europoje ir Baltijos regione, siekti
glaudaus
politinio
bendradarbiavimo ir plėtoti karinį
bendradarbiavimą su Vokietija.
Siekti Vokietijos vadovaujamų
NATO priešakinių pajėgų (eFP
BG)
dislokavimo
Lietuvoje
ilgalaikio tęstinumo ir Varšuvos
sprendimų įgyvendinimo.

Atsakingi
vykdytojai

EBG

Kuratorius

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Įvykdymo
data

Gruodis

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

11.1.5

Laukiami
rezultatai
tikslai,
suformuoti
dvišalėse
gynybos planavimo, oro gynybos,
jūrinės aplinkos suvokimo ir
įsigijimų darbo grupėse.
Įvykdytas veiksmų koordinavimas,
užtikrinant
sąjungininkų
pastiprinimą per Lenkijos teritoriją.
Įvykdytas veiksmų koordinavimas,
siekiant užsitikrinti nuolatinį JAV
pajėgų buvimą mūsų regione.
Paremta NATO daugianacionalinio
šiaurės rytų korpuso (MNC NE) ir
divizijos (MND NE) štabų veikla.
Organizuoti
susitikimai
ir
koordinuoti
veiksmai
dėl
LITPOLUKRBRIG veiklos.
Suorganizuotas
naujo
krašto
apsaugos ministro susitikimas su
Vokietijos parlamento nacionalinio
saugumo
vadovais,
gynybos
ministru bei kitais svarbiais
Vokietijos saugumo ir gynybos
atstovais. Surengti kariuomenių
vadų susitikimai, organizuotos
politinės-karinės
konsultacijos.
Sutarta dėl veiksmų stiprinant
saugumą
Baltijos
regione,
suderintos pozicijos aktualiais
NATO klausimais. Įgyvendinti
NATO
vadovų
susitikimo
Varšuvoje sprendimai dėl NATO
priešakinių
pajėgų.
Tęsiamas

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

1.6.

1.7.

Veiksmo pavadinimas

Lietuvai pirmininkaujant Baltijos
šalių bendradarbiavimui gynybos
srityje, užtikrinti glaudų Lietuvos,
Latvijos
ir
Estijos
bendradarbiavimą,
derinti
pozicijas svarstomais klausimais
NATO ir ES, tęsti jau vykdomus
Baltijos šalių projektus, teikti
siūlymus dėl naujų iniciatyvų.
Lietuvai pirmininkaujant Baltijos
gynybos koledžo koordinacinei
grupei, koordinuoti Baltijos šalių
pozicijas dėl Baltijos gynybos
koledžo. Toliau vystyti Baltijos
šalių pajėgumų bendrus projektus:
regioninį
jūrinės
aplinkos
suvokimo
pajėgumą,
SOP
žvalgybos sintezės celės projektą;
taip pat koordinuoti veiksmus oro
gynybos srityje.
Stiprinti bendradarbiavimą su JK,
ypač per Jungtines ekspedicines
pajėgas, siekiant išlaikyti dėmesį

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.1.5

EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.1.5

Laukiami
rezultatai
Vokietijos vadovaujamų NATO
priešakinių pajėgų dislokavimas
Lietuvoje, didintas jų sąveikumas
su LK ir integracija į nacionalinius
gynybos planus. Koordinuoti ir
įgyvendinti Vokietijos remiami
NATO priešakinėms pajėgoms
skirti
infrastruktūros
vystymo
projektai.
Surengti Baltijos šalių gynybos
ministrų, karinio ir politikos
valdymo
komitetų
bei
koordinacinių ir darbo grupių
susitikimai. Suorganizuotas Baltijos
gynybos koledžo koordinacinės
grupės susitikimas.
Koordinuoti veiksmai, siekiant
įgyvendinti keitimąsi įslaptintu
jūros stebėjimo paveikslu iki
2022 m. pabaigos, vystant regioninį
jūrinės
aplinkos
suvokimo
pajėgumą. Koordinuoti veiksmai
įgyvendinant
SOP
žvalgybos
sintezės celės projektą.
Koordinuoti veiksmai stiprinant oro
gynybą regione.

Suorganizuoti
ministrų
ir
kariuomenių
vadų
susitikimai
Jungtinių
ekspedicinių
pajėgų

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Baltijos regionui.

1.8.

Parengti ir pateikti LRS Seimo
2002 m. gegužės 28 d. nutarimo
Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio
saugumo strategijos patvirtinimo“
pakeitimo projektą.
Parengti
KAM
siūlymus
Valstybės
gynybos
plano
koncepcijai.
Surengti ne mažiau nei vienas
KAM Situacijų valdymo centro
pratybas.

GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Birželis

GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Pagal LRP
nustatytą
grafiką
Sausis–gruodis

1.11.

Surengti ne mažiau nei vieną
renginį
gynybos
politikos
klausimais.

GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Balandis–
gruodis

1.12.

Nustatyti KAM pasirengimo
mobilizacijai veiksmus.

GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Sausis–
gruodis

1.9.
1.10.

GPG

Laukiami
rezultatai
formatu. Suformuotos pozicijos ir
pasiūlymai
dvišaliam
ir
daugiašaliam bendradarbiavimui su
Šiaurės
grupės
ir
Jungtinių
ekspedicinių pajėgų šalimis.
Koordinuota JK pajėgų veikla
Lietuvoje. Surengti JK gynybos
sistemos atstovų vizitai į Lietuvą ir
Lietuvos atstovų vizitai į JK.
Parengtas
ir
LRS
pateiktas
Nacionalinio saugumo strategijos
projektas.
Parengti KAM siūlymai Valstybės
gynybos plano koncepcijai.

11.4.3

Surengtos KAS institucijų ir jų
padalinių pratybos, jų metu
patikrintos
Situacijų
valdymo
centro veiklos procedūros ir
sustiprinti KAM gebėjimai reaguoti
į nenumatytas situacijas.
Surengtas renginys, jo metu
paskatinta diskusija ir iškeltos
naujos idėjos gynybos politikos
klausimais.
Identifikuoti veiksmai, reikalingi
geresniam KAM pasirengimui
vykdyti priskirtas mobilizacines
užduotis,
ir
suplanuotas
jų

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Veiksmo pavadinimas

Parengti
ir
pateikti
LRV
Nacionalinės
darbotvarkės
„Lietuvos Respublikos piliečių
rengimo
pilietiniam
pasipriešinimui
strategija“
projektą.
Sudaryti
LRV
ir
JAV
Vyriausybės
susitarimo
dėl
bendradarbiavimo gynybos srityje
įgyvendinamuosius susitarimus
muitų, mokesčių, orlaivių, laivų ir
transporto priemonių patekimo,
išvykimo
ir
judėjimo
LR
teritorijoje,
pratybų,
infrastruktūros bei baudžiamosios
jurisdikcijos srityse.
Koordinuoti Rytų partnerystės
šalių kariuomenių atstovų (iki 80)
mokymą
Lietuvos
karinio
mokymo institucijose.
Koordinuoti paramos Ukrainos,
Sakartvelo
ir
Moldovos
vykdomoms gynybos sektoriaus
reformoms įgyvendinimą pagal
nustatytus
KAS
paramos
prioritetus.
Koordinuoti ekspertinės ir (ar)
finansinės paramos teikimą ne
mažiau kaip 3 NATO ir ES

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

Laukiami
rezultatai
įgyvendinimas.
Parengtas ir LRV pateiktas
Nacionalinės
darbotvarkės
„Lietuvos Respublikos piliečių
rengimo pilietiniam pasipriešinimui
strategija“ projektas.

GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

11.4.2

TROG
LD, FBD,
TD, EBG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–
gruodis

11.1.2

Tarpinis rezultatas –
susitarimo projektai JAV.

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–
rugsėjis

11.1.9

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

11.1.9

Užtikrintas Rytų partnerystės šalių
karių (iki 80) dalyvavimas Lietuvos
karinio
mokymo
institucijų
organizuojamuose kursuose ir
seminaruose.
Parengti ir įgyvendinti dvišalio
gynybos bendradarbiavimo 2021 m.
planai su Rytų partnerystės šalių
gynybos ministerijomis.

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

11.1.9

pateikti

Bendradarbiaujant
su
Rytų
partnerystės bei į Patikos fondą,
kurį administruoja KAM, indėlius
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Eil.
Nr.

Atsakingi
vykdytojai

Veiksmo pavadinimas
paramos
iniciatyvoms
partnerių šalims.

Kuratorius

Įvykdymo
data

Rytų

1.18.

Plėtoti bendros Lietuvos, Lenkijos
ir
Ukrainos
brigados
(LITPOLUKRBRIG) projektą.

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

1.19.

Parengti LRS nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos karinių
vienetų dalyvavimo tarptautinėse
operacijose“ projektą.
Įgyvendinant
LRS
2019 m.
gruodžio 19 d. nutarimą Nr. XIII2710 „Dėl Lietuvos Respublikos
karinių
vienetų
dalyvavimo
tarptautinėse
operacijose“,
užtikrinti ne mažesnį kaip 2020
m.
LK
karių
dalyvavimą
tarptautinėse operacijose.
Pasirašyti dvišalius susitarimus su
Bahreino
Karalyste
dėl
bendradarbiavimo gynybos srityje
ir dėl pajėgų statuso Bahreino
Karalystėje.

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Rugsėjis

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

TROG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Spalis

1.20.

1.21.

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

11.1.9

11.1.8

Laukiami
rezultatai
įnešusiomis valstybėmis užtikrinta
Patikos fondo veikla.
Teikta finansinė parama ES ir (ar)
NATO Patikos fondams šalių
partnerių
gynybos
reformoms
paremti.
Užtikrintas ekspertų dalyvavimas
NATO
paramos
iniciatyvose
(projektuose) NATO partnerių
šalyse.
Pasiektas trišalis susitarimas tarp
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos dėl
brigados
(LITPOLUKRBRIG)
trumpojo
laikotarpio
veiklos
krypčių.
Parengtas LRS nutarimo projektas,
suderintas su URM ir pateiktas LR
Prezidentui.
Užtikrintas ne mažesnis LK karių
dalyvavimas NATO, ES, JT
operacijose ir JAV bei kitų
Lietuvos
strateginių
partnerių
vadovaujamų koalicijų operacijose,
palyginti su 2020 m. (apie 150
karių).
Sudarytas dvišalis susitarimas dėl
bendradarbiavimo gynybos srityje
su Bahreino Karalystės gynybos
ministerija ir dvišalis susitarimas
dėl pajėgų statuso Bahreino

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

1.22.

Veiksmo pavadinimas

Koordinuoti KAS institucijų
pasirengimą dalyvauti NATO
krizių
valdymo
pratybose
CMX22.

Atsakingi
vykdytojai

TROG

Kuratorius

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Įvykdymo
data

Gruodis

1.23.

Koordinuoti,
organizuoti
ir
TROG
Viceministras
Sausis–gruodis
dalyvauti
įgyvendinant
Margiris
pasitikėjimą
ir
saugumą
Abukevičius
stiprinančias priemones Lietuvoje
ir užsienyje pagal tarptautinius
ginklų kontrolės susitarimus.
2. KAS GYNYBOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS IR STEBĖSENA
2.1.
Parengti (atnaujinti) KAS
planavimo dokumentus:
2.1.1.
Parengti prioritetinių KAS plėtros
GPD
Viceministras
Sausis
poreikių sąrašą.
Žilvinas
Tomkus
2.1.2.

Parengti KAS 2022–2031 m.
planavimo vadovą.

GPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Kovas

2.1.3.

Parengti LR krašto apsaugos
ministro valdymo sričių 2022–
2024 m. SVP projektą, LRV
nustatytu laiku pateikti jį LRVK ir

GPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gegužės
4 d.,
rugpjūčio
22 d.1,

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai
Karalystėje.
Patvirtinti KAS institucijų pratybų
tikslai, užtikrintas pasirengimas
juos įgyvendinti pratybų planavimo
konferencijų metu.
Įgyvendintos
pasitikėjimą
ir
saugumą stiprinančios priemonės
pagal 2011 m. Vienos dokumentą.

Parengtas
konsoliduotas
prioritetinių KAS plėtros poreikių
sąrašas ir pateiktas svarstyti GRG ir
GRT.
Parengtas KAS 2022–2031 m.
planavimo vadovas, kurio tikslas –
įvertinus finansinių ir žmogiškųjų
išteklių apribojimus bei poreikius,
nustatyti ilgojo laikotarpio trukmės
siektinus
karinius
pajėgumus,
pagrindines KAS institucijų ir jų
padalinių veiklos kryptis ir
užduotis, ir pateiktas svarstyti GRG
ir GRT.
Patvirtintas LR krašto apsaugos
ministro valdymo sričių 2022–
2024 m.
SVP,
kuriame,
atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

FM, patikslinti ir pateikti tvirtinti
krašto apsaugos ministrui.

2.1.4.

2.2.

2.3.
1

Parengti
KAS
2022 m.
planavimo, programų ir biudžeto
sudarymo sistemos priemonių
įgyvendinimo planą (PPBS).
Įvertinti Krašto apsaugos ministro
2017–2022 m. gaires ir prireikus
jas patikslinti.

Pateikti NATO ir ES informaciją

Terminai gali kisti LRV nustatyta tvarka.

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

įsigaliojus
2022 m.
valstybės
biudžeto ir
savivaldybių
biudžetų
finansinių
rodiklių
patvirtinimo
įstatymui, SVP
projektas
per 10 d. d.
pateikiamas
derinti
Ministrui
Pirmininkui
(suderinus –
tvirtina
ministras)
Gruodis

trukmės planavimo dokumentų
tikslus ir aplinkos analizės išvadas,
nustatyta misija, KAS veiklos
prioritetai,
strateginiai
tikslai,
vertinimo kriterijai, aprašomos
vykdomos programos, numatomi
asignavimai, žmogiškieji ištekliai.

Įvertinus
tikslinimo
poreikį,
patvirtintos
Krašto
apsaugos
ministro 2021–2024 m. gairės,
kurios nustato vidutinės trukmės
KAS
plėtros
prioritetus,
jų
įgyvendinimo kryptis ir siekiamus
rezultatus.
Pateikta informacija NATO ir ES

GPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

GPD,
GPG

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Kovas

GPD

Viceministras

Liepa

Parengtas 2022 m. PPBS.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

apie Lietuvos pasiektą pažangą ir
planus.

Žilvinas
Tomkus

2.4.
2.4.1.

Parengti ataskaitas:
KAM 2020 m. veiklos ataskaitą
LRV.

2.4.2.

KAM 2020 m. veiklos ataskaitą
NSGK.

GPD

2.5.

Koordinuoti nustatytos apimties
strateginių (neliečiamųjų) atsargų
sukaupimą valstybės gynybai.
Atnaujinti LK personalo rezervo
koncepciją.

GPD

2.6.

2.7.

Parengti visuotinės karo prievolės
galimybių vertinimo studiją.

3. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
3.1.
Įdiegti eRVIS I etapo „Finansų
apskaita ir turto valdymas“
iteracijas:

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

GPD

GPD
(darbo
grupė)

GPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Laukiami
rezultatai
apie Lietuvos pasiektą pažangą ir
planus pagal NATO gynybos
planavimo pajėgumų apžvalgos ir
ES karinių pajėgumų klausimyno
reikalavimus.

Kovas

KAM veiklos ataskaita pateikta
LRVK.

Balandis

KAM veiklos ataskaita pateikta
NSGK.

Sausis–gruodis

Užtikrintas planuotų lėšų skyrimas
strateginėms
(neliečiamosioms)
atsargoms kaupti.
Surengus
LK
mokymus,
apimančius pagrindinius rengiamos
LK personalo rezervo koncepcijos
elementus (kariuomenės personalo
rezervo
organizavimo,
komplektavimo,
rengimo
ir
aprūpinimo),
įvertintos
ir
atnaujintos
šios
koncepcijos
nuostatos.
Parengta visuotinės karo prievolės
galimybių vertinimo studija.

Gruodis

Birželis

11.2.2

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

3.1.1.

10 iteraciją – KAS poreikių
planavimas.

VPVS

3.1.2.

11 iteraciją – KAS pirkimų
planavimas ir vykdymas.

VPVS

3.1.3.

13 iteraciją – eRVIS diegimas
kitose KAS įstaigose.

VPVS

4. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
4.1.
Užtikrinti
efektyvų
KAM
asignavimų
planavimą
ir
paskirstymą, išlaikant NATO
nustatytas
gynybos
išlaidų
proporcijas: personalo išlaikymo
išlaidoms bus skiriama ne daugiau
kaip
50 proc.
visų
KAM
asignavimų,
o
įsigijimams
(įskaitant ginkluotės ir karinės
technikos
įsigijimus
ir
modernizavimą) – ne mažiau kaip
20 proc. visų KAM asignavimų.

4.2.

Užtikrinti

KAS

veiklos

Kuratorius
KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė
KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė
KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Įvykdymo
data
Birželis
Rugsėjis
Birželis

FBD

Viceministras
Vilius Semeška

Sausis–gruodis

FBD

Viceministras

Sausis–gruodis

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai
Įdiegta eRVIS I
apskaita ir turto
iteracija.
Įdiegta eRVIS I
apskaita ir turto
iteracija.
Įdiegta eRVIS I
apskaita ir turto
iteracija.

etapo „Finansų
valdymas“ 10
etapo „Finansų
valdymas“ 11
etapo „Finansų
valdymas“ 13

Pasirengta 2022–2024 m. KAM
biudžeto projekto formavimui,
laiku ir tinkamai parengtas bei
pateiktas 2022–2024 m. KAM
biudžeto projektas ir informacinė
medžiaga deryboms dėl 2022–
2024 m. KAM biudžeto. Patikslinti
2022–2024 m. KAM valstybės
biudžeto programų sąmatų projektai
(įskaitant ir pajamų įmokas) pagal
nustatytas maksimalias valstybės
biudžeto asignavimų sumas ir kartu
su preliminariais skaičiavimais
pateikti FM. Parengtas valstybės
kapitalo investicijų paskirstymas
pagal krašto apsaugos ministrui
pavestos valdymo srities investicijų
projektus. Parengta informacinė
medžiaga
KAM
biudžeto
svarstymui LRS. Parengtos 2022 m.
KAM biudžeto programų sąmatos.
Nustatytais terminais ir tvarka

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas
finansavimą ir teikti informaciją
apie
skiriamų
asignavimų
naudojimą.

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius
Vilius Semeška

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

parengti
KAM
konsoliduotas
finansinių ataskaitų ir KAS
institucijų
suvestinis
biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkiniai.
Tinkamai ir laiku organizuotas
KAM
biudžeto
asignavimų
tikslinimas, asignavimai perskirstyti
pagal KAS veiklos prioritetus ir
nustatytas taisykles.
5. LOGISTIKOS IR INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO POLITIKOS FORMAVIMAS IR JOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS KAS
5.1.
Koordinuoti
valstybės
LD
Viceministras
Gruodis
11.1.1,
Koordinuotas
valstybės
infrastruktūros
sąjungininkų
Vilius Semeška
11.1.6
infrastruktūros
sąjungininkų
pajėgoms judėti ir dislokuoti
pajėgoms judėti ir dislokuoti
įrengimą,
remontą
ir
įrengimo,
remonto
ir
rekonstrukciją ir kitų PŠP teikimo
rekonstrukcijos ir kitų PŠP teikimo
poreikių
įgyvendinimo
poreikių
įgyvendinimo
užtikrinimą.
užtikrinimas.
Parengta ir pateikta SM informacija
dėl paraiškos prioritetiniams karinio
mobilumo projektams parengimo.
5.2.
Organizuoti LK PŠP sąjungininkų
pajėgoms Lietuvoje teikimą,
aprūpinant jas infrastruktūra:
5.2.1.
Inicijuoti KOP AB NSIP projektų
LD
Viceministras
Gruodis
11.1.4
Parengtas KOP AB pavojingų
įgyvendinimą.
Vilius Semeška
(darbus
krovinių
pakrovimo–iškrovimo
planuojama
perono su amunicijos saugykla
baigti
techninis projektas ir išlaidų sąmata
2024 m.)
(TBCE
angl.
Type-B
Cost
Estimate).
5.2.2.
Inicijuoti
NSIP
projektų
LD
Viceministras
Gruodis
11.1.4
Parengtas LRV nutarimo dėl KAM
Pajuostyje įgyvendinimą.
Vilius Semeška
(darbus
ir
Lietuvos
geležinkelių
planuojama
bendradarbiavimo
įrengiant

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

baigti
2025 m.)

5.3.

5.4.

5.5.

Organizuoti ir koordinuoti PŠP
teikimą, aprūpinant Lietuvoje
dislokuotas sąjungininkų pajėgas
pagal reikiamus PŠP poreikius.
Organizuoti ir koordinuoti karinės
infrastruktūros Rukloje NATO
priešakinių pajėgų kovinei grupei
(eFP BG) priimti parengimą.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis

11.1.4

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2025 m.)

11.1.4

Parengti
KAS
logistikos
koncepciją, jos įgyvendinimo
priemonių planą ir įgyvendinti
plane
2021 m.
numatytas
priemones.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis

Laukiami
rezultatai
Pajuosčio
geležinkelio
atšaką
projektas.
Pasirašyta sutartis dėl geležinkelio
atšakos projektavimo ir įrengimo.
Parengti Pajuosčio geležinkelio
atšakos ir aviacinio kuro bazės
projektiniai pasiūlymai.
Suorganizuoti PŠP Valdymo grupės
posėdžiai, siekiant koordinuoti PŠP
priemonių įgyvendinimą.
Organizuoti nuolatinės logistinės
aikštelės Rukloje įrengimo darbai
(aikštelės parengimo darbai ir
inžineriniai tinklai).
Patvirtinti Jonavos ir Kaišiadorių
rajonų teritorijų dalių bendrieji
planai
(išplečiant
Gaižiūnų
poligono teritoriją).
Koordinuoti Gaižiūnų poligono
kelių (20 km) ir sunkiasvorės
technikos
iškrovimo
aikštelės
projektavimo ir statybos rangos
darbai.
Parengta bendra eFP, logistikos ir
artilerijos batalionų infrastruktūros
vystymo vizija.
Parengta
KAS
logistikos
koncepcija,
patvirtintas
jos
įgyvendinimo priemonių planas ir
įgyvendintos
plane
2021 m.
numatytos priemonės.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.
5.6.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

Organizuoti
karinės
infrastruktūros, skirtos V klasės
atsargoms
ir
sąjungininkų
ginkluotei, karinei įrangai saugoti,
parengimą AMPB, vykdomą per
NSPA.
Parengti KAS turto valdymą
reglamentuojantį tvarkos aprašą.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2022 m.)

Parengti AMPB V klasės sandėlių
(20) techniniai projektai ir pradėta
vykdyti
statyba
(aikštelės
parengimo darbai ir inžineriniai
tinklai (12 amunicijos sandėlių)).

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis

5.8.

Koordinuoti
naujų
karinių
teritorijų
įsigijimo
pirkimo
konkursą
pagal viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
modelį (nuolatinės infrastruktūros
naujiems
MPB
„Žemaitija“
batalionams kūrimas ir MPB
„Geležinis Vilkas“ bataliono
dydžio infrastruktūros vystymas
Rokantiškėse).

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2023 m.)

11.2.8

5.9.

Organizuoti
ir
koordinuoti
infrastruktūros
parengimą,
siekiant priimti NATO ypač
greito reagavimo pajėgas (VJTF).

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2023 m.)

11.1.4

Parengtas ir pateiktas krašto
apsaugos ministrui tvirtinti KAS
turto valdymą reglamentuojantis
tvarkos aprašas.
Pasirašyta sutartis dėl nuolatinės
infrastruktūros naujiems MPB
„Žemaitija“ batalionams kūrimo ir
MPB „Geležinis Vilkas“ bataliono
dydžio infrastruktūros vystymo
Rokantiškėse.
Perduota žemė ir nekilnojamas
turtas Investuotojui projektavimo ir
statybos
laikotarpiui,
pateikta
reikalinga informacija projektavimo
etape,
patikrinti
projektiniai
sprendimai iki statybos leidimo
gavimo,
kuruotas
reikalingos
informacijos
būsimiems
įsigijimams teikimas.
Parengti ir patvirtinti technikos
saugojimo,
sraigtasparnių
ir
konteinerių saugojimo aikštelių,
šunidžių, kelių, inžinerinių tinklų,
keleivių ir krovinių terminalo,
kareivinių, valgyklos, technikos
parko, geležinkelio rampos su

5.7.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

5.10.

Planuoti Gen. Silvestro Žukausko
(Pabradės) poligono pritaikymą
bataliono kovinės grupės dydžio
vienetui.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2023 m.)

11.1.4

5.11.

Inicijuoti ryšių sistemai „Laivas–
krantas“ (BRASS) įdiegti (NSIP
projektas) ir KJP Ryšių centrui
iškelti iš Melnragės reikalingos
infrastruktūros statybą.
Vystyti LK personalo mokymams
skirtą
esamų
poligonų
infrastruktūrą, pritaikant Gaižiūnų
poligoną kuopos dydžio vienetui
rengti.
Inicijuoti
ir
koordinuoti
parengiamuosius darbus naujam

LD

Viceministras
Vilius Semeška

11.2.6

LD

Viceministras
Vilius Semeška

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2024 m.)
Gruodis
(darbus
planuojama
baigti
2025 m.)
Gruodis
(darbus

5.12.

5.13.

11.2.7

11.2.7

Laukiami
rezultatai
aikštele, daugiafunkcio pastato su
rikiuotės aikšte, sandėlio techniniai
projektai.
Pasirašyta rangos sutartis ir pradėti
kareivinių, valgyklos, inžinerinių
tinklų, technikos parko statybos
darbai.
Pradėta inžinerinės infrastruktūros
statyba
(finansuojama
NSIP
lėšomis), kelių rekonstravimo ir
sunkiasvorės technikos iškrovimo
aikštelės projektavimas, 1500 m
kulkosvaidžių, automatinių šautuvų
ir pistoletų šaudyklos projektavimas
ir statyba.
Gen. Silvestro Žukausko (Pabradės)
poligono bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimas:
žemės
sklypų
pertvarkymas ir naujų žemės sklypų
suformavimas.
Parengtas LRV nutarimo dėl
saugomos teritorijos (Nemirsetoje)
ribų keitimo projektas, parengti
BRASS infrastruktūros projektiniai
pasiūlymai.
Pradėta Gaižiūnų poligono kelių
(N, C, J ir G) rekonstrukcija.

Parengta naujo poligono steigimo
galimybių studija.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas
kariniam
įsteigti.

poligonui

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Lietuvoje

Įvykdymo
data
planuojama
baigti
2026 m.)

5.14.

Teikti paramą ir konsultacijas
KAS
eRVIS
vartotojams
techniniais naudojimo klausimais.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis

5.15.

Organizuoti
eRVIS
iteracijų tobulinimą.

LD

Viceministras
Vilius Semeška

Gruodis

įdiegtų

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai
Pakoreguota galimybių studijos
techninė specifikacija, atsižvelgiant
į LK atliktos karinės studijos
rezultatus.
Inicijuota ir pradėta naujo LK
poligono
teritorijos
paieškos
galimybių studija (visos Lietuvos
teritorijos mastu).
Suteikta parama ir konsultacijos
eRVIS sistemos vartotojams dėl
KAS įdiegtų iteracijų.
Dalyvauta
eRVIS
diegime
konsultuojant
turto
valdymo
klausimais ir keičiant susijusius
teisės aktus.
Pagal poreikį organizuotas įdiegtų
eRVIS iteracijų tobulinimas.

6. ĮSIGIJIMŲ POLITIKOS FORMAVIMAS, VALSTYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS KAS
6.1.
Pristatyti KAM vadovybei esamus
ĮPS
Viceministras
Vasaris
Pateikti siūlymai KAM vadovybei
KAS
viešųjų
pirkimų
Vilius Semeška
sprendimui priimti dėl esamo KAS
centralizavimo
ypatumus
ir
viešųjų pirkimų centralizavimo
pateikti siūlymus dėl galimų
modelio tinkamumo ir tobulinimo.
alternatyvų.
6.2.
Apskaičiuoti
KAS
ĮPS
Viceministras
Kovas
Pateikti siūlymai KAM vadovybei
decentralizuotai
vykdomų
Vilius Semeška
dėl
decentralizuotai
vykdomų
pirkimų efektyvumo vertinimo
pirkimų efektyvumo didinimo ir
rodiklius.
skaidrumo skatinimo.
6.3.
Parengti teisės aktų: Pirkimų
ĮPS
Viceministras
Birželis
Parengti
ir
pristatyti
KAM
organizavimo,
kontrolės
ir
Vilius Semeška
vadovybei teisės aktų naujos
priežiūros
krašto
apsaugos
redakcijos projektai.
sistemoje tvarkos aprašo ir Krašto
apsaugos sistemoje centralizuotai

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

18

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

perkamų prekių, paslaugų ir darbų
sąrašo, patvirtintų LR krašto
apsaugos ministro 2007 m. liepos
30 d. įsakymu Nr. 768, naujos
redakcijos projektus, siekiant
aiškesnio ir efektyvesnio viešųjų
pirkimų vykdymo KAS.
6.4.
Patikslinti pavyzdinę viešųjų
ĮPS
Viceministras
Gruodis
Pagal pirkimus reglamentuojančių
pirkimų organizavimo tvarką,
Vilius Semeška
teisės
aktų
naują
redakciją
kurią galėtų naudoti KAS
patikslinta, patvirtinta ir KAM
perkančiosios
organizacijos,
intranete paviešinta pavyzdinė
atsižvelgiant
į
pirkimus
viešųjų pirkimų organizavimo
reglamentuojančių teisės aktų
tvarka.
pakeitimus.
7. KARO TARNYBOS IR PERSONALO POLITIKOS FORMAVIMAS IR JOS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS, ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
VALDYMO SISTEMOS PLĖTOJIMAS
7.1.
Parengti
naujos
redakcijos
KTPD
Viceministras
Liepa
Parengta ir patvirtinta naujos
karininkų karjeros koncepciją.
Žilvinas
redakcijos karininkų koncepcija.
Tomkus
7.2.

Parengti kareivių (jūreivių) ir
puskarininkių karjeros koncepciją.

KTPD

7.3.

Parengti
Krašto
apsaugos
sistemos organizavimo ir karo
tarnybos įstatymo pakeitimo
projektą dėl karių vertinimo
tvarkos tobulinimo.
Tęsti Krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos
įstatymo
pakeitimo
projekto
derinimo procedūras, siekiant

KTPD

7.4.

KTPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus
Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Liepa

Parengta ir patvirtinta kareivių
(jūreivių) ir puskarininkių karjeros
koncepcija.
Parengtas įstatymo projektas ir
pateiktas LRV.

Spalis

Birželis

11.2.9

Įstatymo projektas suderintas su
ministerijomis, LRV ir pateiktas
Seimui.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Veiksmo pavadinimas
pagerinti rotuojamų (perkeliamų)
į kitą tarnybos vietą karių
tarnybos sąlygas, tobulinti karių ir
jų šeimų socialines garantijas.
Įvertinti į atsargą išleidžiamų
karių
socialinės
integracijos
sąlygas ir parengti į atsargą
išleidžiamų
karių
socialinę
integraciją gerinančių priemonių
įgyvendinimo KAS planą.
Tobulinti esamas ir diegti naujas
personalo
administravimo
ir
valdymo tobulinimo priemones
KAM.
Nustatyti karių tarnybos veiklą,
kuriai būdingi specifinės veiklos
požymiai, ir parengti profesinių
ligų nustatymo kariams vykdant
veiklą, kuriai būdingi specifinės
veiklos požymiai, tvarkos aprašą.
Organizuoti KAM ir įstaigų prie
KAM profesinės karo tarnybos
karių karinį rengimą.

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

11.2.10

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

Laukiami
rezultatai

KTPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

KTPD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Gruodis

Patobulintos ir įdiegtos personalo
valdymo
ir
administravimo
tobulinimo priemonės.

KTPD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Gruodis

Parengtas ir krašto apsaugos
ministro patvirtintas profesinių ligų
nustatymo kariams vykdant veiklą,
kuriai būdingi specifinės veiklos
požymiai, tvarkos aprašas.

KTPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

KAM ir įstaigų prie KAM
profesinės karo tarnybos karių
karinis
rengimas
vykdytas
vadovaujantis LK vado 2021–
2023 m. nustatytais karinio rengimo
reikalavimais.
Parengti ir pateikti krašto apsaugos
ministrui
siūlymai
dėl
alternatyviosios krašto apsaugos
tarnybos tobulinimo galimybių.

7.9.

Parengti
siūlymus
dėl
alternatyviosios krašto apsaugos
tarnybos tobulinimo galimybių.

KTPD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

11.2.4

7.10.

Palaipsniui didinti PKT karių
skaičių (2021 m. – 11 957).

KTPD

Viceministras
Žilvinas

Gruodis

11.2.1

Parengtas ir patvirtintas į atsargą
išleidžiamų
karių
socialinę
integraciją gerinančių priemonių
įgyvendinimo KAS planas.

Subalansuotas
didinimas.

karių

skaičiaus

20

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

Tomkus
8. RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR SAUGUMO POLITIKOS FORMAVIMAS KAS, VALSTYBĖS KIBERNETINIO
SAUGUMO POLITIKOS FORMAVIMAS, ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ IR KOORDINAVIMAS
8.1.
Perduoti patirtį Ukrainos ir
KSITPG
Viceministras
Gruodis
Įgyvendintas bandomasis projektas
Sakartvelo institucijoms kritinių
Margiris
su
Ukraina
ir
Sakartvelu
infrastruktūrų apsaugos srityje.
Abukevičius
Regioniniame kibernetinės gynybos
centre.
Surengtos konsultacijos ir teiktos
rekomendacijos Sakartvelui kritinių
infrastruktūrų apsaugos srityje.
8.2.
Parengti teisės aktų, užtikrinančių,
KSITPG
Viceministras
Gruodis
11.3.1,
Parengti Nacionaliniam saugumui
kad kritinėje infrastruktūroje,
Margiris
5.7.16
užtikrinti svarbių objektų apsaugos,
įskaitant 5G infrastruktūrą, būtų
Abukevičius
Valstybės informacinių išteklių
naudojama tik patikimų gamintojų
valdymo įstatymų bei kitų teisės
įranga, projektus.
aktų pakeitimai, užtikrinantys, kad
kritinėje infrastruktūroje, įskaitant
5G infrastruktūrą, būtų naudojama
tik patikimų gamintojų įranga, ir
nustatyta tvarka pateikti tvirtinti.
8.3.
Parengti ir priimti Kibernetinio
KSITPG
Viceministras
Gruodis
11.3.2
Parengti ir nustatyta tvarka pateikti
saugumo įstatymo pakeitimus,
Margiris
tvirtinti Kibernetinio saugumo
siekiant
didinti
valstybės
Abukevičius
įstatymo pakeitimai, siekiant didinti
informacinių išteklių ir ypatingos
valstybės informacinių išteklių ir
svarbos
informacinės
ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros
atsparumą
infrastruktūros
atsparumą
kibernetinio saugumo grėsmėms.
kibernetinio saugumo grėsmėms.
8.4.
Perkelti ES teisinio reguliavimo
KSITPG
Viceministras
Gruodis
11.3.2
Parengta Tinklų ir informacinių
nuostatas,
skirtas
ypatingos
Margiris
sistemų
naujos
redakcijos
svarbos
informacinės
Abukevičius
direktyvos (TIS 2) pridėtinės vertės
infrastruktūros
kibernetinio
ir resursų Lietuvai analizė.
saugumo atsparumui stiprinti, į
Sudarytas susitarimas su kitomis
nacionalinius teisės aktus.
ES valstybėmis narėmis ir Europos

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

8.5.

Modernizuoti Saugiojo tinklo
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti
informacinių ir ryšio paslaugų
pasiekiamumą
mobilizacinėms
užduotims vykdyti.

KSITPG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.3.3

8.6.

Įsteigti ir įveiklinti Nacionalinio
kibernetinio
saugumo
kompetencijų centrą.

KSITPG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.4.5

8.7.

Atlikti Regioninio kibernetinio
gynybos
centro
įsteigimo
parengiamuosius darbus.

KSITPG

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Gruodis

11.1.3

Laukiami
rezultatai
Komisija dėl TIS 2 Direktyvos,
atsižvelgiant į atliktą analizę ir
Lietuvos interesus.
Koordinuotos
kitų
institucijų
sąsajos su Direktyva dėl ypatingos
svarbos objektų atsparumo ir
Reglamentu
dėl
skaitmeninės
veiklos
atsparumo
finansų
sektoriuje.
Suorganizuoti susitikimai su verslo
atstovais ir asmenimis atsakingais
už kritinės infrastruktūros vystymą
dėl TIS 2 Direktyvos pasiūlymo.
Parengtas ir nustatyta tvarka
pateiktas tvirtinti LRV nutarimo,
kuriuo tvirtinamas Saugiojo tinklo
vartotojų sąrašas, projektas.
Parengti Valstybės informacinių
išteklių
valdymo
įstatymo
pakeitimai, įteisinantys Kertinį
valstybės telekomunikacijų centrą
kaip valstybės IT paslaugų teikėją,
ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti.
Įsteigtas Nacionalinio kibernetinio
saugumo kompetencijų centras
Lietuvoje.
Parengtas Nacionalinio kibernetinio
saugumo kompetencijų centro
veiklos 2022 m. planas.
Atlikti įsteigimo parengiamieji
darbai.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

22

Eil.
Nr.
8.8.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.
11.4.4

Laukiami
rezultatai

Parengti pirminį Nacionalinės
KSITPG
Viceministras
Gruodis
Aptartas plėtros programos rengimo
kibernetinio saugumo plėtros
Margiris
grafikas, turinys ir pagrindinės
programos projektą ir aptarti jo
Abukevičius
nuostatos.
nuostatas KAM.
9. KAM VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS, DOKUMENTŲ VALDYMAS, INFORMACIJOS SAUGUMO VALDYMO SISTEMOS PLĖTRA
9.1.
Tobulinti
KAS
dokumentų
AD
KAM kanclerė
Gruodis
Sukurta DokVIS ir EAIS sąsaja,
valdymo informacinės sistemos
Kristina
kuri užtikrina automatizuotą KAS
(DokVIS)
funkcionalumą
ir
Deviatnikovaitė
įstaigų,
kurios
perduoda
sukurti sąsają su Elektroninio
dokumentus valstybės archyvams,
archyvo informacine sistema
elektroninių dokumentų perdavimą
(EAIS).
nuolat saugoti Lietuvos valstybės
naujajam archyvui.
9.2.
Parengti
ir
pateikti
LRV
AD
KAM kanclerė
Gruodis
Pateiktas LRV nutarimo pakeitimo
Valstybės ir tarnybos paslapčių
Kristina
projektas (patobulintas galiojantis
įstatymo Nr. VIII-1443 4, 7, 8, 12,
Deviatnikovaitė
teisinis reglamentavimas, siekiant
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
užtikrinti efektyvesnį įslaptintos
26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 46,
informacijos apsaugos procesą).
47 ir 48 straipsnių pakeitimo
įstatymo įgyvendinamąjį teisės
aktą – LRV 2018 m. rugpjūčio 13
d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo įgyvendinimo“
pakeitimo projektą (planuojama
keisti šiuo nutarimu patvirtintus:
1) Lietuvos Respublikos paslapčių
apsaugos koordinavimo komisijos
nuostatus;
2) Asmenų, pretenduojančių gauti
leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, tikrinimo ir
teisės dirbti ar susipažinti su

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

įslaptinta informacija, žymima
slaptumo
žyma
„Riboto
naudojimo“, suteikimo tvarkos
aprašą;
3) Tiekėjų patikimumo vertinimo
tvarkos aprašą;
4) Įslaptintos informacijos fizinės
apsaugos reikalavimų ir jų
įgyvendinimo tvarkos aprašą;
5)
Įslaptintos
informacijos
administravimo ir išslaptinimo
tvarkos aprašą).
10. TEISĖKŪRA
10.1.
Koordinuoti Mobilizacijos ir
priimančiosios šalies paramos
įstatymo ir Karo padėties įstatymo
įgyvendinimą.
10.2.
Įvertinti eRVIS diegiamo sutarčių
valdymo modulio funkcionalumus
ir pateikti siūlymus dėl modulio
pritaikymo
viešojo
pirkimo
sutarčių valdymui, atsižvelgiant į
KAS tipines sutarčių formas.
10.3.
Atlikti tyrimus, nustatant karių
sveikatos sutrikimo ar mirties
priežastinį ryšį su tarnybinių
pareigų vykdymu, ir parengti
KAM
Tarnybinio
tyrimo
komisijos procesinius sprendimus.
10.4.
Parengti Lietuvos kariuomenės
drausmės statuto 1, 2, 5, 14, 42
straipsnių pakeitimo ir Statuto

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

Laukiami
rezultatai

TD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Sausis–birželis

Vyriausybei
projektai.

pateikti

nutarimų

TD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Sausis–gruodis

Pagal eRVIS skiriamą finansavimą
ir technologines galimybes, eRVIS
veikia viešojo pirkimo sutarčių
valdymo modulis.

TD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Sausis–gruodis

Atlikti tyrimai ir parengti KAM
Tarnybinio
tyrimo
komisijos
procesiniai sprendimai.

TD

KAM kanclerė
Kristina
Deviatnikovaitė

Vasaris

Vyriausybei pateiktas Lietuvos
kariuomenės drausmės statuto 1, 2,
5, 14, 42 straipsnių pakeitimo ir

24

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

papildymo VII1 skyriumi įstatymo
Statuto papildymo VII1 skyriumi
projektą.
įstatymo projektas.
10.5.
Apibendrinus KAS institucijų ir
TD
KAM kanclerė Kovas–gruodis
Įgyvendintas
KAS
2021 m.
KAM
padalinių
siūlymus,
Kristina
teisėkūros planas.
parengti KAS 2021 m. teisėkūros
Deviatnikovaitė
planą,
koordinuoti
jo
įgyvendinimą.
10.6.
Parengti galimų teisinių režimų,
TD
KAM kanclerė Kovas–gruodis
Parengta apžvalga ir suorganizuoti
susijusių su karo padėties,
Kristina
pristatymai KAM/LK vadovybei ir
mobilizacijos,
nepaprastosios
Deviatnikovaitė
KAS institucijoms, taip pat parengti
padėties,
ekstremaliosios
Prezidento dekretų ir Seimo
situacijos ir pan. paskelbimu,
nutarimų projektai.
apžvalgą ir ją pristatyti KAM/LK
vadovybei, KAS institucijoms,
taip pat parengti su tuo susijusius
teisės aktų projektus.
10.7.
Parengti
Krašto
apsaugos
TD
KAM kanclerė
Birželis
Vyriausybei
pateiktas
Krašto
sistemos organizavimo ir karo
Kristina
apsaugos sistemos organizavimo ir
tarnybos įstatymo Nr. VIII-723
Deviatnikovaitė
karo tarnybos įstatymo Nr. VIIIpakeitimo įstatymo projektą.
723 pakeitimo įstatymo projektas.
10.8.
Parengti Vyriausybės nutarimus,
TD
KAM kanclerė
Rugsėjis
Vyriausybės pateikti nutarimų
būtinus Vyriausybinio ryšio tinklo
Kristina
projektai.
bei Valstybės institucijų ryšio
Deviatnikovaitė
tinklo integravimui į Saugųjį
valstybės duomenų perdavimo
tinklą.
11. KORUPCIJOS PREVENCIJOS KAS VYKDYMAS, KAS INSTITUCIJŲ PASIRENGIMO VALSTYBĖS GYNYBAI, VALSTYBĖS SAUGUMO,
GYNYBOS IR KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS, KARIŲ TEISES REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ
VYKDYMO KONTROLĖ
11.1.
Atlikti nustatytų KAS struktūrinių
GI
Krašto apsaugos
Krašto
Parengti ir pateikti krašto apsaugos
vienetų
kompleksinį
ministras
apsaugos
ministrui inspektavimo aktai.
inspektavimą, numatytą krašto
ministro

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas
apsaugos ministro patvirtintame
plane.

11.2.

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

įsakymu
patvirtintame
plane
nustatytais
terminais

Įgyvendinant KAS 2017–2021 m.
antikorupcinę programą:
11.2.1.
Kontroliuoti jos įgyvendinimo
GI
Krašto apsaugos
Kas keturis
Įgyvendintos
KAS
nustatytos
priemonių plano vykdymą.
ministras
mėnesius
kontrolės procedūros, parengtas ir
krašto apsaugos ministrui pateiktas
11.2.2.
Parengti metinį pranešimą apie
Rugsėjis
metinis pranešimas.
antikorupcinės
programos
įgyvendinimą.
11.3.
Parengti
KAS
korupcijos
GI
Krašto apsaugos
Rugsėjis–
Parengta ir LR specialiųjų tyrimų
pasireiškimo tikimybės vertinimo
ministras
spalis
tarnybai pateikta motyvuota išvada.
motyvuotą išvadą.
11.4.
Parengti KAS 2022–2026 m.
GI
Krašto apsaugos
Gruodis
Parengta
KAS
2022–2026 m.
antikorupcinę programą.
ministras
antikorupcinė programa.
12. NEPRIKLAUSOMOS, OBJEKTYVIOS TYRIMO, VERTINIMO IR KONSULTAVIMO VEIKLOS VYKDYMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI
AUDITUOJAMŲ PADALINIŲ VEIKLOS GERINIMĄ
12.1.
Parengti ir LR valstybės kontrolei
CVAD
Krašto apsaugos
Vasaris
KAM CVAD veiklos planas
pateikti KAM CVAD 2021 m.
ministras
pateiktas LR valstybės kontrolei.
veiklos planą.
12.2.
Parengti ir pateikti LR valstybės
CVAD
CVAD
Vasaris
KAM CVAD 2020 m. veiklos
kontrolei, FM KAM CVAD
direktorius
ataskaita pateikta LR valstybės
2020 m. veiklos ataskaitą.
kontrolei ir FM.
12.3.
Atlikti vidaus auditus ir įvertinti,
CVAD
Krašto apsaugos
Pagal
Atlikti suplanuoti vidaus auditai.
ar KAM, LK padaliniuose ir
ministras
patvirtintą
Parengtos ir pateiktos nustatyta
kitose KAS institucijose sukurta ir
KAM CVAD
tvarka vidaus audito ataskaitos.
įdiegta vidaus kontrolės sistema
2021 m.
yra pakankama ir veiksminga, ar
veiklos planą
informacija apie finansinę ir ūkinę
veiklą yra išsami ir patikima, ar

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

12.4.

Veiksmo pavadinimas
pasiekti numatyti tikslai ir
įgyvendinti nustatyti uždaviniai.
Parengti vidaus auditų ataskaitas.
Vykdyti atliktų vidaus auditų
pažangos (pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo)
stebėjimą
ir
parengti pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo pažymas.

Atsakingi
vykdytojai

CVAD

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

Pagal
Parengtos
rekomendacijų
patvirtintus
įgyvendinimo pažymos.
vidaus audito
rekomendacijų
įgyvendinimo
planus
KAS programos priemonės pavadinimas ,,Plėtoti ryšius su visuomene, informuoti ją valstybės gynimo ir saugumo klausimais“,
priemonės kodas 02.02.01.01.03
13. KAM STRATEGINĖ KOMUNIKACIJA, VIEŠIEJI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS,
KAM PROTOKOLINĖ VEIKLA
13.1.
Teigiamo
KAS
įvaizdžio
formavimas
Lietuvoje
ir
tarptautinėje aplinkoje:
13.1.1.
Koordinuoti Partizanų pagerbimo,
SKVRD
Viceministras
Gegužė
Į renginius pritraukta ne mažiau
kariuomenės
ir
visuomenės
Žilvinas
5000
žmonių,
kurie
bus
vienybės
dienos
šventinių
Tomkus
supažindinti su modernios Lietuvos
renginių organizavimą.
kariuomenės
elementais,
sąjungininkų buvimo Lietuvoje
tikslais ir veikla, taip pat
partizaninio karo tema. Dalis
renginių akcentų skirti J. Lukšos
atminimui.
13.1.2.
Organizuoti
T.
Dambrausko
SKVRD
Viceministras
Lapkritis
Renginiuose dalyvavo ne mažiau
fotokonkurso renginius „Lietuvos
Žilvinas
40 fotografų, surinkta ne mažiau
kariuomenė fotografijoje“.
Tomkus
500 nuotraukų. Reprezentuojant
KAS
ir
LK
nuotraukos
demonstruotos
parodose
visuomenei, pristatytos užsienyje,
naudotos įvairiais KAM viešinimo

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)

Krašto apsaugos
ministras

316
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

13.1.3.

Suorganizuoti KAS pristatančias
fotografijų parodas užsienyje.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

13.2.

Organizuoti
glaudaus
bendradarbiavimo
su
žiniasklaidos atstovais teminius
renginius.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Balandis–
gruodis

13.3.

Surengti Juozo Lukšos-Daumanto
100-ųjų
gimimo
metinių
minėjimo renginius (2021 metai
paskelbti
Juozo
LukšosDaumanto metais).

SKVRD,
PS

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Sausis–gruodis

13.4.

Suorganizuoti
asociacijų
ir
viešųjų įstaigų veiklos programų
atranką paramai gauti.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai
tikslais. Išleistas reprezentacinis
nuotraukų katalogas.
Suorganizuota ne mažiau 2 parodų.
Sustiprintas
užsienio
šalių
bendruomenių domėjimasis ir KAS
veikla.
Suorganizuotas žurnalistų žygis
„Kibernetiniais takais“, kurio metu
žurnalistams
pristatytos
prioritetinės kibernetinio saugumo
temos.
Suorganizuotas KAM vadovybės ir
žurnalistų žygis į vieną iš LK
padalinių, kurio metu žurnalistams
pristatytos
KAM
prioritetinės
temos.
Surengti renginiai, kurie didina
visuomenės,
žiniasklaidos
ir
socialinių tinklų paskyrų vartotojų
dėmesį partizaninio karo temai,
J. Lukšos asmenybei. Taip pat
stiprina renginiuose dalyvaujančių
karių, jaunimo ir kt. patriotizmą,
pasididžiavimą savo valstybe ir jos
istorija.
Įgyvendintos veiklos programos,
atitinkančios
krašto
apsaugos
ministro
įsakymu
patvirtintas
prioritetines KAS temas.
Sustiprintas NVO domėjimasis
KAS temomis. KAS tikslų ugdyti
pilietines ir patriotines vertybes bei

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai
visuomenės atsparumą grėsmėms
stiprinimas.
Suorganizuotas KAM darbuotojams
neformalus
renginys,
sustiprinsiantis
darbuotojų
tarpusavio pažinimą, padėsiantis
glaudžiau
bendradarbiauti
ir
puoselėti
darbo
kultūrą
vadovaujantis KAM vertybinėmis
nuostatomis.
Sukurtas vaizdo ir (ar) garso siužetų
ciklas, kuris pasiektų ne mažesnę
kaip 3000 auditoriją.

13.5.

Koordinuoti KAM darbuotojų
sąskrydžio, stiprinančio vidinę
komunikaciją, organizavimą.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Rugsėjis

13.6.

Stiprinant
visuomenės
pilietiškumą, sukurti vaizdo ir (ar)
garso siužetų ciklą jaunimui
pilietinio ugdymo temomis.
Stiprinant visuomenės kritinį
mąstymą
ir
atsparumą
informacinėms
grėsmėms,
suorganizuoti NATO Strateginės
komunikacijos
kompetencijų
centro atlikto tyrimo pristatymą
Lietuvos visuomenei.
Sistemingai rengti visuomenės
nuomonės apklausas nacionalinio
saugumo ir gynybos klausimais
strateginės
komunikacijos
ir
viešųjų ryšių reikmėms.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

11.3.6

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Spalis

11.3.6,
2.7.2

Suorganizuotas NATO Strateginės
komunikacijos kompetencijų centro
atlikto
tyrimo
pristatymas
visuomenei.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Gruodis

11.3.6

Aktyviai prisidėti ir siūlyti
priemones Vyriausybei rengiant
nacionalinį
kovos
su
dezinformacija veiksmų planą.

SKVRD

Viceministras
Žilvinas
Tomkus

Rugsėjis

11.3.7

Suorganizuotos
visuomenės
nuomonės
apklausos,
kurių
rezultatai
bus
paviešinti
visuomenei.
Jais
remiantis
matuojamas
KAS
veiklos
efektyvumas.
Pateikti siūlymai LRV į Nacionalinį
kovos su dezinformacija veiksmų
planą įtraukti KAS nuostatas ir
priemonės skirtas dezinformacijai
mažinti.

13.7.

13.8.

13.9.

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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Eil.
Nr.
13.10.

13.11.

13.12.

Veiksmo pavadinimas
Suorganizuoti
užsienio šalių
gynybos ministerijų vadovų,
kariuomenių vadų, tarptautinių
organizacijų, politinių ir karinių
institucijų vadovybės, taip pat kitų
užsienio
valstybių
gynybos
ministerijų aukštų pareigūnų
vizitus.
Surengti Lietuvos Respublikos
valstybinių švenčių, susijusių su
Lietuvos
valstybės,
nepriklausomybės
atkūrimu,
valstybės
ir
LK
istorija,
partizaniniu judėjimu ir kt.,
minėjimo
renginius
ir
ceremonijas.
Surengti Sausio 13-osios –
Lietuvos laisvės gynėjų dienos –
30-ųjų
metinių
minėjimo
renginius.

Atsakingi
vykdytojai

Kuratorius

Įvykdymo
data

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

Laukiami
rezultatai

PS

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

Suorganizuoti vizitai.

PS

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis–gruodis

Surengti renginiai.

PS

Viceministras
Margiris
Abukevičius

Sausis

Surengti renginiai.

Vartojamos santrumpos:
AD – Administracijos departamentas
AMPB – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas
CVAD – Centralizuotas vidaus audito departamentas
EBG – Euroatlantinio bendradarbiavimo grupė
eFP – NATO priešakinių pajėgų batalionas (angl. NATO Enhanced forward presence)
eRVIS – Resursų valdymo informacinė sistema
ES – Europos Sąjunga
FBD – Finansų ir biudžeto departamentas

Asignavimai
priemonei
vykdyti
(tūkst. Eur)
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FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija
GI – Generalinė inspekcija
GPD – Gynybos planavimo departamentas
GPG – Gynybos politikos grupė
GRG – Gynybos resursų grupė
GRT – Gynybos resursų taryba
ĮPS – Įsigijimų politikos skyrius
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
JK – Jungtinė Karalystė
JT – Jungtinės Tautos
KAM – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
KAS – krašto apsaugos sistema
KJP – Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos
KOP AB – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė
KSITIG – Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupė
KTPD – Karo tarnybos ir personalo departamentas
LD – Logistikos departamentas
LK – Lietuvos kariuomenė
LR – Lietuvos Respublika
LRS – Lietuvos Respublikos Seimas
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LRVK – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
MPB – mechanizuotoji pėstininkų brigada
NSGK – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
NSIP – NATO saugumo investicijų programa
PKT – profesinė karo tarnyba
PS – Protokolo skyrius
PŠP – priimančiosios šalies parama
SKVRD – Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas
SM – Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija
SOP – Specialiųjų operacijų pajėgos
SVP – strateginis veiklos planas
TD – Teisės departamentas
TROG – Tarptautinių ryšių ir operacijų grupė
TVP – tarpinstitucinis veiklos planas
URM – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
VJTF – NATO ypač greito reagavimo pajėgos (angl. Very High Readiness Joint Task Force)
VPNĮP – XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas
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VPVS – Veiklos procesų vadybos skyrius

____________________________

Krašto apsaugos ministerijos
2021 m. veiklos plano
priedas
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-02-01
E-02-02
E-02-03
E-02-04
E-02-05
E-02-06

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Lietuvos gyventojų, pasitikinčių Lietuvos kariuomene, dalis,
procentais
Rusijos daromo informacinio poveikio Lietuvos visuomenėje
atpažinimas, procentais
Lietuvos piliečių, pasirengusių ginti šalį, dalis (procentais)
NATO rengiamas Lietuvos nacionalinių kariuomenės vystymo
planų ir NATO įsipareigojimų vykdymo vertinimas
Valstybės pasirengimas priimti NATO ypač greito reagavimo
pajėgas (angl. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) (viso
VJTF kontingento dalis, procentais)
Kibernetinio saugumo indeksas

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

2022-ųjų
metų

2023-ųjų
metų

Kriterijų
įgyvendinantis
KAM
administracijos
padalinys

62 %

62 %

62 %

63 %

SKVRD

68 %

68 %

68 %

68 %

SKVRD

49 %

52 %

53 %

54 %

GPG

-

Gerai

-

Gerai

GPD

RN

RN

RN

RN

LD

9

8

7

6

KSITPG

2023-ųjų
metų

Kriterijų
įgyvendinantis
KAM
administracijos
padalinys

REZULTATO IR PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-02-02-01-01
R-02-02-01-02

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2020-ųjų
metų

2021-ųjų
metų

2022-ųjų
metų

KAS programa ,,Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“
Rezultato vertinimo kriterijai:
Modernizuoti valstybės kibernetinio saugumo ir kibernetinės
RN
RN
RN
RN
gynybos pajėgumai procentais ne mažiau, nei nurodyta
Per Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos
0
10 %
30 %
70 %

KSITPG
KSITPG

2

R-02-02-01-03
R-02-02-01-04

valdymo informacinės sistemos modulį mokytų institucijų ir
įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, dalis procentais
Dalyvavimo ES, NATO, Baltijos regiono organizuojamuose
susitikimuose, forumuose ar kituose renginiuose kibernetinio
saugumo tema, į kuriuos buvo kviečiama, dalis procentais

45 %

50 %

60 %

70 %

KSITPG

2,10 (2,13
su DNR) %

2,042 %

2,053 %

2,073 %

FBD

KAM išlaidų dalis, skiriama personalui išlaikyti, nuo visų
KAM skirtų asignavimų (procentais)
Modernizacijai skiriamų lėšų dalis, palyginti su bendromis
gynybai skirtomis išlaidomis

 44,5 %

 49,5 %

 49 %

 48 %

FBD

 24 %

 21 %

 21,5 %

 21 %

FBD

KAM lėšų dalis, skiriama karinėms atsargoms, nuo visų
KAM skirtų asignavimų (procentais)

7%

5%

5%

 5,5 %

FBD

0

4

4

4

KSITPG

2

3

3

4

KSITPG

1

4

1

2

KSITPG

3

4

5

6

KSITPG

1

1

1

2

KSITPG

1

1

2

2

KSITPG

2

2

2

3

KSITPG

Bendros gynybai skirtos išlaidos, dalis nuo BVP
Produkto vertinimo kriterijai:

P-02-02-01-01-02
P-02-02-01-01-03
P-02-02-01-01-04
P-02-02-01-01-05
P-02-02-01-01-06
P-02-02-01-01-07
P-02-02-01-01-08
P-02-02-01-01-09
P-02-02-01-01-10
P-02-02-01-01-11
2
3

Regioniniame
kibernetinio
saugumo
centre
bendradarbiaujančių šalių skaičius
Surengtų seminarų, skirtų kibernetinio saugumo srities teisės
aktų apžvalgai ir praktiniam taikymui viešajame ir
privačiame sektoriuose, skaičius
Priemonių, skirtų kibernetinio saugumo sertifikavimo
sistemai Lietuvoje sukurti, skaičius
Priemonių, skirtų viešojo bei mažų ir vidutinių privataus
sektorių atstovų kibernetinio saugumo būklei gerinti, skaičius
Priemonių, skirtų atsakingai viešojo ir privataus sektorių
informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) saugumo
pažeidžiamumų atskleidimo praktikai formuoti, skaičius
Pasirašytų bendradarbiavimo susitarimų su tarptautinėmis
organizacijomis, ES, NATO, Baltijos regiono ir kitomis
šalimis kibernetinio saugumo srityje skaičius
Įgyvendintų Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo
(PESCO) projekto „Kibernetinės greitojo reagavimo pajėgos

Apskaičiuota pagal 2020 m. gruodžio mėn. EBPO prognozę.
Pagal 2020 m. liepos mėn. LR Vyriausybės derybų pažymą.

3
ir tarpusavio pagalba kibernetinio saugumo srityje“ veiklų
skaičius
P-02-02-01-01-12

Profesinės karo tarnybos karių skaičius

11 426

11 957

12 480

12 977

KTPD

KAS programa ,,KAS personalo rengimas“
R-01-05-01-03

Rezultato vertinimo kriterijai:
Generolo Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono išvystymas
iki visiško pajėgumo (procentais)

85 %

87 %

90 %

92 %

LD

R-01-05-01-04

Gaižiūnų poligono
(procentais)

70 %

74 %

78 %

81 %

LD

RN

RN

RN

GPD

P-01-04-01-06-01

išvystymas

iki

visiško

pajėgumo

KAS programa ,,Logistika“
Produkto vertinimo kriterijus:
Sukauptos strateginės (neliečiamosios) atsargos, palyginti su
RN
būtinu jų kiekiu nustatytos trukmės ir apimties operacijoms
vykdyti, procentais

_____________________________________

