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Pratarmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strateginių tyrimų 

centras drauge su partneriais Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose pri-
stato tryliktąjį „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ tomą, skirtą 2014–2015 
metų Lietuvos saugumo problemoms. Dėmesio centre ir vėl aktualios ir patei-
kia gilesnių įžvalgų reikalaujančios temos. Ir toliau, tęsdami tradiciją, vienuolika 
žurnale skelbiamų studijų suskirstėme į keturias pagrindines dalis. 

Pirmąją dalį „Globalios tarptautinės sistemos raidos tendencijos“ su-
daro du straipsniai. Egidijus Vareikis savo straipsnyje rašo apie pastaraisiais 
metais vis plačiau naudojamus ateities tyrimo metodus, jų galimybes ir kai ku-
rias išvadas, koks XXI amžius iš tikro bus. Autorius atkreipia dėmesį į tai, kad 
gausioje literatūroje apie ateities strategijas vis dėlto galima sąlyginai išskirti 
keletą stereotipinių modelių ar netgi ateities pasaulio vizijų. Bendraautoriai 
Vincentas Vobolevičius ir Greta Gerazimaitė savo straipsniui, pasirinkę meta-
forišką pavadinimą „Geležis ar vaškas?“, tikrina, ar ekonominė karinį aljansą 
sudariusių valstybių integracija didina aljanso patikimumą ir veiksmingumą 
agresijos atveju. Tyrėjai atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos apimtys įdomiai 
sąveikauja su kitais įprastais karinio aljanso patikimumo veiksniais, tokiais 
kaip sąjungininkių interesų ir vertybių sutapimas ar karinės galios simetrija.

Antroji „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ dalis – „Europos saugumo 
sistemos kaita“ – irgi susideda iš dviejų studijų. Baltijos šalimis besidomintis pran-
cūzų politologas Philippe‘as Perchocas parengė straipsnį, skirtą Prancūzijos diplo-
matijos požiūriui į labai reikšmingą Lietuvos užsienio politikai Rytų Europos re-
gioną, apimantį Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą ir Pietų Kaukazą. Autorius pabrėžia 
kad Prancūzijos diplomatijoje šis regionas visada teturėjo antraeilę reikšmę, išsky-
rus tuos atvejus, kai šio regiono problemos suteikdavo galimybę pabrėžti Paryžiaus 
vaidmenį tarptautiniams reikalams. Antrasis šios dalies tekstas, kurio autorius yra 
Vaidotas Urbelis, skirtas mažųjų valstybių veikimo NATO ir ES bendroje saugumo 
ir gynybos politikoje būdams aptarti. Pasak autoriaus mažosios NATO ir ES narės 
gali sėkmingai įgyvendinti savo interesus aljansuose, jei įvairiais lygiais veikdamos 
laikosi kryptingos strategijos. Autoriaus išvados pirmiausia iliustruojamos Lietu-
vos veiklos NATO ir ES bendroje saugumo ir gynybos politikoje pavyzdžiu. 

Trečiosios tradicinės žurnalo dalies „Lietuvos Rytų kaimynai“ dėmesio 
centre didžiausia ir reikšmingiausiai savo užsienio ir saugumo politiką 2014 
metais pakeitusi Rytų kaimynė – Rusija. Rusijos politika susilaukė netgi trijų 
tyrėjų dėmesio. Erikas Kaukas gilinasi į Rusijos agresyvios užsienio politikos ir 
disponuojamų materialinių išteklių, įskatinat ir ginkluotąsias pajėgas, sąsajas. 
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Tarptautiniu mastu žinomas ekspertas Daivis Petraitis dalijasi savo įžvalgomis 
apie Rusijos karinės reformos ypatumus. Pagaliau, pradedantis tyrėjas Ainis 
Razma vertina pastarųjų metų Rusijos politikos pokyčių įtaką Centrinės Azi-
jos regiono stabilumui.  

Ketvirtojoje „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ dalyje tradiciškai 
nagrinėjami aktualūs Lietuvos nacionalinio saugumo apsektai, problemos ir 
atvejai. Šį kartą skaitytojai turi galimybę susipažinti net su penkiais darbais. 
Istorikas Vytautas Jokubauskas, 2014 metais prasidėjus Rusijos agresijai Ukrai-
noje, kreipia žvilgsnį į Lietuvos Respublikos karinio saugumo priemonių kom-
plekso raidą ir perspektyvą. Savo straipsnyje jis nagrinėja Lietuvos Respubli-
kos kariuomenės finansavimo, personalo planavimo, materialinio aprūpinimo 
pokyčius per ketvirtį amžiaus nuo pat jos atkūrimo 1990 metais iki pat 2014 
metų. Karo Ukrainoje įtaką Lietuvos saugumo ir gynybos politikos priorite-
tams analizuoja jaunieji tyrėjai Linas Kojala ir Vytautas Keršanskas. Teisininkė 
Kristina Kenstavičienė nagrinėja visuotinės karo prievolės konstitucinį pagrin-
dą ir kai kurių ordinarinio reguliavimo nuostatų, susijusių su visuotine karo 
prievole, konstitucingumą. Deividas Šlekys savo straipsnyje apžvelgia, kaip 
Lietuvoje plėtojama intelektualinė refleksija, kurios metu keliami tokie funda-
mentalūs klausimai: kas yra karas, kaip keičiasi karybos pobūdis, kaip tai vei-
kia ir keičia Lietuvos ir jos sąjungininkų gynybos politiką. Pagaliau, straipsnyje 
„Karių savanorių požiūrio į tarnybą Lietuvos kariuomenėje analizė“ Eglė Vilei-
kienė, Aušra Pocienė ir Jolanta Aleknevičienė pažymi, kad  Lietuvos Respubli-
kos Krašto apsaugos savanorių pajėgos yra svarbi jungiamoji Lietuvos kariuo-
menės ir visuomenės grandis, suteikianti Lietuvos piliečiams galimybę derinti 
karo tarnybą su kita profesija. Pasitelkdamos 2014 m. atlikto kompleksinio 
sociologinio tyrimo rezultatus, autorės nagrinėja karių savanorių informacijos 
apie kariuomenę šaltinius, požiūrį į tarnybą ir juos motyvuojančius veiksnius. 

Linkime skaitytojams įdomios pažinties su naujomis tyrėjų studijomis. 
Primename, kad tiek šiuos, tiek ankstesnius „Lietuvos metinės strateginės 
apžvalgos“ leidinius galite rasti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijos interneto svetainėje ir įvairiose tarptautinėse duomenų bazėse. Taip pat 
atkreipiame dėmesį, kad  leidinys leidžiamas ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. 
Informuokite Lietuvos saugumo problemomis besidominčius draugus ir ko-
legas užsieniečius, kad mūsų žurnalo straipsniai anglų kalba nuo 2011 metų 
prieinami atviros prieigos leidyklos De Gruyter interneto svetainėje.

Vilnius, 2015 sausis
Atsakingasis redaktorius



Globalios 
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L I E T U V O S  M E T I N Ė  S T R AT E G I N Ė  A P Ž VA L G A  
2014–2015, 13 tomas

Egidijus Vareikis*

Lietuvos Respublikos Seimas

Pasaulio ateities modeliavimas  
ir XXI amžiaus scenarijai

Straipsnyje kalbama apie pastaraisiais metais plačiau naudojamus ateities tyrimo metodus, jų ga-
limybes ir kai kurias išvadas, koks XXI amžius iš tikro bus. Planavimas iki šiol nepasiekia to patiki-
mumo lygio, kuris leistų sukurtus scenarijus laikyti patikimais. Taigi, futurologija ar ateities tyrimai 
iki šiol balansuoja tarp mokslo ir meno. Šiandieninis ateities tyrimo metodų arsenalas leidžia sukurti 
keletą ar net keliolika tipinių vidutinės ir ilgesnės trukmės ateities scenarijų. Juos noriai rašo ir atskirų 
valstybių ir tarptautinių organizacijų ekspertai, ir pavieniai futurologai ir savamoksliai ateities prog-
nozuotojai. Manoma, kad egzistuoja keletas objektyviai veikiančių visuomenės raidos ir ekonomikos 
dėsnių, taip pat prognozuojami ekologijos, biologijos, etikos raidos ypatumai. Bet koks ateities pla-
navimas nėra apsaugotas nuo nenumatytų reiškinių ir jų pasekmių, nuo politinių sprendimų, ku-
riais griaunama natūrali visuomenės raida, tad joks scenarijus negali pretenduoti būti neginčijamas. 
Dažniausiai sutinkamuose ateities projektuose vyrauja noras įgyvendinti kokį nors pavyzdinės šalies 
modelį, nugalėti visuomenės raidos negeroves ir kurti savotišką svajonių bendruomenę, stimuli-
uojant naudingas ir slopinant žalingas tendencijas. Scenarijaus galutinis variantas priklauso nuo jį 
kuriančiųjų išankstinio nusistatymo. Ateities strategijų kūrimas ir pateikimas šiandien yra didele dal-
imi užsakomasis projektas, verčiantis futurologus kurti daugiausia technologijos progreso nulemto 
be konfliktų pasaulio scenarijų. Tai verčia scenarijus beverčiais intelektiniais produktais, neturinčiais 
realios praktinės reikšmės. Kita vertus, nepriklausomi ekspertai pateikia realistiškesnius scenarijus, 
kuriais galima remtis planuojant vidutinės ir ilgos trukmės civilizacijos raidos procesus. Šiandien atei-
ties planavimo literatūroje vyrauja vadinamieji amerikietiškojo ir europietiškojo vystymosi scenarijai, 
numatantys dabar egzistuojančios pasaulio tvarkos tęsinį. Vis daugiau nagrinėjama Kinijos (ar Rusi-
jos) iškilimo galimybė, naujojo kalifato, naujojo mesijo atsiradimo ar orveliškosios ateities scenarijai.

Įvadas. Ateities prognozės – tarp fantazijos ir mokslo

Nesuklysiu pasakęs, kad šiandien daug kalbama apie tai, kas mūsų dar 
laukia XXI amžiuje. Prognozės – nuo vis dar optimistinių iki pesimistinių. 
Praeitame šimtmetyje vyravusius branduolinio susinaikinimo ar ateivių iš 
kosmoso scenarijus pakeitė gąsdinimai ekologinėmis ir energetinėmis negan-

* Dr. Egidijus Vareikis – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Adresas korespondencijai: Gedimino pr. 53, 
01109 Vilnius. Tel. (8 5) 239 6606, el. paštas: egidijus.vareikis@lrs.lt.

© Egidijus Vareikis, 2015
© Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015



domis.1 Pažymėtina, kad tai savotiškos techninės problemos. Jos anksčiau ar 
vėliau kaip nors išsprendžiamos technologijų galimybių ribose, galiausiai, ir 
kintant mūsų populiacijai. Tačiau kur kas sudėtingesnės yra ideologinės, po-
litinės ar moralės problemos. Jų genezę dažnai lemia subjektyvūs veiksniai, o 
sprendimo būdus vargu ar iš viso galima numatyti. Nepaisant itin sudėtingos 
situacijos, politikos ir civilizacijų raidos strategai vis dėlto bando pasakyti, ko-
kios ateities reikėtų tikėtis.2 Kuriami bendrieji ir specialieji ateities scenarijai 
(pastaruoju atveju gilinamasi į kokią nors vieną sritį, pvz., klimato kaitą, švie-
timo raidą, energetiką ir pan.). 

Vienas iš pastarųjų metų politikos atradimų  vadinamasis strateginis 
mąstymas. Po šiuo skambiu pavadinimu slypi ne vien valstybių ar jų regio-
nų ilgalaikis planavimas, bet ir įvairių artimojo, vidutinio, tolimojo ar kitokio 
laikotarpio strategijų rašymas.3 Kartais tai panašu į pasakas, kartais – į eismo 
taisyklių (ar kaip dabar mėgstama sakyti – kelio ženklų) sąvadą.4 Panaršius 
internete galima rasti dar daugiau svajonių ir pasakų apie laimingą kokios nors 
šalies ateitį. Tai dažnai sumenkina strategijų kūrimo prestižą, tad yra absoliu-
čiai svarbu atskirti pseudofuturologiją nuo moksliniais tyrimais paremtų stra-
tegijų kūrimo.

Europos Sąjungos šalys taip pat ėmė kurti strategijas. Dar praėjusios 
kadencijos Lietuvos Seimas patvirtino strategiją „Lietuva 2030“, pagal ku-
rią mūsų šalis turėtų tapti laiminga, būdama sumaniai valdoma, sumaniai 
besitvarkanti, sumaniai besisukiojanti pasaulinėje rinkoje.5 Žodžiu, sumani 
valstybė su šiek tiek skandinaviškų savybių. Lenkai panašioje strategijoje pa-
grindinį dėmesį skyrė technologijoms, latviai  tautinio identiteto saugojimui ir 
puoselėjimui, o estai mano, kad ateities siekiamybė – švari aplinka, gamta, ku-
rioje tiesiog malonu gyventi. Analogiška Suomijos strategija paženklinta he-
doniško vartojimo plėtros žyme. Galima vardinti ir vardinti institutus ir darbo 
grupes, ruošiančias britų, vokiečių ar amerikiečių ateities planus ir jų pagrindu 
rašomas knygas.6

1 T. Lombardo, Contemporary Futurist Thought: Science Fiction, Future Studies, and Theories and Visions of 
the Future in the Last Century,  AuthorHouse, 2006, p. 420.
2 National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds. Create Space Independent Pub-
lishing Platform, 2012, 166 p., http://www.dni.gov/nic/globaltrends, 2014 12 15. Daugiau žr.: http://www.
futuretimeline.net/, 2014 12 15.
3 H. Mintzberg, J. Lampel, Bruce Ahlstrand, Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic 
Management, Free Press, 2005, p. 410.
4 Pasakoms priskirčiau jau beveik anekdotu tapusio buvusio Turkmėnistano prezidento Nijazovo eiliuotą 
traktatą „Ruhnama“ („Sielos knyga“) apie didingą šios šalies ateitį (žr.: http://www.ruhnama.info, 2014 12 
17). Daug rimčiau pasirodė Kazachstano prezidentas Nazarbajevas, paruošęs 2050 m. Kazachstano viziją, 
nors ir čia daugiau geopolitinės svajonės nei realybė (žr.: http://www.kazakhembus.com/in_the_news/
president-nursultan-nazarbayevs-2014-the-state-of-the-nation-address, 2014 12 17).
5 Lietuva 2030, http://www.lietuva2030.lt/, 2014 12 17.
6 A. Alesina, Giavazzi F., The Future of Europe: Reform or Decline, Massachusetts Institute of Technology, 2006. 
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Tačiau visos  oficialios strategijos, ypač parašytos valdžioje esančiųjų už-
sakymu, turi mažiausiai du trūkumus, kurie strategijas verčia niekinėmis:

• Pirma, bet kuri valdžios užsakyta strategija privalo būti optimistinė. 
Jokia vyriausybė nepriims, studijos, numatančios blogus laikus tai 
vyriausybei valdant. Tokią strategiją nupirks nebent geltonoji spau-
da. Gyvenimas, deja, toks, kad vien tik gerų laikų nebūna, veikiau 
atvirkščiai, tad ir strategijoje numatyti dalykai pasmerkti neišsipildyti.

• Antra, strategija privalo būti politiškai korektiška. Vargu, ar kuri nors 
vyriausybė išdrįs planuoti, kad per dvi dešimtis metų padidins savo 
teritoriją kaimynų sąskaita, ar išspręs seną teritorinį ginčą karo meto-
dais. Būtų skandalinga, tačiau istorija moko, kad visais laikais daugiau 
problemų buvo sprendžiama mūšio lauke, o ne sveikos konkurencijos 
sąlygomis. Vadinasi, ir dėl šios priežasties oficialios strategijos tampa 
niekinės.

Reikia pastebėti, kad strategijų kūrėjai dažniausia apsiriboja trumpa-
laikėmis (neviršijančiomis dešimties metų) ateities prognozėmis. Prognozės 
visada logiškos ir rezultatai gerai matomi. Tačiau trumpalaikių reiškinių susie-
jimas su ilgalaikėmis tendencijomis dažnai veda prie didelių prasilenkimų su 
realijomis.

O jei jau taip, tai kas šiandien gali parašyti mums tikrą ateities scenarijų, 
tikrą ir planuotiną XXI amžiaus istoriją? Ar daug rasime tokiu visai nepriklau-
somų ekspertų (nepriklausomų net nuo projektų finansuotojų), kurie nebijotų 
pasakyti, kas iš tikrųjų mūsų laukia, ir kokios geopolitinės svajonės gali virsti 
tikrove. Kartais belieka remtis tik vadinamaisiais fantastais ar tikrai gerbiamais 
politikos ekspertais. Fantastai, tiesa, neįpareigoti kokioms nors tiesoms, o poli-
tologai visada turi argumentų paaiškinti, kodėl gyvenimas vyksta ne taip, kaip 
jie sakė prieš metus ar kitus. Tačiau reikia atmesti ir kitą kraštutinumą – tei-
ginius, kad ateities planavimas (futurologija) yra visiškos pasakos, reikalingas 
tik kokiems nors pseudomokslininkams. Tad ir futurologų išvados priimamos 
nevienareikšmiškai.

Politiniai „atsitiktinumai“, nenumatyti reiškiniai, gamtos kataklizmai ar 
karai keičia istoriją kur kas greičiau ir radikaliau, nei iš anksto sumanyti ir 
vykdomi socialiniai projektai. Dar daugiau,  net ir tie, kas mano istoriją esant 
planuojamą, yra sukaustyti garsiųjų Franciso Bacono stabų, visas objektyvu-
mo siekimo pastangas paverčiančių paprasčiausiomis emocijomis ar neracio-
naliais sprendimais,7 t. y. niekaip negali atsikratyti esamų definicijų, mąstymo 
stereotipų ar žinių trūkumo.

7 Hesse M. B., “Francis Bacon’s Philosophy of Science”, in D. J. O’Connor, ed., A Critical History of Western 
Philosophy, New York, 1964, p. 141-152, http://www.sirbacon.org/links/4idols.htm, 2014 12 18.



Šio apžvalginio teksto tikslas nėra sukurti kokį nors universalų ateities 
scenarijų. Jame bus kalbama apie pastaraisiais metais plačiau naudojamus 
ateities tyrimo metodus, jų galimybių ribas prognozuoti ateitį ir kai kurias išva-
das, leidžiančias daryti prielaidas, kokia dar likusi XXI amžiaus dalis iš tikro bus. 

1. Ateities tyrimo metodai

Bet kuris ateities planuotojas savo galimame scenarijuje bando atsakyti 
į šešis esminius klausimus:8

• Kas laukia mūsų kaip fizinių būtybių?  Ilgaamžiškumas, vis daugiau 
technologijų ir priklausomybė nuo jų? O gal ekologinė-antropologinė 
katastrofa? Fizinis Homo sapiens išliekamumas nėra garantuotas (nesun-
kiai įrodoma).

• Kokia galima ateitis mums kelia baimę ir kokios norėtume išvengti? Karas, 
smurtas, susvetimėjimas, vienatvė? Ar galime ką nors pakeisti? Kodėl 
iki šiol nepavyksta išvengti karo ir kitų negatyvių reiškinių? 

• Kokius civilizacijos ir pasaulio tvarkos stereotipus esame pasiryžę ginti, 
kokių esame pasiryžę atsisakyti? Lyčių lygybė, šeimos institutas, indi-
vidualus egoizmas – visa tai reliatyvus gėris ar reliatyvus blogis?

• Ar yra alternatyvų mūsų prietarams ir stereotipams? 
• Kokios ateities mes norime?
• Ar esame pakankamai stiprūs, kad galėtumėme įgyvendinti savo planus, 

t. y., ar turime pakankamai resursų?

Bandymų atsakyti į visus šiuos klausimus yra daug. Tačiau keletas reiš-
kinių stipriai sumenkina atsakymo mokslinę vertę. Pirma, dažnam atsakymui 
šiandien įtaką daro vyraujančios ideologijos. Antra, mūsų fizinės galios nelei-
džia numatyti to, ko dar niekad nebuvo, t. y. ateitis tėra dabarties ar praeities 
ekstrapoliavimas. Teoretikai ir praktikai, kuriantys ateities scenarijus, dažniau-
sia juos kuria pagal kokias nors iš anksto sugalvotas schemas. Verta paminėti 
keletą tipinių schemų. 9

• Ateities projektavimas pagal sėkmingą esamą modelį ar labiau 
išsivysčiusios šalies modelį (angl. Used Future). Praktikoje tai įvairūs 

8 Sohail Inayatullah, “Neohumanist Educational Futures: Liberating the Pedagogical Intellect”,  Edited by 
Sohail Inayatullah, Marcus Bussey and Ivana Milojević Tapei, Tamkang University Press 2004. Daugiau žr.: 
http://www.veoh.com/watch/v18647040KdFfZ7Nx?h1=Futures+Thinking+for+Transformation+-+Six+Pil
lars+of+Futures+Studies+by+Sohail+Inayatullah, 2014 12 18.
9 Metafuture.org, http://www.metafuture.org/, 2014.12.18. Sohail Inayatullah, “Six pillars: futures thinking 
for transforming”, Foresight, 2008, vol. 10, issue 1, p. 4–21.
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mėginimai kurti naująsias amerikas, sekti kokiu nors skandinavišku 
modeliu, taip pat naujieji kalifatai ir t. t.10

• Išsižadėta ateitis (angl. Disowned Future). Ateities konstravimas nai-
kinant praeities klaidas ir stengiantis jų išvengti ateityje, t. y. pašalinti 
iš būsimosios bendruomenės kokį nors gyvenimo reiškinį – nacizmą, 
rasizmą, nelygybę ar pan.11

• Alternatyvūs scenarijai (angl. Alternative Futures). Plačiau paplitęs mo-
deliavimas, bandant numanyti vieno ar kito kriterijaus įtaką. Tarkime, 
kas gali nutikti, jei globalizacija gilės, valstybės vėl imsis tautinio iden-
titeto apsaugos ar visuomenę veiks viena ar kita kultūra ir pan.12

• Ateities reguliavimo (ang. Alignment) scenarijai, numatantys ateitį val-
domame pasaulyje, t. y. stimuliuojant kokias nors naudingas tendencijas 
ir slopinant nenaudingas. Praktika rodo, kad reguliuojama visuomenė 
greit išsigimsta, todėl planinga kokio nors socializmo „statyba“ baigia-
si fiasko. Tai bene vienintelis būdas prognozuoti ką nors realiai, todėl 
naujos visuomenės kūrimas neretai gundo strategijų rašytojus. 13

Tęsiant ateities planavimo metodų apžvalgą reikia priminti, kad pati 
istorijos eiga taip pat traktuojama nevienareikšmiškai. Istorija gali būti suvo-
kiama kaip linijinis, cikliškas ar iš viso chaotiškas procesas. Galima prisiminti 
Platono „santvarkų ratą“, linijišką šv. Augustino istoriją veikale „Apie Dievo 
valstybę“, Machiaveli nenuoseklią istoriją ir pan., apie progresyvias ir regre-
syvias tendencijas. Skaitytojas tikriausiai pamena ir gausybę kitų visuomenės 
raidos teorijų, pavyzdžiui, apie tradicinę, industrinę, poindustrinę modernią ir 
postmodernią visuomenę. 

XIX ir XX amžiuje atrasta nemažai visuomenės ekonominės-socialinės 
raidos dėsningumų, leidžiančių bent jau iš dalies prognozuoti žmonių ben-
druomenės raidą. Dėmesio vertos trumpalaikių ir ilgalaikių visuomenės rai-
dos ciklų teorijos, leidžiančios prognozuoti ekonominio ar socialinio gyveni-
mo svyravimus.

Vadinamoji demokratijos bangų koncepcija ne kartą aprašyta politolo-

10 Blair H. Sheppard, Jon Hartwick and Paul R. Warshaw, “The Theory of Reasoned Action: A Meta-Anal-
ysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research”, Journal of Consumer 
Research, vol. 15, no. 3, Dec., 1988, p. 325-343.
11 Sohail Inayatullah, “Theory and practice in transformation: The disowned futures of Integral extension”. 
Futures, vol. 42, issue 2, March 2010, p. 103–109.
12 P. B. Pedersen, “Multiculturalism and the Paradigm Shift in Counselling: Controversies and Alternative 
Futures”, Canadian Journal of Counselling, Jan 2001, vol. 35, no 1, p. 15–25. 
13 S. W. Sender, “Systematic agreement: A theory of organizational alignment”, Human Resource Develop-
ment Quarterly , Spring 1997, vol. 8, issue 1, p. 23–40.



gų. 14 Tipiškiausios demokratijos bangos stebimos Lotynų Amerikoje, kur civi-
lizacijos politinis veidas (ar tik jo kaukė) keičiasi kas dvi dešimtis metų – dik-
tatūras keičia demokratinio valdymo laikotarpiai, po to vėl sugrįžta diktatūros. 
Taip vyko beveik visą pastarąjį šimtmetį. Panašu ir Afrikoje, kur septintojo XX 
amžiaus dešimtmečio pradžios demokratinės santvarkos virto diktatūromis. 
Diktatūrų pikas pasiektas devintojo dešimtmečio pradžioje, o dabar vėl antra-
sis Afrikos demokratinių santvarkų kūrimo periodas.

Demokratijos bangos nėra mistika. Jos neretai siejamos su kartų politi-
nių ketinimų kaita, naujai kartai pasiekus „kritinę masę“. Demokratijos bangos 
yra ryškesnės ten, kur konstitucija, krašto istorija ar valstybės stabilumas nėra 
neginčijami. Bangoms įtaką daro karai ar kitokie globalūs ir regioniniai sukrėti-
mai. Suprantama, Lotynų Amerikoje, kur pasaulinių karų įtaka vietinei politikai 
nebuvo tokia didelė, ar Afrikoje, kur valstybėse, kurios susikūrė gerokai po pa-
saulinių karų, bangos matomos aiškiai. Net ir Europoje po Antrojo pasaulinio 
karo, atrodo, vyksta kažkas panašaus. Tai demokratijos pakilimas – 1945–1950, 
1985–1990 ir, galbūt, 2025–2030. Nusivylimo demokratija laikotarpiai – 1965–
1970 ir dabar. 

Trumpiausios ekonomikos raidos bangos trunka 35 metus (apie 40 mė-
nesių), dar vadinamos Josepho Kitchino praeito amžiaus trečiajame dešim-
tmetyje atrastais trumpaisiais verslo ciklais.15 Bangos susiformuoja dėl to, kad 
kompanijos šiek tiek atsilikdamos konjunktūros pokyčių srityje, stengiasi keis-
tis. Pagerėjus komercinei situacijai,  didinamas produkcijos išleidimas, siekia-
ma visiško užimtumo, nedidinant kapitalo kiekio. Firma veikia visu pajėgumu 
su esamais resursais. Toks spartinimas sukelia nedidelę perprodukciją, kaina 
krenta, pardavimų mažėja, sandėliuose kaupiasi gamybos produktai. Per tą lai-
ką reikia tiesiog susigaudyti situacijoje mažinti gamybos spartą ir prisitaikyti 
prie naujų realijų, kurios sukelia naujus poreikius ir t. t.. Tad savotiškas ekono-
mikos „automobilis“ važiuoja lyg trūkčiodamas.

Vidutinės 510 metų trukmės bangos siejamos su Clemento Juglaro dar 
1862 nustatytu reiškiniu, rodančiu, kad investicijos banguoja kur kas lėčiau, 
negu įdarbinimo bangos, minėtos anksčiau.16 Kitas žodžiais tariant, degalų py-

14 J. Markoff, Waves of Democracy: Social Movements and Political Change, SAGE publications, 1996. 
Sartori, G., The theory of democracy revisited, part II, New York: Chatham House, 1987; S. Huntington. The 
Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press. 1991 Ch. Kurz-
man, “Waves of Democratization”, Studies in Comparative International Development, Spring 1998, vol. 33, 
no 1, p. 42-64.
15 J. Kitchin, “Cycles and Trends in Economic Factors”, Review of Economics and Statistics, The MIT Press, 
1923, vol. 5, no 1, p. 10–16.
16 Des Crises commerciales et leur retour periodique en France, en Angleterre, et aux Etats-Unis, Paris: Guil-
laumin, 1862.
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limas į automobilio baką yra retesnis nei pagreitėjimų ir sulėtėjimų bangos. 
(Šiuolaikiniai BVP dinamikos tyrimai pasaulyje, regis, tą patvirtina).

Teigiama, kad egzistuoja dar ir 1025 metų trukmės ciklai, susiję su, tar-
kime, mūsų automobilio tobulinimu arba remontu. Arba dar kitaip tariant, 
kapitaline statyba, masine renovacija, strateginiais pertvarkymais ar gamybos 
ir technologijų reorganizacija, infrastruktūra. Tokių svyravimų atradėju apie 
1930 metus laikomas žydų kilmės emigrantas iš Rusijos Simonas Kuznetsas.17 
Nors kai kam tai kelia abejonių, vadinamųjų  Kuznetso ciklų egzistavimas 
šiandien pripažįstamas.

Įdomus šiame kontekste man pasirodė sovietų ekonomistas Nikolajus 
Kondratjevas (gal veikiau antisovietinis, nes NKVD sušaudytas 1938 metais), 
įtikinęs, kad pasaulyje egzistuoja ilgosios (apie 4060 metų) ekonomikos ban-
gos, kurių metu ekonomikai kylant ir leidžiantis prasideda karai, perversmai 
ir pan.18 

Kondratjevo ciklai susiję su socialiniais poslinkiais. Karų pagal šį mode-
lį galima tikėtis ekonomikos kilimo fazėje, kitais žodžiais tariant, „pavasario“ 
stadijoje. „Vasaros“ stadijoje – sąstingis, kuris atsiranda dėl to, kad gyvenimas 
pernelyg gerėja. „Rudens“ stadijoje siekiama ne naujų idėjų, o veikiau esamos 
padėties stabilumo, tačiau ateina depresija – „žiemos“ stadija.

Arthuras Lewisas teigia, kad spartaus augimo etapai buvo 1853–1873 
ir 1951–1973 metais, santykinai gero augimo  1873–1913 metais ir nuo 1973 
metų iki šių dienų. 19131951 metai laikytini nuosmukio etapu.19

Yra dar ir žmonių kartos teorija, kuri apima apie 90 metų laikotarpį, t. 
y. laikas nuo kokios nors įvykio (pvz., valstybės įkūrimo iki laiko, kai išmiršta 
praktiškai visi įkūrimo metu gyvenę žmonės). Gal čia yra tik ilgoji Kondratje-
vo banga?20

SSSR egzistavo apie 70 metų. Tiek pat metų gyvavo Bismarko Vokietijos 
idėja, septyniasdešimt metų sueina ir visoms Antrojo pasaulinio karo idėjoms, 
įskaitant Kinijos, Indijos, Europos integraciją. Viskas beviltiškai pasenę. Tai ne 
galybės. Ne tik mes demografiškai senstanti visuomenė, bet mūsų ir politinės 
idėjos pasenusios.

17 S. Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review 1955 March, vol. 45, 
p. 1–28.
18 A. V. Korotayev, S. V. Tsirel, “A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratiev Waves, Kuznets 
Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis”, 
Structure and Dynamics, 2010, vol.4., no 1., p. 357.
19 A. W. Lewis, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,” Manchester School of Economic 
and Social Studies, 1954, vol. 22, p. 139–91.
20 D. Galland, “Into the Fourth Turning: A Casey Research Interview with Neil Howe, Co-author of The 
Fourth Turning”, Casey Research Special Report, 2009, 2010 09 03.



Sukurti ir savotiški archetipai, leidžiantys ir imtis klasikinių scenarijų ra-
šymo. Viena iš šio metodo profesorių Jim Dator21 pasiūlė tokį archetipų sąrašą:

• Augimas – technologijos progresas sprendžia visas civilizacijos proble-
mas. Visuomenėje kylančius klausimus, atsirandančias problemas ga-
liausiai įveikia išrasdama naujas technologijas.

• Katastrofa – staigus technologinio augimo nutrūkimas (dėl įvairių 
priežasčių). Jis gali sukelti visiškai naujos kokybės santykius tarp 
ekonomikos ir gamtos, vyro ir moters, tikėjimo ir sekuliarizimo ir t. t.

• Stabilizavimas – kai augimas stabdomas, tam, kad būtų daugiau dėmesio 
skiriama, tarkime, aplinkos apsaugai ar sveikatai. Visuomenė nutaria, 
kad sprendimas randamas ne technologijoms progresuojant, bet supra-
tus, kas mes esame ir ko mums trūksta.

• Transformacija – svajonės pasikeitimas, kurį sukelia kažko radikaliai 
naujo atsiradimas (pvz., Kristaus atėjimas ar valdoma termobranduolinė 
reakcija). O gal ne tai svarbu, gal svarbiau, kokiomis vertybėmis 
vadovaujamės.22

Pagal augimo archetipą, XXI amžius turi tapti Azijos amžiumi – čia bus 
iš pradžių daugiausiai gaminama, paskui, matyt, daugiausiai vartojama. Azija 
spręs, kaip turi elgtis likęs pasaulis. Katastrofos scenarijus – tai netikėta epi-
demija, cunamis (jau nuniokojo Japoniją), koks nors Talibanas ar kas kita, kas 
ekonomikos ir gerovės raidą sustabdys. Sunku planuoti, bet Azijos stabilizacija 
– tai konfuciškas atsitokėjimas, koks jau ne kartą buvo.

Azija niekada nenorėjo valdyti pasaulio. Gal Lotynų Amerika, gal Vidu-
rio Europa nustelbs Azijos vystymąsi? Tokius scenarijus galima kurti ir kitiems 
regionams.

Taigi, ateities tyrimo būdai gali būti labai įvairūs, tačiau, kaip jau mi-
nėta, scenarijų rašymui didelę įtaką turi išankstinės nuostatos ir vieno ar kito 
užsakovo strateginis tikslas.

2. Objektyvių raidos veiksnių įvertinimas

Ar yra kokia nors objektyvi realybė, neišvengimai daranti įtaką visuome-
nės raidai? Keletą neva objektyvių veiksnių mini ne vienas futurizmo atstovas:

21 C. Bezold, “Jim Dator’s Alternative Futures and the Path to IAF’s Aspirational Futures”, Journal of Futures 
Studies, November 2009, vol. 14, no 2, p. 123–134, http://www.jfs.tku.edu.tw/14-2/E01.pdf, 2014 12 19.
22 Išsamiau: http://www.worldvaluessurvey.org/. Ten nurodyta, kad yra bendražmogiškas komponentas ir 
regioniniai skirtumai, kurie, nulemti vakarietiškumo, rytietiškumo ar tiesiog gyvenimo būdo. 
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• Pirmasis veiksnys – demografinis.23 Planetos populiacija auga netoly-
giai. 2050 metų gali būti 9 mlrd. žmonių. Dauguma vietovių bus jau 
urbanizuota, t. y. apie 5 mlrd. žmonių bus miesto gyventojai. Apie 2045 
metus pasaulyje vyresnių kaip 60 metų amžiaus žmonų bus daugiau 
nei nepilnamečių (Europoje tai jau atsitiko 1995 metais). Europiečių 
vidutinis statistinis amžius (angl. median age) dabar yra apie 39 me-
tus, 2050-iais bus jau 47. Dabar vyresniems žmonėms išlaikyti Eu-
ropa išleidžia apie 15 proc. BVP, po keturiasdešimties metų išleis apie 
trečdalį. JAV atrodys kur kas geriau – amerikiečių bus daugiau nei 400 
milijonų, o europiečių vidutinis statistinis amžius – šiek tiek daugiau 
nei 40 metų. Nepaisant AIDS ir kitų negerovių, 2050 metais afrikiečių 
bus apie 2 milijardus, tai yra daugiau kaip penktadalis visos žmonijos. 
Indijoje gyvens 1,6 milijardo, Kinijoje – 1,4 milijardo, Rusijoje tik šiek 
tiek daugiau nei 100 milijonų. Tačiau bet kuriuo atveju gali kilti kon-
fliktas dėl netolygaus gėrybių, resursų, panaudojimo ir t. t., kitaip tari-
ant, tarp visuotinės lygybės idėjos ir jos įgyvendinimo. Vidurio Rytų 
ar Afrikos ekonomikos tiesiog nebegalės suteikti galimybių įsidarbinti 
visiems naujai atsirandantiems darbingiems žmonėms, Vakarams teks 
neišvengiamai persvarstyti savo globalią atsakomybę ir jos ribas.

• Antrasis – klimato kaita.24 Kiek pinigų bus skiriama šiai problemai 
spręsti? Klimato kaita kelia ne vien ekonomines, bet ir politines prob-
lemas – etninius ginčus, kovas dėl vandens telkinių ir mineralinių 
resursų. Rusija ir Norvegija vis labiau klimpsta į ginčus dėl Špicbergeno 
ir Arkties vandenyno, kuriame į išteklių medžioklę įsijungia ir kitos 
šalys. Atsiranda nesutarimų net, pvz., tarp JAV ir Kanados, nekalbant 
jau apie senus nesutarimus Afrikoje ar tarp Indijos ir Kinijos.

• Trečiasis – energijos šaltiniai, rinka, jos funkcionavimo galimybės ir 
problemos, atsinaujinanti energija ir jos vieta energetikos sistemo-
je.25  Pažymėtina, kad energetikos ateities planuose ypač daug nerealių 
dalykų. Pasaulio vaizdas gali radikaliai pasikeisti, suradus ar panau-
dojus šiuo metu nenaudojamus energijos išgavimo būdus, tokius kaip 
termobranduolinė sintezė.   

• Ketvirtasis – visuomenės iracionalumas (religinis ekstremizmas, žvaigždžių 
kultas, logikos ir mokslo prestižo sumenkėjimas.26 Nyksta nacionalinė 

23 Pew Research Center, Attitudes About Aging. A Global Perspective, January 2014,  http://www.pewglobal.
org/files/2014/01/Pew-Research-Center-Global-Aging-Report-FINAL-January-30-20141.pdf, 2014 12 18.
24 Houghton J. T., et al., eds., Climate Change 2001: the Scientific Basis, Cambridge University Press, 2001.
25 REN21, Renewables Global Futures Report (GFR). SEP (Institute for Sustainable Energy Policy of Japan.) 
press.
26 N. Luhmann, “Why Does Society Describe Itself as Postmodern?”, Cultural Critique No. 30, The Politics 
of Systems and Environments, Part I, Spring, 1995, p. 171–186



(etninė) savimonė. Bendruomenės tampa labiau individualizuotos, 
labiau pažeidžiamos, mažėja solidarumas ir konsolidacija. Žvaigždžių 
kultas dažniausia yra pakaitalas nacionaliniams herojams ir naciona-
linei savimonei. Nacionalinis interesas rašomas vis žemiau interesų 
sąraše. Skleidžiama neautorizuota informacija, tad plinta pseudomoks-
las ir dezinformacija. Tad atsiranda galimybė ir pseudoidėjoms (meta-
filosofijoms), kurios atrodo patrauklios, plisti.

• Penktasis – valstybės galios mažėjimas ir funkcijų menkėjimas.27 Silp-
sta ir menkėja tarpvyriausybinės valstybių naryste paremtos instituci-
jos – JT, ES, NATO ir t. t. Valstybės galia tiesiog ima netekti prasmės. 
Europoje netyla ginčai, kas geriau – ES institucijos ar nacionalinis 
parlamentas. ES galinga, bet labai toli daugumai europiečių esanti in-
stitucija. Piliečiams atrodo, kad jie iš viso neturi galimybių atsiremti į 
kokią nors valdžią.

• Šeštasis – neigiamoji globalizacijos pusė (tarptautinis terorizmas, or-
ganizuotas nusikalstamumas, masinio naikinimo ginklo platinimas, 
asimetrinės grėsmės, epidemijos, migracija). 28

Visi šie procesai galiausiai daro įtaką ateities scenarijams, norime mes 
to ar nenorime. Taip pat kiekvienas rašytojas yra žmogus, tad neišvengiamai 
scenarijuose atsiranda ir emocinis komponentas, o tarp norimo ir įmanomo 
yra nemažas skirtumas.

 3. Keletas ateities prognozavimo mitų ir stereotipų

Gausioje ateities strategijų literatūroje galima sąlyginai išskirti keletą 
stereotipinių modelių, ar netgi ateities pasaulio vizijų. Jos daugiausiai yra mi-
nimos politikų pasisakymuose, oficialiose strategijose ir publicistinėse disku-
sijose. Taigi, šias vizijas nelabai galima laikyti mokslinėmis, tačiau, kita vertus, 
dažniausiai jos, o ne politinės idėjos yra pagrindas politiniams sprendimams. 

Amerikietiškoji vizija (Pax Americana)  tai JAV dominavimas pasaulyje, 
kuriame yra be perstojo kovojama už vadinamąsias amžinąsias (arba) pamati-
nes vertybes – laisvę, demokratiją, žmogaus teises ir visas jas palaikančią libe-
ralią rinkos ekonomiką. Pagal amerikietišką svajonę, visos pasaulio tautos gali 

27 Peter van Ham, “The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation”, Foreign 
Affairs, Sep. - Oct., 2001, vol. 80, no. 5, p. 26.
28 Graham Bird, S. Brock Blomberg, Gregory D. Hess. International Terrorism: Causes, Consequences and 
Cures. The World Economy Volume 31, Issue 2, pages 255–274, February 2008.
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sugyventi ir pasiekti fukuyamišką istorijos pabaigą.29 Iš esmės Pax Americana 
modelis yra XX amžiaus idėjų tęsinys, tad jis galimas jeigu pasaulyje nieko 
neįprasto neįvyks – pasaulis toliau globalės (o gal tik viso labo taps virtualus?). 
Tuomet Europa ir JAV gali būti ramios – jos dar ilgai dominuos pasaulyje, dik-
tuos žaidimo taisykles. Suprantama, tai paprastas modelis šiuolaikiniam pa-
sauliui, todėl nestinga tokią įvykių eigą propaguojančių asmenų. O jei jau taip, 
tai belieka skirstytis į stovyklas – ar mes už sotų malonų, turtingą gyvenimą, ar 
prieš, ar iš tiesų pajusti laimę reikia ko nors kita?

Šio modelio šalininkai teigia, kad Amerika neišnyks per keliasdešimt 
metų, nes niekas nenori, kad ji išnyktų. net ir tie, kurie jos nemėgsta. Kinija 
ir Indija ekonomiškai augs, tačiau joms gali tekti labiau rūpintis savo vidinė-
mis problemomis nei tarptautinės įtakos didinimu. Amerikos jos nenurungs, 
kokie bebūtų jų santykiai su didžiąja valstybe. Viena iš neteisingų populiariau-
sių prielaidų yra ta, kad Amerikos klestėjimo amžius (o taip pat ir Europos 
klestėjimo amžius) baigiasi. Skirtingai nuo kitų autorių, politikos futurologas 
George‘as Friedmanas primena, kad supratimas apie JAV nuosmukį yra nors 
ir logiškas, tačiau neteisingas. Iki Antrojo pasaulinio karo JAV visai nebuvo 
supervalstybė ir net neturėjo noro dominuoti pasaulyje. Po Antrojo pasauli-
nio karo ji, tiesa, supervalstybe tapo, bet ne dominavo, o kariavo Šaltąjį karą 
su Sovietų Sąjunga. Tikrasis Amerikos amžius prasidėjo tik Sovietų imperijai 
žlugus, vadinasi, kaip tik ne XX, o XXI amžius turi būti JAV dominavimo lai-
kotarpis.30

Europietiškoji ateities vizija – savotiškas Davoso pasaulis (aliuzija į 
Davoso ekonomikos forumą).31 Tai bene lengviausiai įsivaizduojamas ir eko-
nomine nauda paremtas scenarijus, numatantis, kad pasaulį turėtų vis labiau 
valdyti ekonominiai interesai (vartojimo ir turėjimo). Žinių ekonomika ir pos-
tmodernas tarnautų vis didesnėms vartojimo galimybėms. Gamintoja ir pas-
laugų teikėja taptų, aišku, Azija, tačiau vartojimo „perskirstymas“ priklausytų 
JAV ir Europai, bent jau iki tol, kol azijiečiai netaptų vartotojais.

Kiniškoji vizija – „Drakono ir Meškos sąjunga“. Tai, visų pirma, kinų 
scenarijus, prie kurio galėtų prisidėti ir Rusija. Didžiausia svajonė – ekono-
mikos plėtra, suteikianti darbą, pragyvenimo ir praturtėjimo šaltinį visiems 
siekiantiems. Ekonomika virš laisvių ir žmogaus teisių – tikras marksizmo tri-
umfas, kurio praktikoje ekonomikos progresas pasiekiamas tik pigiai apmoka-
mu beveik vergišku darbu. Daugelis sako, kad XXI amžius bus būtent Azijos ar 

29 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free press, 1992, p. 418.
30 G. Friedman, The Next 100 years: A Forecast for the 21st Century, 2009.
31 World Economic Forum, Strategic Foresight, http://www.weforum.org/community/strategic-foresight,   
2014 12 19.



Eurazijos amžius. Ne paslaptis, kad pastaraisiais metais apstu Kinijai palankių 
prognozių: sakoma, kad Kinija būsianti pasaulio valdovė, ir mums nelieka nie-
ko kito kaip tik ruoštis šiam istoriniam faktui.32 Formaliai Kinijos svajonė atro-
do labai gražiai, juk Kinija – taiki valstybė, besiriamenti Konfucijaus idėjomis 
ir nenorinti nieko nukariauti. Ji nori sukurti harmoniją, kurioje laiminga būtų 
ne tik Kinija (Vidurio valstybė, bet ir aplinkinis pasaulis. Kinijos apologetai 
ir praktikai, aklai nesivadovaujantys Konfucijaus idėjomis, pasitelkia kelis ba-
nalius, bet iš pirmo žvilgsnio neatremiamus argumentus: Kinija – didžiausia 
pasaulio valstybė, joje gyvena penktadalis visų Homo sapiens. Pagal gyventojų 
skaičių ji didžiausia, Kinija – sparčiai auganti ir labai konkurencinga ekono-
mika, jau beveik antroji pasaulyje, o greitai būsianti ir pirmoji, kaip Kinijos ar 
visos Azijos simbolis į pasaulį ateina tvarkingas darbštus išsilavinęs azijietis, 
nenorintis kariauti, nešūkaujantis radikalių religinių šūkių, nereikalaujantis 
socialinių išmokų, bet steigiantis restoranus, prekybos ir verslo centrus. Kiniš-
kos ir rusiškos svajonės pagrindas – žmonijos pragmatizmas. Kinai pagrįstai 
galvoja, kad pasaulio baimė negauti Kinijos produktų yra kur kas didesnė, nei 
Kinijos baimė netekti rinkų.

Tačiau šioje vizijoje yra ir daugybė problemų. Ar tikrai stipriausia ir įta-
kingiausia šalis globaliame pasaulyje yra daugiausia gaminanti? Kinija gami-
na daug, tačiau visai nenori atsisakyti senų įpročių bendradarbiauti su blogio 
imperijomis, kaip ir Rusija, tad jos netaps naujomis lyderėmis, kol nepasikeis 
pasaulio tvarka. Kinija nori daug gaminti ne dėl to, kad patenkintų pasaulio 
poreikius, bet dėl savų interesų. Ji nesirūpina globaliais projektais (tokiais, kaip 
klimato kaita). Kinija yra šalis, tebekurianti jau seniai pasmerktą sistemą.

Kinija neturi plėtros galimybių. Ji yra savotiška geografinė sala: šiaurėje 
Kinijos plėtrą stabdytų Sibiras, pietuose – džiunglės ir kalnai, vakaruose –  kalnai 
ir dykumos. Kinija yra didžiulis fabrikas, bet daugiau nei fabrikas būti negali. 
Kiniją vienija pinigai ir prievarta. Kai reikės darbininkams mokėti daugiau pi-
nigų, liks prievarta, o ji sukelia priešiškumą. Kinijos istorijoje keistas paradok-
sas – kai tik šalis bando atsiverti pasauliui, ją sužlugdo vidiniai nesutarimai. 
Ta pati problema yra ir dabar – Kinijai reikia arba leistis būti izoliuotai, arba 
rizikuoti tapti vidaus kovų arena. Didžioji Kinijos krizė (čia sutampa ne vieno 
autoriaus prognozės) gali kilti apie 2020 metus.

Beveik tuo pačiu metu nauja krizė laukia ir Rusijos. Per pastaruosius du 
dešimtmečius ne vienas Rusijos geopolitinis projektas, ne viena svajonė taip ir 

32 G. J. Ikenberry, “The Rise of China and the Future of the West. Can the Liberal System Survive?”,  Foreign 
Affairs, January/February, 2008.
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neišsipildė. Didžioji svajonė, atkurti didžiosios valstybės statusą (o geografiš-
kai  SSSR) lieka neišsakyta, tačiau ji yra kitų svajonių dalis  tai didžiosios vals-
tybės statuso (o geografiškai  SSSR) atkūrimas. Viena vertus gali pasirodyti, 
kad Rusija galinga ir geba suvienyti buvusias respublikas, tačiau didžiausia jos 
bėda  geopolitinis godumas, noras gauti viską, kas turėta, iš karto. O tam Rusija 
nėra pakankamai stipri. Jokios sektinos idėjos šalis neturi. Dujos ir kumštis, 
nėra patraukli net potencialiems sąjungininkams, o nieko kito kol kas nesugal-
vota. Vadinasi, Rusijos laukia dar viena krizė ir šį kartą gal net gilesnė.

Islamiškoji vizija – naujieji kalifatai.33 Tai pasaulio tvarka, paremta reli-
giniais įsitikinimais ar kitomis dvasinėmis vertybėmis, didžiųjų religijų rene-
sansas ir modifikavimas. Jei staiga įsigalėtų radikalusis islamas visame pasau-
lyje, nebūtų pramonės augimo bumo ar technologinės revoliucijos. Pagrindinė 
dominuojanti idėja būtų versti žmones į tikrąjį tikėjimą, tačiau   ne atvers-
ti į tikrąjį tikėjimą, o veikiau priversti tikėti. Naujojo kalifato idėją neblogai 
įgyvendino osmanai, mokėję dažnai paviršutiniškus religinius įsitikinimus 
nupirkti ir sudaryti tikėjimo kaitos regimybę.

Tačiau ir ši vizija labai problemiška. Islamo šalininkai užuot diktavę pa-
sauliui savo sąlygas, ėmėsi griauti esamą tvarką, tarytum tik ją sugriovus gali-
ma ką nors sukurti. Griovimas kenksmingas ir pačiam islamui. Tekstų autoriai 
nurodo kelis alternatyvius islamo bendruomenės raidos scenarijus.34 Pirmasis – 
grįžimas prie ištakų. Tai regresas. Pranašas manė laimę būsiant sukūrus „Islamo 
valstybę“, tačiau gal krikščionys laimingesni, kadangi Jėzus Dangaus karalystės 
Žemėje nesukūrė ir net nekūrė. Aiškinantis, kodėl islamas skyla, reikia prisi-
minti, kad prieštaravimų čia keletas. Islamas savo prigimtimi negali būti vals-
tybės pagrindas – „Islamo valstybė“ kaip valstybė teoriškai negalima, praktiš-
kai priimama kaip kraštutinis sprendimas. Antrasis – priešpriešos gilėjimas ne 
tik tarp islamo ir Vakarų, bet ir tarp islamo srovių, galiausiai – neišvengiamas 
karas. Taip pat regresas. Trečiasis – islamo posūkis modernizacijos ir Vakarų 
vertybių link. Gal tai gerai žmonėms, bet ne islamui kaip tokiam. Euroatlantinė 
bendrija priekaištauja islamui, kad šis nemodernėja, nevyksta sekuliarizacija ir 
nėra inovatyvus. Musulmonai priekaištauja, kad patys europiečiai (kolonistai) 
kalti ir reikalauja sprendimų. Ketvirta – mėtymasis tarp noro tapti pasaulio 
mylimais musulmonais ir jo terorizavimo. Penktasis – savotiškas harmoningas 
prisitaikymas prie pasaulio raidos ne prieštaraujant jai, bet tampant jos dalimi. 

33 N. Danforth, “The Myth of the Caliphate The Political History of an Idea”, Foreign Affairs, November, 
2014.
34 Sohail Inayatullah, “Islamic Civilization in Globalization”, http://www.metafuture.org/articles-by-sohail-
inayatullah/islamic-civilization-in-globalization/ arba http://www.metafuture.org/articles-by-sohail-inay-
atullah/alternative-futures-of-the-islamic-ummah/, 2014 12 19.



Dėl islamo šiuolaikinimo kyla bene daugiausiai ginčų – ar iš viso galima jį 
šiuolaikinti? Pagal spiralės teoriją pasaulio ateitis – ne civilizacijų konfliktai, o 
veikiau civilizacijų harmonija, artėjanti prie abejingumo. Dauguma problemų, 
su kuriomis susiduria islamo šalys, yra iš tiesų ne islamo problemos, o visuoti-
nės problemos, vadinasi, islamas dėl šių problemų nekaltas. 

Vidurio Rytai yra veikiau problema. Rugsėjo vienuoliktosios teroro ak-
tas sukėlė chaosą, parodė, kad nėra nei solidarumo, nei bendrų vertybių, nei 
globalizacijos.

Baimės pasaulis – orveliškoji vizija. Galima sakyti, kad visi apologetai 
vienaip ar kitaip savo idėjų finalite politique turėtų matyti kokios nors orveliš-
kosios tvarkos pavidalu. Baimės scenarijuje civilizacija, kurioje didžioji žmo-
nių dalis – savo noru nevykėliai, tiksliau, minimalistai, norintys gyventi pagal 
valdžios diktuojamas taisykles.35

Naujasis mesijas – tai dar viena, jokiose oficialiuose dokumentuose ne-
publikuojama vizija, kažkas, kas yra žmonių širdyse, o ne oficialiose progra-
mose. Oficialiai kalbėti apie tai lyg ir politiškai nekorektiška, nors kokie nors 
nauji nenumatyti reiškiniai taip pat neatmestini. Nors politologai ir sociologai 
ir stengiasi visuomenės gyvenimą traktuoti kaip objektyvų reiškinį, nelabai 
priklausantį nuo žmogaus emocijų ir net proto, žmonijai reikia naujų lyde-
rių, naujų didžių pasitikėjimo vertų asmenybių, vadinasi, reikia naujų mesijų. 
Jėzus kažkada pakeitė Romos imperijos dvasią ir sugriovė iki tol buvusią pa-
saulio tvarką. Tad naujojo mesijo laukimas yra ir logiška išeitis iš visų krizinių 
situacijų, galimų anksčiau skelbtuose scenarijuose.

Ne vienas rašytojas siūlo ar BRICS (ar panašų) scenarijų apie naują dau-
giapolį pasaulį, kurio svarbiausi poliai bus Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija (gal 
dar su Pietų Afrika).36 Tai būtų savotiškai daugialypis projektas, tačiau jis iš 
karto sulaukia kelių nenuginčijamų kontrargumentų. Visos paminėtos šalys 
turi savų problemų, vargu ar leisiančių joms tapti grupės lyderėmis, vargu, ar 
jos yra suinteresuotos valdyti pasaulį tokiame ketvertuko ar penketuko forma-
te, vargu, ar tokiam formatui pritars kiti. Tad, kad ir kokia gera idėja, vargu, ar 
gali būti kiek nors reali.

35 G. Orwell, Nineteen Eighty-four, A Novel, New York: Harcourt, Brace, 1949.
36 Forum BRICS, http://www.bricsforum.org/, 2014 12 19.
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Išvados

Šiandieninis ateities tyrimo metodų arsenalas leidžia sukurti keletą ar 
net keliolika vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpių ateities scenarijų. Juos 
noriai rašo atskirų valstybių ir tarptautinių organizacijų ekspertai, pavieniai 
futurologai ir savamoksliai ateities prognozuotojai.

Manoma, kad egzistuoja keletas objektyviai veikiančių visuomenės 
raidos ir ekonomikos dėsnių, taip pat prognozuojami ekologijos, biologijos, 
etikos raidos ypatumai. Jie leidžia daryti prielaidas apie tai, kaip pasaulis pasi-
keis per ateinančius 2050 metų, koks bus pasaulis, įgyvendinant vienas ar kitas 
ateities vizijas. Planavimas iki šiol nepasiekia to patikimumo lygio, kuris leistų 
sukurtus scenarijus laikyti patikimais. Taigi, futurologija, ar ateities tyrimai, iki 
šiol balansuoja tarp mokslo ir meno.

Dažniausia atities projektuose vyrauja noras įgyvendinti kokį nors pa-
vyzdinės šalies modelį, nugalėti pripažintas visuomenės raidos negeroves ir 
kurti savotišką svajonių bendruomenę, stimuliuojant naudingas ir slopinant 
žalingas tendencijas.  

Bet koks ateities planavimas nėra apsaugotas nuo nenumatytų reiškinių pa-
sirodymo ir jų pasekmių, nuo politinių sprendimų įtakos, kuriais griaunama na-
tūrali visuomenės raida, tad joks scenarijus negali pretenduoti į neginčytiną tiesą. 

Galutinis scenarijaus variantas priklauso nuo jį kuriančiųjų išankstinio 
nusistatymo. Ateities strategijų kūrimas ir pateikimas šiandien yra didele dali-
mi užsakomasis projektas, verčiantis futurologus kurti daugiausia technologi-
jos progreso nulemto nekonfliktiško pasaulio viziją. Dėl to tokie scenarijai lai-
komi beveik niekiniais intelektiniais produktais, neturinčiais realios praktinės 
reikšmės. Kita vertus, nepriklausomi ekspertai pateikia realistiškus scenarijus, 
kuriais galima remtis planuojant vidutinės ir ilgos trukmės civilizacijos raidos 
procesus.

Šiandien ateities planavimo literatūroje vyrauja vadinamieji amerikietiškojo 
ir europietiškojo vystymosi scenarijai, numatantys dabar esančios pasaulio tvarkos 
tęsinį. Vis daugiau nagrinėjama Kinijos (ar Rusijos) iškilimo galimybė, naujojo ka-
lifato, naujojo mesijo atsiradimo ar orveliškosios ateities scenarijai.

2014 m. gruodis
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Geležis ar vaškas?  
Ekonominės integracijos poveikis  
karinių aljansų patikimumui 

Šiame straipsnyje analizuojame, kas paverčia karinį susitarimą įtikinamu įsipareigojimu. Konkrečiau, 
mes tikriname, ar ekonominė karinį aljansą sudariusių valstybių integracija didina aljanso patikimumą ir 
veiksmingumą agresijos atveju. Mes teigiame, kad augančios prekybos tarp sąjungininkių apimtys suku-
ria „auditorijos“ kaštus ir „nuskendusius“ kaštus politiniams lyderiams, nusprendusiems pažeisti aljanso 
partneriams duotus įsipareigojimus. Dėl to intensyvi prekyba rodo ryžtą ateiti į pagalbą sąjungininkėms, 
iškilus aljanso sutartyje numatytoms aplinkybėms, ir tokiu būdu mažina tikimybę, kad prieš vieną iš 
jų bus panaudota karinė agresija. Regresinė terminuotų dvišalių abipusės gynybos sutarčių, sudarytų 
1945–2003 metais, analizė rodo, kad intensyvi prekyba tarp sąjungininkių iš tiesų mažina tikimybę, kad 
aljanso narės pažeis karinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekybos apimtys taip pat įdomiai 
sąveikauja su įprastais karinio aljanso patikimumo veiksniais, tokiais kaip sąjungininkių interesų ir 
vertybių sutapimas, karinės galios simetrija, geografinė padėtis ir vidaus politinių institucijų veikla.

Įvadas 

Krymo aneksija ir Rusijos kariuomenės palaikomų separatistų koviniai 
veiksmai Rytų Ukrainoje 2014 metais daugelio Rytų Europos lyderių darbo-
tvarkėse išryškino nacionalinio saugumo uždavinius. Vienas tokių uždavinių – 
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) pasiryžimo ginti savo rytines 
nares įtikinamas demonstravimas tiek potencialiems priešininkams1, tiek ir 
valstybių narių piliečiams2.
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Klausimas, ar kariniai aljansai patikimai apsaugo savo nares trečiųjų ša-
lių agresijos atveju, yra ne kartą tapęs mokslinių tyrimų objektu. Tyrėjų (Ala-
nas N. Sabrosky’is3, Alastairas Smithas4) dėmesį traukė ne tik bendras kari-
nių sutarčių patikimumas, bet ir aljansų veiksmingumą lemiantys veiksniai, 
tokie kaip tarptautinės sistemos poliškumas (Louisas Rene Beresas5), karinių 
sutarčių tipai ir jų formuluotės (Brett Ashlė Leeds, Andrew G. Longas ir Sara 
McLaughlin Mitchell6), aljansą sudariusių valstybių vidaus politika ir jų poli-
tinės institucijos (Kurtas Tayloras Gaubatzas7; Erikas Gartzke’as ir Kristianas 
Skrede’is Gleditschas8; Leeds, Michaela Mattes ir Jeremy’is S. Vogelis9) ir aljan-
so partnerių karinės galios simetriškumas (Jamesas D. Morrow‘as10; Jaewookas 
Chungas11).  

Mūsų darbo tikslas – papildyti šią literatūrą, atsakant į klausimą, ar ka-
rinių susitarimų veiksmingumas priklauso nuo valstybių narių ekonominės 
integracijos.  Konkrečiau, darbe tiriame ar didesnė sąjungininkių tarpusavio 
prekybos apimtis, ceteris paribus, lemia ilgesnį sėkmingą aljanso gyvavimą ir 
įsipareigojimų vykdymą, susidarius karinėje sutartyje numatytoms aplinky-
bėms.

Valstybių tarpusavio karinius įsipareigojimus reglamentuojančios su-
tartys neretai persidengia su tarptautinę prekybą reguliuojančiais susitarimais. 
Iš 571 dvišalės karinio bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos nuo 1816 iki 
2000 metų, 52 numatė prekybos tarp aljanso narių liberalizavimą12. Regioni-
niai prekybos susitarimai taip pat dažnai turi karinių aljansų požymių  pre-

3 Sabrosky A. N., “Interstate Alliances: Their Reliability and the Expansion of War” in Singer J.D., ed.,  The 
Correlates of War II: Testing Some Realpolitik Models, New York: Free Press, 1980, p. 161–198. 
4 Smith A., “Alliance Formation and War”, International Studies Quarterly 39, 1995, p. 405–425.   
5 Beres L. R., “Bipolarity, Multipolarity, and the Reliability of Alliance Commitments”, The Western Political 
Quarterly 25 (4), 1972, p. 702–710.
6 Leeds B. A., Long A.G. & McLaughlin Mitchell S., “Reevaluating Alliance Reliability: Specific Threats, 
Specific Promises”, The Journal of Conflict Resolution 44 (5), 2000, p. 686–699.
7 Gaubtaz K. T., “Democratic States and Commitment in International Relations”, International Organiza-
tion 50 (1), 1996, p. 109–139. 
8 Gartzke E.,  Gleditsch K. S., “Why Democracies May Actually Be Less Reliable Allies”, American Journal 
of Political Science 48 (4), 2004, p. 775–795.
9 Leeds B. A., Mattes M., Vogel J. S., “Interests, Institutions, and the Reliability of International Commit-
ments”, American Journal of Political Science 53 (2), 2009, p. 461–476.
10 Morrow J. D., “”Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alli-
ances”, American Journal of Political Science 35 (4), 1991, p. 904-933. 
11 Chung J., “The Power Distribution between Allies, Alliance Politics and Alliance Duration”, Doctoral 
Thesis Defence at Rice University, Houston, August 11, 2014.  
12 Poast P. & Koremenos B. “When Will States Include Trade Cooperation Provisions In Military Alliance 
Treaties? Relative Capabilities and the Enforcement Problem”, October 25, 2007, http://sitemaker.umich.
edu/nis2007/archive/da.data/000000000000000000000000000000000000000002072774/File/trade_
alliances_-_12.0.doc, 2014 09 15.
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kiaujančios valstybės pasižada nekariauti tarpusavyje ir neremti trečiųjų šalių 
išpuolių prieš jų prekybos partnerius13. Tokios sutartys paprastai būna ekono-
miškai veiksmingos – tarp karinį ir ekonominį bendradarbiavimą pasirinkusių 
šalių pastebimas spartesnis prekybos augimas nei tarp analogiškų sutarčių ne-
turinčių valstybių14; nors mažos, bet politiškai svarbios sąjungininkės kartais 
taiko rinkos apsaugos priemones didžiosioms partnerėms15 ir neprisiima savo 
investicijų į aljanso karinės galios didinimą kaštų dalies16. 

Joanne Gowa ir Edwardas D. Mansfieldas17 teigia, kad karybos ir pre-
kybos sąsajas lemia saugumas, kurį prekybininkams teikia jų valstybių karinė 
sąjunga. Nesitikėdamos nedraugiškų veiksmų iš aljanso partnerių, verslo ben-
druomenės investuoja į prekybą sąjungininkių rinkose. Vis dėlto šis aiškini-
mas neatsako į klausimą, kodėl karines sutartis sudarantys lyderiai kartais įsi-
pareigoja įgyvendinti politiškai nepopuliarias prekybos su aljanso partneriais 
liberalizavimo priemones, užuot leidę prekybai augti savaime pagal Gowa ir 
Mansfieldo18 aprašytą mechanizmą? Mes manome, kad politinių lyderių pa-
stangas lemia prekybos, kaip signalo apie sąjungininkių pasiryžimą vykdyti 
tarpusavio karinius įsipareigojimus, vaidmuo.

Nors sąjungininkių ekonominė ir karinė galia yra svarbūs sėkmingo 
aljanso gyvavimo veiksniai, jie gali turėti poveikį tik tada, kai agresoriai yra 
įsitikinę, kad galingosios sąjungininkės iš tiesų ateis vienos kitoms į pagalbą. 
Pavyzdžiui, Vokietijos sprendimą 1939 metais pulti Lenkiją lėmė ne pastaro-
sios sąjungininkių – Anglijos ir Prancūzijos – karinės galios stoka, bet Hitlerio 
įsitikinimas, kad didžiosios Europos šalys neįgyvendins savo įsipareigojimo 
padėti Lenkijai, jeigu pastarosios nepriklausomybei iškils pavojus19.

Mūsų manymu, augančios prekybos apimtys kaip tik signalizuoja po-
tencialiems aljanso priešininkams, kad karinę sutartį sudariusios valstybės at-
eis viena kitai į pagalbą, susidarius aljanso sutartyje numatytoms aplinkybėms. 
Taigi, kartu su ekonominės integracijos poveikiu aljanso galios dinamikai, si-

13 Powers K. L., “Regional Trade Agreements as Military Alliances”, International Interactions 30, 2004,  
p. 373–395. 
14 Long A. G., Leeds B. A., “Trading for Security: Military Alliances and Economic Agreements”, Journal of 
Peace Research 43, 2006, p. 433-451.
15 Wolfordas S. & Kimas M., “Alliances and the High Politics of International Trade”, May 3, 2012, http://
spot.colorado.edu/~moonhawk/research/WolfordKim-Alliances.pdf, 2014 09 15.
16 Sandler T. , Shimizu H., “NATO Burden Sharing 1999-2010: An Altered Alliance”, Foreign Policy Analysis 
10, 2014, p. 43–60.
17 Gowa J., Mansfield E. D., “Alliances, Imperfect Markets, and Major-Power Trade”, International Organi-
zation 58 (4), 2004, p. 775–805.
18 Ibidem, p. 775–805.
19 Ferguson N., “The Pity of Peace: The Origins of the Second World War Revisited “, April 19, 2006, http://
dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/Ferguson_PityofPeace.pdf, 2014 09 15. 



gnalinis padidėjusios prekybos efektas turėtų sumažinti tikimybę, kad prieš 
vieną iš sąjungininkių bus panaudota aljanso sutartyje apibrėžta karinė agre-
sija ir padidinti tikimybę, kad, tokiai agresijai įvykus, kitos aljanso narės stos 
ginti savo partnerės.

Šią hipotezę logiškai pagrįsime kitoje mūsų darbo dalyje. Toliau pateik-
sime empirinio tyrimo, atlikto lyginant prekybos tarp 61 terminuoto dvišalio 
karinio aljanso narių apimtis ir bandant nustatyti aljansų sėkmingo savo funk-
cijų atlikimo iki jų terminų pabaigos tikimybę. Tokio empirinio ryšio nusta-
tymas būtų svarbus ne tik tolesniems moksliniams tyrinėjimams, bet ir kaip 
instrukcija politikos lyderiams. Jei ekonominė integracija tikrai atgraso poten-
cialius priešus ir užtikrina aljanso sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, 
valstybės turėtų skatinti privatų verslą užmegzti artimus ryšius su partneriais 
aljanso šalyse.

1. Teorinis argumentas

Sekdami Leeds, Jeffrey’io M. Ritterio, McLaughlin Mitchell ir Long’o 
pavyzdžiu, mes apibrėžiame karinį aljansą kaip „raštišką, bent dviejų nepri-
klausomų valstybių pasirašytą sutartį, numatančią pagalbą partneriui arba 
neutralumą karinio konflikto atveju, arba konsultacijas / bendradarbiavimą 
tarptautinių krizių, galinčių sukelti karinį konfliktą, atveju.“20 Tokius susita-
rimus galima interpretuoti kaip valstybių lyderių siunčiamus signalus apie tai, 
kad susidarius sutartyje numatytoms aplinkybėms, jie ginklu gins savo partne-
rius 21. Kadangi tokių įsipareigojimų įgyvendinimas neišvengiamai turi didelių 
materialinių ir žmogiškųjų kaštų, abipusius gynybos susitarimus pasirašantys 
lyderiai turi pagrindą ateityje nenorėti šių įsipareigojimų išpildyti.  

Mes darome prielaidą, kad valstybių lyderiai pasirašo karinę sutartį ti-
kėdamiesi, kad bendra sąjungininkių galia ir demonstruojamas pasiryžimas 
ją panaudoti atgrasys potencialius agresorius ir taip leis išvengti ne tik prie-
volės ginti partnerius, bet ir karinio konflikto jų pačių teritorijoje. Žiūrint iš 
šios perspektyvos, sėkmingas karinis aljansas yra ne tas, kurio narės, iškilus 
sutartyje apibrėžtoms aplinkybėms, suteikia viena kitai numatytą pagalbą, 
bet tas, kurio narėms apskritai nesusidaro sutartyje numatytos aplinkybės22.  

20 Leeds B. A., Ritter J. M., McLaughlin Mitchell S., Long A. G., “Alliance Treaty Obligations and Provi-
sions, 1815-1944”, International Interactions 28, 2002, p. 238.
21 Morrow J. D., “Modeling the Forms of Cooperation: Distribution Versus Information”, International 
Organization 48, 1994, p. 387–423.
22 Bueno De Mesquita B., Principles of International Politics, Washington, DC: CQ Press, 2009. 
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Atsižvelgdami į tai, kad agresorius ne visada adekvačiai įvertina sąjunginin-
kių ryžtą ateiti viena kitai į pagalbą, mes sėkmingais aljansais laikome tokias 
karines sąjungas, kurios atgraso trečiųjų šalių antpuolius, arba ateina vienos 
kitoms į pagalbą, trečiosioms šalims eskaluojant aljanso sutartyje numatytas 
aplinkybes.

Vis dėlto akivaizdu, kad aljanso atgrasomuosius privalumus gali siekti 
išnaudoti ne tik patikimi partneriai, kurie prireikus ateis vieni kitiems į pagal-
bą, bet ir oportunistiškai nusiteikę valstybių lyderiai, kurie karinės agresijos 
akivaizdoje sulaužys sąjungininkėms duotus įsipareigojimus. Tad kodėl poten-
cialūs priešininkai turėtų patikėti, kad karinis aljansas nėra vertas mažiau nei 
popierius, ant kurio jis yra pasirašytas? Kaip galima atskirti patikimu įsiparei-
gojimu grįstas karines sutartis nuo pigių pažadų?

Anarchijos, būdingos tarptautinei politikai, sąlygomis valstybės įsipa-
reigojimas atrodo patikimas, jeigu jo nepaisymas valstybės lyderiui sukelia 
politinių nuostolių23. Kuo didesni lyderio nuostoliai už įsipareigojimo nesilai-
kymą, tuo patikimesnis valstybės įsipareigojimas. Dažniausiai pasitaikantys 
būdai užtikrinti bausmę įsipareigojimą sulaužiusiam lyderiui yra „auditorijos“ 
kaštai (angl. audience costs) ir „nuskendę“ kaštai (angl. sunk costs)24.

„Auditorijos“ kaštus abipusės gynybos susitarimą pasirašantys lyderiai 
įgyja viešai paskelbdami apie savo įsipareigojimą teikti karinę pagalbą Aljanso 
partneriams, iškilus sutartyje numatytoms aplinkybėms25. Politikams neįgy-
vendinus šio įsipareigojimo rinkėjai turėtų juos bausti už tarptautinio valsty-
bės prestižo sumenkinimą. Toks nepatikimų lyderių baudimo mechanizmas, 
žinoma, būdingesnis demokratinėms valstybėms, kur piliečiai turi įtakos po-
litikos lyderių išlikimui valdžioje26. Vis dėlto naujesni tyrimai suponuoja, kad 
rinkėjai neturi vienareikšmės nuomonės valstybės „kurso keitimo“ klausimais 
ir dėl to karinius susitarimus sulaužę politikai nebūtinai sulaukia bausmės per 
rinkimus27.  

Įsipareigojimo nesilaikiusio lyderio reputacija gali nukentėti ne tik prieš 
rinkėjus, bet ir prieš kitų aljanso valstybių arba trečiųjų šalių vadovus. Pavyz-
džiui, Jungtinių Amerikos Valstijų atsisakymas, nepaisant ankstesnio Dwighto 

23 Slantchev B. L., Military Threats: The Costs of Coercion and the Price of Peace, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011.
24 Fearon J. D., “Signaling Foreign Policy Interests: Tying Hands versus Sinking Costs”, Journal of Conflict 
Resolution 41, 1997, p. 68–90.
25 Ibidem.
26 Tomz M., “Domestic Audience Costs in International Relations: An Experimental Approach”, October 
2005, http://web.stanford.edu/~tomz/pubs/tomz-audcosts-2005-10-26a.pdf, 2014 09 15. 
27 Wolf A. B., “Rethinking the Audience Costs Argument”, February 4, 2011, http://www.socsci.uci.edu/
files/internationalstudies/docs/grofman2011.pdf,  2014 09 15.  



D. Eisenhowerio administracijos pritarimo, 1954 metais suteikti karinę para-
mą Prancūzijai kovoje su Vietnamo komunistų sukilėliais, paskatino preziden-
tą Charlesą de Gaulle’į nuspręsti, kad JAV yra nepatikima partnerė, ir tapo 
viena iš priežasčių sustabdyti Prancūzijos narystę NATO28.

Alternatyvus būdas užtikrinti bausmę įsipareigojimą sulaužiusiam lyde-
riui yra „nuskendę“ kaštai. Jei valstybė yra investavusi daug resursų į karinio 
aljanso galios stiprinimą, karinės sutarties įsipareigojimų nevykdymas lemia 
tų investicijų praradimą karinės agresijos metu29. Toks išankstinis būsimos gy-
nybos kaštų padengimas didina tikimybę, kad karinę sutartį pasirašiusios šalys 
ateis viena kitai į pagalbą, ir atgraso aljanso priešininkus.

Geras „nuskendusių“ kaštų pavyzdys yra itin didelis NATO valstybių 
karinių pajėgumų koordinavimas. Tokios pastangos, apimančios ne vien ben-
dras karines pratybas, bet ir ginkluotės suvienodinimą ir kariuomenės vadų 
bendradarbiavimą, labai daug kainuoja30. Jei NATO valstybės išorės agresijos 
atveju atsisakytų ateiti į pagalbą užpultajai narei, šios milžiniškos išlaidos būtų 
prarastos, nedavusios jokios apčiuopiamos naudos. Todėl, investuodami į ben-
drų gynybos pajėgumų plėtojimą, aljanso lyderiai siunčia įtikinamą signalą 
savo oponentams apie pasiryžimą ginti sąjungininkes, iškilus Šiaurės Atlanto 
sutartyje numatytoms aplinkybėms. Tai yra viena iš priežasčių, leidusių NATO 
valstybėms iki šiol nepatirti nei vieno trečiosios valstybės antpuolio. 

Mūsų manymu, ekonominė integracija tarp karinę sąjungą sudariusių 
valstybių jų lyderiams sukuria tiek „auditorijos“, tiek ir „nuskendusius“ kaštus, 
ir dėl to turėtų veikti kaip aljanso patikimumo rodiklis trečiosioms šalims. Tar-
pusavio prekyba sąjungininkių vidaus politikoje sukuria interesų grupes, kurios 
patirtų didelių nuostolių jų ekonominę partnerę (kuri šiuo atveju yra aljanso 
valstybė) užpuolus trečiosioms šalims. Šios interesų grupės tampa atidžia au-
ditorija, stebinčia politinių lyderių elgesį sąjungininkių atžvilgiu, atkreipiančia 
rinkėjų dėmesį į sutarties nesilaikymo faktus, formuojančia neigiamą viešąją 
nuomonę apie aljanso sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ir kitaip 
sankcionuojančia politikus už verslui kenkiantį karinių susitarimų laužymą.

Kaip pastebi Lawrence’as R. Jacobsas ir Benjaminas I. Page’as31, verslo 
organizacijos daro daugiau įtakos užsienio politikos formavimui nei ekspertai, 

28 Bueno De Mesquita (22 išnaša) p 28. Ne mažiau svarbi Prancūzijos pasitraukimo priežastis buvo jos 
lyderių įsitikinimas, kad JAV gins Vakarų Europą nuo galimos komunistinio Rytų bloko agresijos, net ir 
Prancūzijai pasitraukus iš NATO.
29 Fearon (24 išnaša) p 29. 
30 Bueno De Mesquita (22 išnaša) p. 28.  
31 Jacobs L. R., Page B. I., “Who Influences U.S. Foreign Policy?”, The American Political Science Review 99 
(1), 2005, p. 107–123.
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profesinės sąjungos ar juolab viešoji nuomonė. Todėl, net jei aljanso narėse 
egzistuoja įvairių interesų grupių, turinčių skirtingas pozicijas karinių įsiparei-
gojimų vykdymo klausimais, santykinai dideli verslo asociacijų disponuojami 
ištekliai ir politinio veikimo patirtis turėtų laiduoti šios auditorijos sankcijų 
baimę tarp perrinkimo siekiančių politikų.  

Nors tarptautinių santykių istorijoje trūksta karinių aljansų gyvavimą 
laidavusių verslo bendruomenių pavyzdžių, verslo interesų vaidmuo formuo-
jant valstybių užsienio politiką nekelia abejonių. Jau XIX a. antroje pusėje Ce-
cilis Rhodesas (remiamas Nathanielio de Rothschildo) ne tik darydavo įtaką 
Didžiosios Britanijos sprendimams veltis į ginkluotus konfliktus, bet ir pats 
finansavo karus Centrinėje Afrikoje siekdamas naudos savo valdomam dei-
mantų gavybos verslui32. Naujesniais laikais verslo bendruomenės daro didžiu-
lę įtaką valstybių pozicijoms derybose dėl tarptautinės prekybos, kapitalo ir 
informacijos srautų liberalizavimo33. Todėl yra logiška manyti, kad įtakingų 
verslo organizacijų pozicija aljanso įsipareigojimų išpildymo klausimu taip pat 
galėtų daryti poveikį aljanso lyderių elgsenai.

Ekonominė sąjungininkių integracija taip pat gali sukurti „nuskendu-
sius“ kaštus susitarimo nesilaikantiems politikams. Prekybą tarp valstybių ska-
tinanti politika, tokia kaip apsauginių prekybos tarifų sumažinimas ar visiškas 
jų atsisakymas, reikalauja nemenkų valstybės resursų. Karinis ekonominės 
partnerės (ir aljanso narės) pralaimėjimas sunaikintų ekonominės integracijos 
nešamą naudą, taip „nuskandindamas“ resursus, kuriuos valstybės lyderiai in-
vestavo į ekonominių ryšių plėtojimą.

Jei valstybės resursus laikysime ribotais, aktyvi ekonominė integracija su 
aljanso partnerėmis sukuria ir galimybių praradimo kaštus (angl. opportunity 
costs), kuriuos taip pat galima laikyti „nuskendusiais“. Resursai, kuriuos valstybė 
išleidžia skatindama prekybos ir kapitalo srautus su aljanso partnere, ne visada 
gali būti panaudoti ekonomiškai integruojantis su kitomis rinkomis. Neapgynu-
si sąjungininkės, valstybė turėtų finansuoti agresyvų prekybos perorientavimą 
į alternatyvias valstybes, kad kompensuotų svarbios rinkos praradimą. Trum-
puoju laikotarpiu tokios pastangos valstybei sukeltų didelių, galbūt neplanuotų, 
išlaidų. Tokios išlaidos reikštų mažesnius valstybės asignavimus kitoms ekono-
mikos sritims ir valstybės lyderiai galėtų turėti politinių nuostolių.

Vertindami kaštus, kuriuos karinė agresija sukeltų ekonomiškai inte-
gruotų valstybių verslo bendruomenėms ir viešiesiems finansams, taip pat iš 
jų kylančius politinius kaštus tų valstybių lyderiams, mes teigiame, kad ekono-

32 Ferguson N., Empire How Britain Made the Modern World , London: Allen Lane, 2002.  
33 Bueno De Mesquita (22 išnaša) p. 28.



minė integracija tarp karinio aljanso narių suteikia jų lyderiams paskatų ginti 
savo sąjungininkes iškilus karinėje sutartyje numatytoms aplinkybėms ir at-
graso potencialius agresorius nuo tokių aplinkybių eskalavimo. Dėl to ekono-
miškai integruoti kariniai aljansai turėtų būti sėkmingesni (t. y. rečiau patirti 
trečiųjų šalių agresiją ir kartu gintis tokios agresijos atveju), nei ekonomiškai 
silpnai susiję aljansai.

2. Empirinis tyrimas

Kadangi mus domina aljansų gynybinio vaidmens patikimumas, tikrin-
dami mūsų hipotezę tyrinėsime tik tas karines sutartis, kurios numato aktyvią 
karinę pagalbą konflikto atveju, arba vadinamuosius abipusės gynybos susita-
rimus34. Tiksliau, mes tirsime, ar tarpusavio prekybos apimtis lemia 61 dviša-
lio terminuoto abipusės gynybos susitarimo sugebėjimą sėkmingai atlikti savo 
funkcijas nuo 1945 iki 2003 metų (t. y. išvengti karinių konfliktų, numatytų 
aljanso sutarties dokumente ir kariškai padėti sąjungininkėms tokių konfliktų 
atveju iki aljanso numatyto termino pabaigos).35 Iš šių sutarčių 32 (arba 52,5 
%) savo terminą baigė nepažeisdamos karinio bendradarbiavimo sutartyje nu-
matytų įsipareigojimų. 

Toks tyrimas, žinoma, turi apribojimų. Dvišaliai aljansai apima 77 % 
visų nuo 1945 iki 2003 m. sudarytų abipusės gynybos sutarčių, numatančių 
aktyvią karinę pagalbą konflikto atveju (terminuoti dvišaliai aljansai sudaro 
62 % šių sutarčių).36 Yra pagrindo manyti, kad prekybos srautai daugiašalių 
aljansų viduje siųs ne tokius tikslius signalus potencialiems agresoriams, kaip 
dvišalių aljansų atveju. Pavyzdžiui, jei trišalio aljanso valstybės A ir B inten-
syviai prekiauja tarpusavyje, tačiau ne su partnere C, potencialiam agresoriui 
gali kilti abejonių, ar agresijos prieš sąjungininkę C atveju valstybės A ir B bus 
pasirengusios vykdyti savo įsipareigojimus. Todėl dvišalės prekybos augimas 
tarp kai kurių daugiašalio aljanso narių gali neturėti atgrasomojo poveikio kitų 
sąjungininkių (taigi ir viso aljanso) atžvilgiu.

34 Bueno De Mesquita (22 išnaša) p. 28. 
35 Mūsų tiriamu laikotarpiu buvo sudarytos 95 dvišalės terminuotos abipusės gynybos sutartys. Deja, 
duomenų apie dvišalius prekybos srautus trūkumas neleidžia analizuoti visų tyrimo kriterijus atitinkančių 
aljansų. Imtį sudaro 61 karinė sutartis, kurios narėms trūksta ne daugiau nei dviejų metų prekybos 
duomenų The Correlates of War (COW) bazėje. Trūkstamų metų duomenys buvo pakeisti išvedant tiesinio 
trendo liniją tarp dviejų taškų – metų, esančių abipus trūkstamų reikšmių, – ir užpildant trūkstamus 
metus.     
36 Leeds B.A., Rice University, The Alliance Treaty Obligations and Provisions Project (ATOP), July 2005, 
http://atop.rice.edu/, 2014 09 15.
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Vis dėlto, atsižvelgdami į agreguotų prekybos srautų ir jų dispersijos – 
tiek laike, tiek ir tarp daugiašalio aljanso narių – matavimo komplikacijas, mes 
nusprendėme apriboti savo imtį dvišalėmis karinėmis sutartimis, palikdami 
galimą prekybos poveikį daugiašalių aljansų veiksmingumui vėlesniems tyri-
mams. Mūsų argumento apie prekybos atgrasomąjį poveikį dvišalių karinių 
sutarčių kontekste verifikavimas leis kelti geresnes hipotezes apie daugiašalius 
aljansus.

Abejonių dėl tyrimo rezultatų aktualumo gali sukelti ir faktas, kad 49 % 
dvišalių karinių aljansų narių mūsų tyrimo laikotarpiu sinchroniškai priklausė 
daugiašaliams aljansams. Itin problemiški atrodo mūsų imtyje esantys Varšu-
vos sutarties organizacijos valstybių kariniai aljansai (tokios karinės partne-
rystės sudaro 21 % mūsų tiriamų aljansų). Dalyvavimas daugiašalėse karinė-
se partnerystėse galėtų daryti įtaką sinchroniškai veikiančių dvišalių aljansų 
patikimumui. Toks scenarijus ypač realus Varšuvos sutarties šalims. Kadangi 
Šaltojo karo metu šių valstybių užsienio politikai lemiamą poveikį darė Tarybų 
Sąjungos lyderių nurodymai, galima teigti, kad abipusės gynybos sutartys tarp 
Varšuvos pakto šalių buvo neinformatyvios. Nepriklausomai nuo ekonomi-
nių ryšių tarp dviejų komunistinio bloko šalių stiprumo, jų laikyseną agresijos 
prieš aljanso partnerį atveju lemtų Maskva, o ne vietinių valstybės valdomų 
įmonių direktorių lobistinė veikla.   

Kita vertus, keturi iš aštuonių daugiašalių aljansų, kuriems priklausė 
mūsų tiriamos dvišalės karinės sąjungos nustojo egzistuoti dėl to, kad „viena 
ar kelios narės pažeidė įsipareigojimus, įskaitant pasitraukimą iš aljanso ne-
pasibaigus sutarties galiojimui“37. Tai suponuoja, kad šių daugiašalių aljansų 
veiksmingumas ir jų atgrasomasis poveikis buvo riboti. Galima manyti, kad 
valstybių lyderiai sudarė dvišalius karinius susitarimus kaip tik tais atvejais, kai 
jie abejojo juos vienijančio daugiašalio aljanso patikimumu. Norėdami įvertin-
ti galimą dalyvavimo daugiašaliuose aljansuose poveikį dvišalių karinių sutar-
čių patikimumui, pakartojome mūsų analizę, įtraukdami kategorinį kintamąjį, 
kontroliuojantį sutampančius aljansus. Šio kintamojo koeficientas pasirodė 
statistiškai nereikšmingas, o kitų modelio kintamųjų ryšiai su dvišalių aljansų 
patikimumu išliko nepakitę.

Galiausiai, verta paminėti galimo endogeninio ryšio tarp prekybos ir 
karinių aljansų klausimą. Kadangi sąjungininkės yra linkusios daug prekiauti 
tarpusavyje38, gali susidaryti įspūdis, kad mūsų siūlomas priežastinis ryšys tarp 

37 Ibidem.
38 Long A. G., Leeds B. A., “Trading for Security: Military Alliances and Economic Agreements”,  http://
atop.rice.edu/download/publications/LongLeedsJPR.pdf, 2014 09 15.



prekybos ir aljansų patikimumo interpretuotinas atvirkščiai: kuo patikimes-
nis karinis aljansas, tuo daugiau sąjungininkių verslo bendruomenės prekiauja 
tarpusavyje. Vis dėlto mes manome, kad toks endogeninis mechanizmas ne-
egzistuoja. Nors verslo bendruomenės gali lengvai sužinoti ar jų šalį su pre-
kybos partnere sieja karinio aljanso įsipareigojimai, joms itin sunku žinoti, 
ar tie įsipareigojimai yra realūs, ar viso labo pigūs pažadai. Kadangi mūsų iš-
keltoje hipotezėje priklausomas kintamasis yra ne aljanso buvimas, o aljan-
so atgrasomasis potencialas, mes nemanome, kad šis sunkiai pamatuojamas 
veiksnys daro poveikį verslininkų prekybos rinkų pasirinkimui. Atvirkščiai, 
mes manome, kad išoriškai nulemti karinių sąjungininkių prekybos partnerių 
pasirinkimai rodo aljanso narių pasiryžimą įgyvendinti sutartyje numatytus 
įsipareigojimus.  

Mūsų empirinio tyrimo modelis:

PAŽEIDIMAS = α + β1PV+ β2PS + β3SR + β4AR + β5GA + β8K + β7SĄV + ε
SĄV Ξ {ø; PV*PS; PV*SR; PV*AR; PV*GA; PV*K}
   
Priklausomas kategorinis kintamasis PAŽEIDIMAS yra koduojamas 

vienetu (1), jei aljansas buvo nutrauktas dėl sutarties įsipareigojimų nevyk-
dymo ir (ar) pažeidimo arba sąmoningo priešlaikinio sutarties nutraukimo. 
Alternatyviai PAŽEIDIMAS = 0. Šis kintamasis tinkamai matuoja mus do-
minantį karinio aljanso patikimumą, nes patikimi (t. y. įtikinamai rodantys 
savo ryžtą ginti partnerius) aljansai rečiau patiria trečiųjų šalių agresiją, taip 
netekdami progos pažeisti sutarties įsipareigojimus. Jei priešininkas vis dėlto 
neįvertina sąjungininkių demonstruojamo ryžto ateiti vienos kitoms į pagalbą, 
susidarius karinėje sutartyje numatytoms aplinkybėms, patikimos sąjunginin-
kės suskubs suteikti karinę pagalbą užpultajai aljanso narei, nepažeisdamos 
tarpusavio įsipareigojimų. Šio kintamojo vertės skelbiamos duomenų bazėje 
The Alliance Treaty Obligations and Provisions Project (ATOP)39.

Nepriklausomas kintamasis PV žymi aljanso partnerių tarpusavio pre-
kybos (importo ir eksporto) nuošimčio bendrojoje aljanso partnerių prekyboje 
vidurkį karinės sutarties gyvavimo laikotarpiu. Mūsų hipotezė suponuoja, kad 
prekybos apimčių vidurkio didėjimas turės reikšmingą neigiamą poveikį tiki-
mybei, kad aljanso gyvavimas baigsis sutarties sąlygų pažeidimu. Šio kintamo-
jo vertes galima rasti duomenų bazėje The Correlates of War Project (COW)40.

39 Leeds (36 išnaša) p. 32.
40 The Corrlelates of War Project, June 20, 2006, http://www.correlatesofwar.org/, 2014 09 15. 
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Kintamasis PS žymi kintamojo PV standartinį nuokrypį per aljanso gy-
vavimo laikotarpį. Aukštos šio kintamojo reikšmės rodo, kad prekybos tarp 
sąjungininkių apimtys metai iš metų buvo nestabilios. Darydami prielaidą, 
kad nestabili prekyba reiškia mažesnį verslo bendruomenių interesą išsaugoti 
prekybos rinką, mes manome, kad kintamojo PS didėjimas turės teigiamą po-
veikį tikimybei, jog aljanso nariai pažeis savo įsipareigojimus.

Kintamasis SR reprezentuoja globaliu mastu apskaičiuoto Signorino-
Ritterio indikatoriaus41 vertes. Kisdamas 1 ir –1 intervale Signorino-Ritter 
indikatorius rodo karinių sąjungininkių aljansų portfelių sutapimo lygį. Di-
desnės SR vertės reiškia, kad abi valstybės yra pasirašiusios daug atskirų ka-
rinio bendradarbiavimo sutarčių su tomis pačiomis šalimis42. Tokiu būdu Si-
gnorino-Ritter indikatorius rodo, kad sutampa aljanso partnerių interesai ir 
vertybės.  

Vertybinis sąjungininkių panašumas yra svarbus mūsų analizei dėl jo 
potencialaus poveikio pasiryžimui ginti aljanso partnerę. Tačiau sutampan-
tys interesai ir vertybės taip pat gali veikti sąjungininkių tarpusavio prekybos 
apimtis. Priežastinis ryšys tarp kelių nepriklausomų kintamųjų galėtų sukelti 
koreliacijos tarp šių kintamųjų (kolinearumo) problemą mūsų statistiniame 
modelyje. Tokios koreliacijos pasekmė – regresijos koeficientų paklaidų didė-
jimas43, galintis sumažinti koeficientų statistinį reikšmingumą. Atsižvelgdami į 
nedidelę Signorino-Ritter indikatoriaus ir dvišalės prekybos vidurkio (r = 0.2) 
koreliaciją, mes įtraukiame SR į empirinį modelį ir tikimės, kad šis kintamasis 
turės reikšmingą neigiamą poveikį tikimybei, kad partneriai pažeis aljanso su-
tartyje numatytus įsipareigojimus. SR vertes galima rasti duomenų bazėje The 
Expected Utility Generation and Data Management Project (EUGene)44.

ND yra kategorinis kintamasis, įgaunantis vertę 1, jei bent viena iš abi-
pusės gynybos sutartį sudariusių valstybių bent vienais aljanso gyvavimo me-
tais buvo nedemokratiška (t. y. turėjo ne didesnę nei 6 Polity indekso, apiben-
drinančio režimo demokratiškumą, vertę). Karinių sutarčių tarp demokratijų 
atveju AR = 0.  Kai kurių tyrėjų nuomone autoritariniai lyderiai yra mažiau 

41 Signorino C. S. & Ritter J. M., “Tau-b or Not Tau-b: Measuring the Similarity of Foreign Policy Posi-
tions”, International Studies Quarterly 43 (1). 1999, p. 115–144.
42 D’Orazio V., “Advancing Measurement of Foreign Policy Similarity: Draft v.4”, September 5, 2013, http://
vitodorazio.weebly.com/uploads/1/3/0/2/13026085/policy_similarity.pdf , 2014 09 15.
43 Robinson C., Schumacker R. E., “Interaction Effects: Centering, Variance Inflation Factor, and Interpre-
tation Issues”, Multiple Linear Regression Viewpoints 35 (1), 2009, p. 611.
44 Bennett D.S., Stam, III, A. C., The Expected Utility Generation and Data Management Project (EUGene), 
June 9, 2000, http://www.eugenesoftware.org/, 2014 09 15. 



priklausomi nuo viešosios nuomonės savo valstybėse 45. Dėl to mes tikimės, 
kad AR turės reikšmingą teigiamą poveikį aljanso sąlygų pažeidimo tikimybei. 
Šio kintamojo vertės skelbiamos duomenų bazėje The Polity IV Project: Politi-
cal Regime Characteristics and Transitions, 1800-201346.

Kintamasis GA rodo sąjungininkių karinių pajėgumų asimetriją. Pasak 
Morrow47, asimetriški aljansai gyvuoja ilgiau ir yra sėkmingesni už simetriš-
kus. Taip yra todėl, kad, sudarydamos aljansą, skirtingo karinio pajėgumo 
sąjungininkės siekia skirtingų tikslų: stipresnė valstybė garantuoja silpnesnės 
saugumą mainais į „autonomiją“ – galimybę daryti poveikį pastarosios už-
sienio politikai. Tokie mainai ilgai išlieka naudingi abiem pusėms, nes ilgai 
nekinta abiejų valstybių galios santykis. Mažosios sąjungininkės nesiima keis-
ti savo didžiųjų partnerių (iš dalies dėl jų suvaržytos autonomijos), o didžio-
sioms partnerėms mažųjų sąjungininkių gynimas nedaug kainuoja. Simetriški 
aljansai, kurių abi narės siekia saugumo ir nėra linkusios atsisakyti autonomi-
jos, yra ne tokie tvarūs.

Taip pat kintamasis GA gali būti interpretuojamas kaip netiesioginis al-
janso karinių pajėgumų matas. Labiausiai asimetriški aljansai mūsų tyrinėjimų 
laikotarpiu buvo sudaryti tarp globaliosios sistemos polių (JAV ar SSRS) ir jų 
mažesnių sąjungininkių. Joks simetriškas aljansas negalėjo viršyti šių supervals-
tybių sudarytų sąjungų karinės galios.  Nenuostabu, kad GA labai stipriai kore-
liuoja su stipriausios aljanso narės karinės galios matu (r = 0.99, p = 0.00). Jei 
karinę sąjungininkių galią laikysime dar vienu priešininkų atgrasymo veiksniu, 
asimetriški aljansai turėtų būti sėkmingesni už simetriškus.  Dėl to tikimės, kad 
kintamasis GA aljanso sąlygų nesilaikymo tikimybei turės reikšmingą neigia-
mą poveikį. Valstybių karinės galios rodikliai skelbiami duomenų bazėje The 
Correlates of War Project (COW)48 kaip The Composite Index of National Capa-
bility.

Kintamasis K parodo, ar aljansą sudariusios valstybės yra kaimynės, t. y. 
turi sausumos sieną arba yra skiriamos ne daugiau nei 24 mylių vandens49 (tokiu 
atveju K = 1; alternatyviai K = 0). Kadangi valstybės lyderiams trečiųjų šalių 
karinė agresija, nukreipta prieš kaimynę sąjungininkę, turėtų atrodyti pavojin-
gesnė už agresiją, nukreiptą prieš geografiškai nutolusią partnerę, mes tikimės, 

45 Bueno de Mesquita B., Morrow J. D., Siverson R. M., Smith A., “An Institutional Explanation of the 
Democratic Peace”, American Political Science Review 93 (4). 1999, p. 791807; Reiter D. & Stam A.C., 
Democracies at War, Princeton: Princeton University Press, 2002.
46 Marshall, M.G.,  The Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2013, June 6, 
2014, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm, 2014 09 15.
47 Morrow (10 išnaša) p. 26.
48 The Corrlelates of War Project, June 20, 2006, http://www.correlatesofwar.org/, 2014 09 15. 
49 Toks partnerių kaimynystės kriterijus nurodytas EUGene duomenų bazėje.
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kad kintamasis K turės reikšmingai neigiamą poveikį karinės sutarties įsiparei-
gojimų pažeidimo tikimybei. Kintamojo reikšmės paimtos iš duomenų bazės 
The Correlates of War Project (COW)50.

Kintamieji, priklausantys SĄV grupei, rodo sąveiką tarp poveikių, ku-
riuos kintamajam PAŽEIDIMAS sinchroniškai daro PV ir kiekvienas kitas ne-
priklausomas kintamasis.  Sudedamąsias sąveikos kintamųjų dalis pateikiame 
1 lentelėje.

1 lentelė. Sąveikos kintamųjų dalys ir jų VIF indikatoriai51

Modelio Nr. Kintamojo SĄV komponentai VIF
1 – –

2 PV * PS 12,65

4 PV * SR 11,46

5 PV * ND 14,90

6 PV * GA 4,12

7 PV * K 3,31

Sąveikos kintamuosius ir jų interpretavimą detaliai aprašo Thomas 
Bramboras, Williamas Robertsas Clarkas ir Mattas Golderis52. Mūsų darbo 
kontekste šie kintamieji rodo, kaip prekybos apimčių (PV) augimas veikia 
aljanso įsipareigojimų pažeidimo tikimybę, varijuojant kitų kintamųjų reikš-
mėms. Pavyzdžiui, antrajame modelyje koeficientas β1 rodo, kaip prekybos au-
gimas veikia tikimybę, kad aljanso partneriai pažeis savo įsipareigojimus, bet 
tik tuo atveju, jei PS = 0; kitaip sakant, jei per aljanso gyvavimo laikotarpį me-
tai iš metų prekybos apimtys yra vienodos. Žymiai tikroviškesnis atvejis, kai PS 
yra lygus kokiam nors teigiamam skaičiui, pavyzdžiui, X – prekybos poveikis 
kintamajam PAŽEIDIMAS būtų lygus β1 + X*β8. Panašiai galima interpretuoti 
ir kitus sąveikos kintamuosius.  

Mes tikimės kad tarpusavio prekybos apimčių didėjimas turės itin sti-
prų neigiamą poveikį aljanso įsipareigojimų pažeidimo tikimybei, jei prekiau-
jančios sąjungininkės turės panašius aljansų portfelius (SR arti 1), jei aljanso 
partnerių karinė galia bus asimetriška (didelės GA reikšmės) ir jei sąjunginin-
kės turės bendrą sausumos ar vandens sieną (K = 1). Kita vertus, mes manome, 
kad prekybos poveikis taps ne toks didelis, kai prekių srautai tarp sąjunginin-
kių bus netolygūs (didelės PS reikšmės) arba kai bent viena iš aljanso partnerių 

50 The Corrlelates of War Project (48 išnaša) p. 36.
51 Apskaičiuota autorių.
52 Brambor T., Clark W. R., Golder M., “Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analy-
ses”, Political Analysis 14, 2006, p. 63–82. 



bent vienais aljanso gyvavimo metais bus buvusi nedemokratiška (AR = 1).     
Kintamojo SĄV įtraukimas į modelį kai kuriais atvejais sukelia nepri-

klausomų kintamųjų kolinearumo problemą (žr. VIF indikatorius 1 lent.). Vis 
dėlto, atlikus regresiją be sąveikos kintamųjų, koeficientų ženklai ir statistinis 
reikšmingumas nepakito.

Apskaičiuoti empirinio modelio koeficientams mes taikome logito re-
gresijos metodą, kuris prognozuoja sąlyginę tikimybę, kad priklausomas kin-
tamasis yra lygus 1 (šio tyrimo atveju – tikimybę, kad aljansas baigs savo gy-
vavimą sutarties įsipareigojimų pažeidimu), darant prielaidą, kad ši sąlyginė 
tikimybė yra logistinė nepriklausomų kintamųjų funkcija53. Šios analizės būdu 
apskaičiuoti regresijos koeficientai parodo pokytį logite, natūriniame santyki-
nės aljanso įsipareigojimų pažeidimo rizikos (angl. odds ratio) logaritme, kurį 
lemia nepriklausomo kintamojo pokytis vienu matavimo vienetu.  Pakeliant 
regresijos koeficientus 2,718 laipsniu54 gaunamas santykinės aljanso įsiparei-
gojimų pažeidimo rizikos pokytis, nulemtas nepriklausomų kintamųjų vari-
acijos.  Kitaip tariant, teigiama ir statistiškai reikšminga koeficiento reikšmė 
suponuoja teigiamą nepriklausomo kintamojo poveikį aljanso sutarties pažei-
dimo tikimybei.

Regresijos indikatoriai rodo, kad mūsų apskaičiuoti modeliai paaiškina 
nuo 17 % iki 31 % kintamumo priklausomajame kintamajame ir teisingai pro-
gnozuoja nuo 79 iki 84% aljansų baigties atvejų. Visos modelio versijos rodo, 
kad empiriniai duomenys neprieštarauja mūsų hipotezės prognozėms.  

Pirmiausia, svarbu, kad visuose modeliuose prekybos apimčių (PV) di-
dėjimas turi neigiamą poveikį tikimybei, kad aljansas baigs gyvavimą dėl jo 
lyderių nenoro išpildyti sutartyje numatytus įsipareigojimus sąjungininkėms. 
Taip pat, kaip tikėjomės, prekybos apimčių svyravimas turi reikšmingą teigia-
mą poveikį sutarties pažeidimo tikimybei. Vis dėlto šie kintamieji nesąveikau-
ja tarpusavyje: neigiamas prekybos augimo poveikis išlieka nepakitęs didėjant 
ar mažėjant prekybos srautų kintamumui. Lygiai taip pat prekybos kintamu-
mo teigiamas poveikis lieka toks pats ir daug, ir mažai tarpusavyje prekiaujan-
čioms šalims.

  

53 Long J. S., Freese J., Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, 3rd ed. College 
Station, TX:Stata Press, 2014.
54 2,718 – natūrinio logaritmo pagrindas.
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2 lentelė. Dvišalės prekybos ir kitų kintamųjų poveikis aljanso įsipareigojimų 

pažeidimo tikimybei55

Kintamieji
Modeliai

1 1a(I)1 2 3 4 5 6

PV –119,14***

(41,94)

–117,13***

(42,31)

–123,17***

(43,90)

385,61**

(168,13)

94,74

(63,22)

–122,77***

(42,63)

–48,87

(53,13)

PS 237,94***

(72,32)

230,77***

(75,96)

166,19

(122,82)

384,93***

(119,24)

274,23***

(85,58)

238,58***

(71,92)

208,27**

(81,39)

SR –4,09**

(1,83)

–3,93**

(1,87)

–4,03**

(1,81)

–1,51

(1,52)

–4,55**

(2,22)

–4,12**

(1,84)

–3,94**

 

(1,69)

ND 1,87

(1,48)

1,93

(1,48)

1,95

(1,56)

3,57***

(1,18)

4,42***

(1,66)

1,89

(1,48)

1,74

(1,27)

GA –18,20**

(8,01)

–18,57**

(8,04)

–17,73**

(8,17)

–33,21***

(11,12)

–21,89**

(10,18)

–20,64*

(11,59)

–16,40*

(8,84)

K 1,96**

(0,77)

1,94**

(0,78)

1,91**

(0,75)

2,00**

(0,95)

1,98**

(0,81)

1,91**

(0,79)

3,03***

(1,12)

DA –0,21

(0,63)

PV*PS 1495,16

(2294,79)

PV*SR –638,94***

(196,05)

PV*ND –239,62***

(87,39)

PV*GA 180,71

(373,98)

PV*K –123,59**

(57,06)

3 lentelė. Atitikimo suderintumo rodikliai56

Diagnostiniai rodikliai
Modeliai

1 1a 2 3 4 5 6

Pseudo R2 0,20 0,17  0,18  0,31  0,22  0,17  0,21

Akaike kriterijus 67,76 69,71  69,52  58,43  66,12  69,68  66,54

Teisingai prognozuotų atvejų % 78,70 80,30 82,00 83,60 80,30 78,70 82,00

Kaip ir tikėjomės, sąjungininkių vertybinis panašumas (išreikštas aljan-

(I) Šiame stulpelyje įrašyti modelio Nr. 1, apskaičiuoto kontroliuojant dvišalių aljansų narių dalyvavimą 
tuose pačiuose daugiašaliuose aljansuose, koeficientų įverčiai.
55 Autorių skaičiavimai. Skliausteliuose – įverčių standartinės paklaidos; Ženklas „*“ reiškia statistinį ryšio 
reikšmingumą su 10 %, „**“ – su 5 %, o „***“– su 1 % reikšmingumo lygmeniu (α).
56 Autorių skaičiavimai.



sų portfelių persidengimo – Signorino-Ritterio – indikatoriumi) turi statistiš-
kai reikšmingą neigiamą poveikį priklausomam kintamajam PAŽEIDIMAS. 
Šis nepriklausomas kintamasis, beje, įdomiai sąveikauja su prekybos apimti-
mis. Jei valstybes sieja nedaug bendrų vertybių (ir atitinkamai nedaug sutarčių 
su bendromis sąjungininkėmis už aljanso ribų), tai prekybos didėjimas tarp 
tokių šalių turi stiprų teigiamą poveikį, kad bent viena iš jų nesilaikys įsipa-
reigojimų kilus kariniam konfliktui. Tačiau vertybiškai panašių ir tuos pačius 
draugus už aljanso ribų turinčių valstybių atveju prekybos augimas turi reikš-
mingą neigiamą poveikį įsipareigojimų nevykdymo tikimybei.  

Bent vienos nedemokratiškos valstybės dalyvavimas aljanse, kaip ir ti-
kėjomės, reikšmingai didina įsipareigojimų nevykdymo tikimybę. Vis dėlto, 
skirtingai nei tikėjomės, didžiausią aljanso veiksmingumo „dividendą“ duoda 
prekybos augimas tarp sąjungininkių, kurių bent viena yra nedemokratiška. 
Atrodo, kad prekyba gali būti priešnuodžiu diktatorių tarptautinės politikos 
oportunizmui. Jei, kaip sako autoritarinių režimų tyrinėtojai57, diktatūrose taip 
pat veikia įtakingos ekonominės interesų grupės, galima tikėtis, kad jos rea-
guos į prekybinės integracijos stimulus ir darys spaudimą diktatoriams laikytis 
įsipareigojimų aljanso partnerei.

Sąjungininkių, pasižyminčių skirtingais kariniais pajėgumais, dalyvavimas 
aljanse, kaip ir prognozuoja mūsų hipotezė, reikšmingai mažina tikimybę, kad 
aljansas nustos gyvuoti dėl partnerių nesugebėjimo laikytis karinės sutarties įsi-
pareigojimų. Vis dėlto kitaip nei mes tikėjomės, kintamasis GA nesąveikauja su 
prekybos apimtimis: auganti prekyba kintamąjį PAŽEIDIMAS veikia neigiamai, 
nepriklausomai nuo sąjungininkių karinės galios asimetrijos lygio. Toks rezultatas 
netiesiogiai patvirtina Morrow išvadą apie skirtingas asimetrinių aljansų dalyvių 
motyvacijas58. Jei didžioji valstybė sutinka ginti ne tokią galingą sąjungininkę dėl 
savo politinės „autonomijos“ išplėtimo, prekybiniai santykiai tarp šių šalių gali ne-
vaidinti ypatingo vaidmens strateginiuose didžiosios valstybės skaičiavimuose.   

Iš pažiūros mūsų lūkesčiams akivaizdžiai prieštaraujantis kintamojo K 
efektas rodo, kad geografiniai kaimynai labiau linkę pažeisti aljanso sutartyje 
numatytas sąlygas, nei geografiškai nutolę partneriai. Vis dėlto atsižvelgiant į 
sąveikos kintamojo koeficientą paaiškėja, kad toks neigiamas kaimynystės po-
veikis egzistuotų tik nerealiu atveju, jei aljanso partnerių tarpusavio prekybos 
vidurkis VP būtų lygus nuliui. Tikroviškesniu prekybos tarp kaimyninių al-
janso partnerių egzistavimo atveju, kaimynystės poveikis kintamajam PAŽEI-
DIMAS tampa reikšmingai neigiamu. Lygiai taip pat, tarp geografiškai nuto-
lusių kaimynių egzistuojantis neigiamas prekybos apimčių didėjimo poveikis 
įsipareigojimų sulaužymo tikimybei tampa dar labiau neigiamas, žvelgiant į 

57 Steinberg D. A., Shih V. C., “Interest Group Influence in Authoritarian States: The Political Determinants 
of Chinese Exchange Rate Policy”, Comparative Political Studies 45 (11), 2012, p. 1405-1434. 
58 Morrow (10 išnaša) p. 26.
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sąjungininkes, turinčias bendrą sausumos ar vandens sieną. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad empirinio tyrimo rezultatai nenei-

gia mūsų hipotezės, kad ekonominė integracija tarp karinio aljanso narių su-
teikia jų lyderiams paskatą ginti savo sąjungininkes iškilus karinėje sutartyje 
numatytoms aplinkybėms ir atgraso potencialius agresorius nuo tokių aplin-
kybių eskalavimo.

Išvados ir tolesni tyrimai

Mūsų atliktas tyrimas leidžia manyti, kad ekonominė integracija yra 
itin svarbus saugumo užtikrinimo komponentas. Dvišaliai terminuoti aljansai 
tarp daug tarpusavyje prekiaujančių valstybių išlieka veiksmingi iki savo ter-
mino pabaigos reikšmingai dažniau, nei prekybos srautų nesiejamos karinės 
sąjungos. Toks tyrimo rezultatas dera su mūsų hipoteze, kad tarpusavio preky-
ba veikia kaip pasiryžimo ginti sąjungininkes signalas ir atgraso potencialius 
agresorius, laiduoja įsipareigojimų vykdymą karinio konflikto atveju.

Šie mūsų tyrimo rezultatai yra naudingi užsienio politikos formuotojams, 
norintiems užsitikrinti ir įtikinamai demonstruoti savo sąjungininkių pagalbą 
galimo karinio konflikto metu. Vis dėlto šis dėsningumas iškelia ekonominės in-
tegracijos poveikio daugiašalių aljansų patikimumui klausimą. Logiška manyti, 
kad intensyvi prekyba su visomis aljanso narėmis užtikrins sąjungininkės saugu-
mą. Kita vertus, intensyvi prekyba su visomis aljanso narėmis, ypač geografiškai 
tolimomis ir nedidelėmis, gali prieštarauti ekonomikos logikai59. Ar gali aljanso 
narės džiaugtis prekybos atgrasomuoju poveikiu prekiaudamos tik su kai kurio-
mis iš savo karinių sąjungininkių? Jei taip, tai su kuriomis?  

Mūsų tyrimas siūlo kai kuriuos atsakymus į iškeltus klausimus. Pavyz-
džiui, didžiausią naudą dvišalių terminuotų aljansų gyvybingumui davė stabiliai 
aukštos prekybos apimtys tarp esančių kaimynystėje sąjungininkių, turėjusių 
bendras vertybes (ir bendras trečiųjų šalių sąjungininkes). Kita vertus, preky-
bos augimas tarp kariškai galingos ir ne tokios stiprios sąjungininkės nedavė 
aljansui papildomo patikimumo. Taigi, peršasi išvada, kad daugiašalių aljansų 
narės neprivalo stengtis prekiauti su savo stipriausiomis sąjungininkėmis, bet 
joms naudinga skatinti prekybą su panašius politinius ir ekonominius interesus 
turinčiomis kaimyninėmis aljanso partnerėmis. Tačiau ar šios politinių lyderių 
elgesio prognozės teisingos – jau atskiro tyrimo apie daugiašalius aljansus tema.

Vilnius, 2014 m. birželis–spalis

59 Anderson J. E., “The Gravity Model”, Annual Review of Economics 3, 2011, p. 133–160.
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Paryžius, Maskva ir Europa už ES ribų

Nicolas Sarkozy ir François Hollande‘o prezidentavimo metu prancūzų diplomatija buvo panaši 
siekiu stiprinti Paryžiaus ir Maskvos partnerystę, nes ji tenkino Prancūzijos interesus tarptautinėje 
arenoje. Šiame kontekste pateikiamas straipsnis rodo, kad Rytų Europa (Baltarusija, Ukraina, Moldova 
ir Pietų Kaukazas) Prancūzijos diplomatijoje visada buvo antraeilė, išskyrus tuos atvejus, kai šio regiono 
problemos suteikdavo galimybę pabrėžti Paryžiaus vaidmenį tarptautiniuose reikaluose. 2008 m. Gruzi-
jos karas, „Mistral“ laivų klausimas ir Ukrainos krizė yra keletas šio reiškinio pavyzdžių. 

Įvadas 

2003 m. vasario 12 d. spaudos konferencijoje tuoj po Europos viršūnių 
susitikimo žurnalistas paklausė tuomečio Prancūzijos Prezidento Jacques’o 
Chiraco apie būsimų naujų ES valstybių narių paramą Amerikos karinei ope-
racijai Irake. Atsakymas buvo toks: En tous cas, ils ne sont pas très bien élevés. 
Ils auraient mieux fait de se taire1. Kaip tik tokia pastaba paaiškina daugybę 
nesusipratimų tarp Prancūzijos ir Baltijos valstybių per pastaruosius 15 metų. 
Baltijos šalys Prancūziją laiko arogantiška prorusiška valstybe, nesidominčia 
Vidurio ir Rytų Europos reikalais.

Karas Irake buvo occasion manquée2, kuris sustiprino minėtą įspū-
dį, ir, atrodo, besirutuliuojanti Ukrainos krizė yra dar vienas toks atvejis. 
Ši krizė prikaustė Šiaurės ir Vidurio Europos šalių dėmesį; Švedija kaip ir 
Lenkija yra labai aktyvi, Nyderlandų dėmesys sudužus Malaizijos avialinijų 
reiso MH17 lėktuvui labai sustiprėjo, o Vokietija bandė tarpininkauti tarp 
Ukrainos ir Rusijos. Prancūzija atrodo nedalyvaujanti sprendžiant konflik-
tą kaip tik tada, kai „Mistral“ laivų pardavimas Maskvai tampa vis labiau 
nepatogesnis.

Atrodo, kad per pastaruosius dešimt metų Prancūzija ir Baltijos valsty-
bės buvo priešingose pusėse. Nors François Mitterrand‘as buvo pirmasis Vaka-

* Dr. Philippe Perchoc – Leveno katalikiškojo universiteto Politikos mokslų instituto (ISPOLE) tyrėjas. 
Adresas korespondencijai: 10 rue de Strasbourg, 92700 Colombes, France, tel. +32 492840846,  
el. paštas: p.perchoc@gmail.com.
1 Bet kuriuo atveju jos nepasirodė aukšto lygio. Verčiau būtų patylėjusios (pranc.)
2 Praleista proga (pranc.)
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© Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015



rų didžiosios valstybės prezidentas 1991 m. aplankęs neseniai atgavusių nepri-
klausomybę Baltijos šalių sostines, Prancūzijos Vyriausybė buvo visada įtariama 
esanti rusofobiška. Net sėkmingas Prancūzijos tarpininkavimas 2008 m. Gru-
zijos karo metu kartais komentatoriams iš Baltijos šalių atrodo kaip nepavykęs 
kompromisas, nes jis baigėsi faktine Pietų Osetijos ir Abchazijos aneksija.

Dabartinis Prancūzijos požiūris į krizę Ukrainoje kelia susirūpinimą (jei 
ne kritiką) Taline, Rygoje ir Vilniuje. Norint suprasti šį paradoksalų Prancūzi-
jos nusišalinimą, reikia turėti omenyje platesnį Prancūzijos užsienio politikos 
vaizdą tiek Sarkozy, tiek ir Hollande’o prezidentavimo metu. Prancūzų diplo-
matijos varomoji jėga yra „globalios valstybės sindromas“  jos interesai dau-
giausia krypsta į Afriką ir Vidurio Rytus. Dar 1960 metais Robertas Keohane’as 
taikliai apibūdino vidutinio lygmens valstybių statusą. Jis išskyrė valstybes, ku-
riančias sistemą, darančias įtaką sistemai  ir neveikiančias sistemos. Prancūzija 
turi teisę vadintis „darančia įtaką sistemai valstybe, nors ji negali tikėtis viena 
pati dominuoti sistemoje, bet vis dėlto gali daryti didelę įtaką sistemos pobū-
džiui vienašaliais ar daugiašaliais veiksmais“3. Hongying Wang ir Erikas Fren-
chas pažymi, kad kai kurios vidutinio lygmens valstybės ir elgiasi kaip tokios, 
tačiau kai kurios (pvz., Prancūzija) vis dėlto bando formuoti globalią sistemą.4

Tam, kad išlaikytų savo pozicijas po Antrojo pasaulinio karo, Paryžius 
naudojo Europos integraciją kaip įtakos globaliuose reikaluose mechanizmą5, 
kol ji tenkino Prancūzijos interesus. Taip pat Prancūzija siekė kitų didelių ar 
vidutinio lygmens valstybių, kaip antai Rusija, paramos. Tai paaiškina, kodėl 
Prancūzija atrodo ne tin aktyvi valstybė Europoje, turint omenyje visą Vidurio 
ir Rytų Europą iki 2004 metų ir Rytų Europą (Baltarusija, Ukraina, Moldo-
va ir Pietų Kaukazas) vėliau. Dėl laipsniško įtakos tarptautiniuose reikaluose 
mažėjimo6 Paryžius siekė remtis Europos Sąjunga arba Rusija kaip priemone 
stiprinti savo įtaką Afrikoje ir Vidurio Rytuose. 

Šis straipsnis skirtas Sarkozy ir Hollande’o prezidentavimo laikotarpiui. 
Juo siekiama parodyti, kad Rytų Europa (Baltarusija, Ukraina, Moldova ir 
Pietų Kaukazas) Prancūzijos diplomatijoje nėra tokios svarbios, nebent Rytų 

3 Robert O. Keohane, “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics”, International Organi-
zation, 1969, vol. 23, no. 2,  p. 291–211.
4 H. Wang, E. French, “Middle Range Powers in Global Governance,” Third World Quarterly, 2013 July, vol. 
34, no. 6, p. 985–999.
5 A. Moravcsik, “Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International Co-
operation,” in Working Paper Series n.52 (presented at the Annual Meeting of the American Political Science 
Assocation, New York: Center for European Studies, Harvard University, 1994); Andrew Moravcsik, The 
Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell University Press, 
1998.
6 Frédéric Charillon, “La politique étrangère de la France”, Études 402, April 1, 2005, no. 4, p. 449–459.
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Europos problemos leidžia pabrėžti Paryžiaus vaidmenį tarptautiniuose reika-
luose. 2008 m. Gruzijos karas, „Mistral“ laivų klausimas ir Ukrainos krizė yra 
keletas tipiškų šio reiškinio pavyzdžių. 

1. Skirtingi geostrateginiai interesai:  
Prancūzija, Rusija ir Baltijos valstybės 

Prancūzija ir Rusija kartais būdavo priešingose mūšio lauko pusėse, pa-
vyzdžiui, Napoleono ir Krymo karų (1853–1856) metu, bet nuo XIX amžiaus 
pabaigos abi šios šalys buvo artimos sąjungininkės, iš pradžių dėl finansinio 
bendradarbiavimo. 1888 m. Paryžiaus Vertybinių popierių birža pasiūlė pi-
gias paskolas, siekdama finansuoti Rusijos industrializaciją7. Po kelerių metų, 
1894 m., įsigaliojo Rusijos ir Prancūzijos aljansas, skirtas tramdyti Vokietiją 
po to, kai ji atsisakė atnaujinti slaptą Rusijos ir Vokietijos nepuolimo sutartį8. 
Per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus Prancūzija (ar bent jau rezistencinis 
judėjimas Vokietijos okupacijos metu) užmezgė tvirtus ryšius su Rusija, ku-
riuos rėmė prosovietinės prancūzų inteligentijos autoritetai – André Gide‘as 
(iki 1936 m.), Jean Paul Sartre, Louis Aragonas, Paul Eluard, Paul Nizan, An-
dré Breton, Maurice‘as Merleau Ponty arba Edgaras Morin‘as. Iki praėjusio 
amžiaus šeštojo dešimtmečio visi jie prijautė Komunistų partijos pažiūroms 
(compagnons de route du Parti Communiste). Netgi nutraukę ryšius su Maskva, 
jie išliko artimi Sovietų Sąjungai, bent jau dėl antiamerikietiškumo. Pavyzdžiui, 
nors Sartre’as nusprendė aplankyti Lietuvą, tuo metu buvusią SSRS dalimi, ir 
Maskvą 1965 m., jis niekada nekvestionavo fakto, kad SSRS okupavo Lietuvą. 
Tiesa, kai kurie intelektualai, tarp jų Raymond‘as Aron‘as, priešinosi šiai ten-
dencijai, bet jie kažkokiu būdu išlieka nuošalėje. Tuo metu įprasta frazė buvo: 
„geriau būti neteisiam su Sartre‘u negu teisiam su Aron‘u“. 

Šaltojo karu metu, Prancūzijos meilė sovietizmui9 egzistavo kartu su 
sunkia partneryste su NATO, kadangi Prancūzija pasitraukė iš integruotos ka-
rinės NATO valdymo struktūros 1966 m. Ši subalansuota Prancūzijos politika 
buvo būdas kartu su jos nepriklausomomis branduolinėmis pajėgomis nuo 
1964 m. sužaisti savo kaip globalaus žaidėjo korta nepaisant turimos pozici-

7 G. F. Kennan, The Fateful Alliance: France, Russia, and the Coming of the First World War, Manchester 
University Press, 1984.
8 Ch. Clarck, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, London: Harper, 2013.
9 M. P. Rey, La Tentation du rapprochement: France et URSS à l’heure de la détente (1964–1974), Publica-
tions de la Sorbonne, 1991.



jos Vakarų diplomatijos sistemoje10. Dalinę Prancūzijos autonomiją taip pat 
stiprino jos kaip nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės pozicija11. Prancūzų 
diplomatijos daugiapoliškumas taip pat gali būti grindžiamas tuo, kad jos di-
plomatinis tinklas yra trečias pagal dydį pasaulyje (163 ambasados, 16 nuola-
tinių atstovybių).

Tokia yra santykinai nepriklausoma Prancūzijos diplomatijos architek-
tūra po Antrojo pasaulinio karo. Ši pozicija Vakarų aljanso pakraštyje sustipri-
no Prancūzijos kaip vidutinio lygmens valstybės, turinčios globalių ambicijų, 
statusą. Paryžius naudojosi šiuo statusu palaikydamas ryšius, ypač su buvusio-
mis kolonijomis Afrikoje. Šioms šalims gavus nepriklausomybę ir beveik iki 
šių dienų, buvęs prancūzakalbis Afrikos elitas turėjo tvirtus ryšius, vadinamus 
françafrique, su Prancūzijos politikos ir verslo sluoksniais. Prancūzija išlaikė 
nuolatines karines bazes atskirose Afrikos šalyse ir nuosekliai rėmė tų valsty-
bių lyderius.12 Prancūzija yra tradiciškai suaugusi su Afrikos žemynu. 2014 m. 
vasario mėn. karių skaičius nuolatinėse prancūzų bazėse pateikiamas 1 lent. 13

1 lentelė. Prancūzų kariai, dislokuoti Vidurio Rytuose ir Afrikoje 

Teritorija Karių skaičius
Senegalas 250350

Malis 1000 (2500 operacijai prieš džihadistus)

Nigeris 200

Čadas 950 (1400 operacijai prieš džihadistus)

Džibutis 1400

Gabonas 900

Gvinėjos įlanka 750 (jūrų pėstininkai)

Burkina Fasas 200

Tokios Prancūzijos Afrikos politikos kontekste, Europos integracija 
pirmiausia suvokiama kaip dar viena priemonė stiprinti Prancūzijos statusą 
pasaulyje. Būtent tam turėjo pasitarnauti Europos projektas – Europos anglių 
ir plieno bendrijos (1951 m.) ir Europos ekonominės bendrijos (1957 m. tuoj 
po Sueco intervencijos žlugimo 1956 m.) įkūrimas.14 Nėra joks atsitiktinumas, 
kad ir garsioji 1950 m. gegužės 9 d. Šumano deklaracija skelbė, kad „Europa, 

10 F. Bozo, La Politique Étrangère de La France Depuis 1945, Paris: Flammarion, 2012.
11 P. H. Gordon, A Certain Idea of France. French Security Policy and the Gaullist Legacy, Princeton: Princ-
eton University Press, 1993.
12 T. Chafer, “Chirac and ‘la Françafrique’: No Longer a Family Affair”, Modern & Contemporary France 13, 
no. 1, février 2005, p. 7–23.
13 Ministry of Defence, RFI. 
14 T. Judt, Postwar: a History of Europe since 1945, London: Vintage Books, 2010.
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turėdama daugiau priemonių, galės tęsti vienos iš pagrindinių savo užduočių 
įgyvendinimą – Afrikos žemyno vystymą.“15 

Būdama NATO dėka stipriai įsitvirtinusi Vakarų stovykloje ir naudo-
damasi savo vadovaujama padėtimi Europos bendrijose, Prancūzija naudojo 
savo regioninę poziciją keldama tarptautines ambicijas ir prieš Šaltąjį karą, ir 
po jo pabaigos. Nuo 1990-ųjų Paryžius propagavo Europos Sąjungos bendrąją 
saugumo ir gynybos politiką. Jam netgi pavyko šiuo projektu sudominti Lon-
doną (Sen Malo 1998 m. deklaracija)16. Prancūzija ir Jungtinė Karalystė tu-
rėdamos didžiausius gynybos biudžetus Europoje buvo svarbiausios karinės 
žaidėjos Europos Sąjungoje. Bet ilgainiui Prancūzijos siekis plėtoti Europos 
gynybos politiką nebuvo veiksmingas, nes dauguma Europos šalių vis dėlto 
labiau linkusios pasikliauti NATO.

Paryžius, puoselėdamas savo ambicijas Vidurio Rytuose ir Afrikoje, sie-
kė įtraukti ir kitas ES šalis. Ir nors jam ne visada gerai sekėsi, vis dėlto kai 
kurios Prancūzijos inicijuotos operacijos, kaip, pavyzdžiui, nukreiptos prieš 
džihadistų pajėgas Čade ir Malyje,  prieš nusikaltimus žmogiškumui Libijoje, 
arba taikos palaikymo misijos Dramblio Kaulo Krante buvo remiamos JT, ES 
ar NATO. Bet, kartais, kaip buvo Malyje, Prancūzija likdavo vieninteliu ope-
racijos vykdytoju. Šiaip ar taip, tai yra tipiškas pavyzdys, kaip Prancūzija, nau-
dodamasi Europos Sąjunga ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, bando 
stiprinti savo tarptautinį statusą ir  daryti įtaką sistemai. 

Rusijos atvejis po SSRS žlugimo yra kitas tokios tendencijos pavyzdys. 
Ji irgi siekė spręsti jai svarbias regionines problemas remdamasi savo tarptau-
tiniu statusu. 17 1990 metais Rusijos užsienio reikalų ir gynybos ministerijos 
buvo intensyviai diskutuojama dėl būsimo šalies statuso – arba atsisakant re-
gioninių pretenzijų dėl galimos NATO ir ES plėtros tapti JAV remiama globa-
lia žaidėja, arba likti tik globalines ambicijas puoselėjančia regionine žaidėja.18 
Nesulaukus savo kaip globalinės reikšmės veikėjos pripažinimo19, o taip pat ir 

15 „1950 metų gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano deklaracija“ žr.: Euro-
pos Sąjungos dokumentų rinktinė, Vilnius: Eugrimas, 2005, p. 13.
16 A. Pannier, O. Schmitt, “Institutionalised Cooperation and Policy Convergence in European Defence: 
Lessons from the Relations between France, Germany and the UK”, European Security, vol. 23, no. 3, 
February 2014, p. 270–89.
17 R. H. Donaldson, J. L. Nogee, V. Nadkarni, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring 
Interests, M. E. Sharpe, 2014.
18 E. Primakov, Russian crossroads : toward the new millennium, New Haven: Yale University Press, 2004;  
S. Talbott, The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy, New York: Random House, 2002; Ronald 
Asmus, Opening NATO’s Door: How the Alliance Remade Itself for a New Era, New York: Columbia Univer-
sity Press, 2002.
19 I. B. Neumann, “Russia as a Great Power, 1815–2007,” Journal of International Relations and Develop-
ment, vol. 11, no. 2, 2008, p. 128–151. 



vidaus problemos skatino Maskvą išnaudoti savo tarptautinį statusą stiprinant 
savo pozicijas regionine. Pirmą kartą tai išaiškėjo susiformavus vadinamie-
siems įšaldytiems konfliktams (Abchazija, Pietų Osetija, Kalnų Karabachas ir 
Padniestrė). Visais atvejais Rusija savo siekiams įgyvendinti pasitelkė armiją ir 
pasinaudodama savo statusu pasaulinėje arenoje sėkmingai blokavo bet kokius 
tarptautinius ar JT įsikišimus20.  Taigi, nors po 1991 metų Rusija jau daugiau 
nebelėmė tarptautinės sistemos, bet tapo tarptautinei sistemai darančia įtaką 
šalimi. Kaip ir Prancūzija, Rusija iš visų jėgų stengėsi sutvirtinti šią poziciją 
visomis galimomis priemonėmis. Paskutinės tarptautinės krizės aiškiai ilius-
truoja šią strategiją. Prancūzija galėjo imtis pasaulio lyderės vaidmens Libijoje, 
nes tam neprieštaravo Rusija. Tačiau Sirijos atveju rusai pasinaudojo savo veto 
teise JT Saugumo Taryboje ir taip užblokavo prancūzų pastangas įteisinti tarp-
tautinę karinę intervenciją. 

Akivaizdu, kad kaip tik dėl to Prancūzija niekada neginčijo Rusijos 
viršenybės Europoje už  ES ribų. Paryžiaus interesų stoka regione matyti Už-
sienio reikalų ministerijos organizacijoje – greta Europos Sąjungos valdybos 
(Direction de l’Union européenne)  veikia ir Politinių reikalų ir saugumo val-
dyba (Direction générale des affaires politiques et de sécurité), kurios žemes-
nio lygmens padalinio Kontinentinės Europos valdybos (Direction de l’Europe 
continentale) kompetencija apima ir Rusijos ir Rytų Europos problematiką.

Paskutinį XX a. dešimtmetį Paryžius pasirodė kaip nesuinteresuotas Vi-
durio ir Rytų Europa žaidėjas, apsiribodamas iniciatyvomis, susijusiomis su 
mažumų klausimais, sprendžiamais ESBO21. Svarbu pažymėti, kad Paryžius 
nėra pagrindinis ir Budapešto memorandumo dėl saugumo garantijų Ukrainai 
signataras. 22 Prancūzija pasirašė atskirą dokumentą, skirtą saugumui užtikrin-
ti (assurances de sécurité), vietoj saugumo garantijų. Ši pozicija taip pat buvo 
akivaizdi derybų metu dėl NATO ir ES plėtros regione – Paryžius niekada ne-
pritarė greitai plėtrai23, bet visada skyrė didelį dėmesį Rusijos susirūpinimui šia 
politika. Prancūzija bandė užsitikrinti, kad jos interesai bus apsaugoti tik tada, 
kai bus susitarta dėl abiejų plėtrų. Tuo paaiškinama Chiraco reakcija į Vidurio 
Europos paramą JAV dėl intervencijos Irake.

Baltijos šalyse tokios Prancūzijos politikos regione suvokimas yra grin-

20 X. Follebouckt, Les Conflits Gelés de L’espace Postsovietique, Louvain-la-Neuve: Presses universaires de 
Louvain, 2012; R. Asmus, A Little War That Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West, 
New York: Palgrave Macmillan, 2009.
21 E. Balladur, Le pouvoir ne se partage pas: Conversations avec François Mitterrand, Paris: Fayard, 2009.
22 Ši 1994 m. pasirašyta sutartis dėl paveldėtos iš SSRS Ukrainos branduolinės ginkluotės perdavimo 
Rusijai.
23 Talbott, The Russia Hand; Asmus, Opening NATO’s Door; Gilles Andréani, “La France et l’OTAN Après La 
Guerre Froide,” Politique Étrangère 63, no. 1, 1998, p. 77–92.
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džiamas prielaida, kad Paryžius yra vienas iš labiausiai mylinčių Maskvą žai-
dėjų Europos Sąjungoje. Be skeptiško Prancūzijos požiūrio į NATO plėtrą pri-
imant Baltijos valstybes 24, Chiraco opozicija Amerikos intervencijai į Iraką 
2003 m. buvo suvokta kaip ciniškas sandėris tarp Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos.

Baltijos valstybių dienotvarkėje dominuoja regioniniai klausimai25. 
1990-ųjų metų pradžioje pagrindiniai Talino, Rygos ir Vilniaus akcentai buvo 
griežtojo saugumo klausimai, apimantys Rusijos kariuomenės išvedimą (iš 
Lietuvos – 1993 m., iš kitų dviejų šalių – 1994 m.), sienų problemas ir rusų 
mažumas Estijoje ir Latvijoje. Nuo įstojimo į ES, jos sutelkė dėmesį ir į griež-
tojo (oro erdvės gynimą, vykdomą kitų NATO narių), ir švelniojo saugumo 
(kibernetinio, visuomenės ir energetinio saugumo) problemas 26. Pagal Pran-
cūzijos pavyzdį, bet turėdamos mažiau priemonių, jos bandė paveikti Euro-
pos ir Euroatlantines politikos darbotvarkes savo naudai. Bet nuo 2008 m. dėl 
Gruzijos ir Rusijos karo27 ir dėl dabartinės Ukrainos krizės griežtojo saugumo 
problematika,  Talinui, Rygai ir Vilniui vėl tapo vienu svarbiausių darbotvarkės 
prioritetų, o Prancūzijos požiūris į Rusiją kėlė vis didesnį susirūpinimą.

Viena vertus, atrodo, kad Prancūzija ir Rusija kovoja, kad išlaikytų savo, 
kaip vidutinio lygmens valstybių pozicijas, bet naudoja skirtingas strategijas. 
Paryžius remiasi ES ir kartais NATO, kad praplėstų savo manevro erdvę veik-
damas Afrikoje ir Vidurio Rytuose. Todėl ir toliau Paryžius rodo palyginti 
menką susidomėjimą regionu tarp ES ir Rusijos ir vengia kvestionuoti Rusijos 
viršenybę šiame regione, kad galėtų gauti Rusijos paramą operacijoms paties 
Paryžiaus interesų zonose. Kita vertus, Rusija trokšta blokuoti tarptautines ins-
titucijas tam, kad užsitikrintų savo įtaką buvusiame Sovietų Sąjungos domina-
vimo regione, išskyrus Baltijos valstybes, kurios yra ES ir NATO narės. Tačiau 
Baltijos valstybėms didžiausią nerimą kelia situacija artimiausiose kaimynėse 

24 M. Chillaud, Les Pays baltes en quête de sécurité, Paris: Economica, 2009; Philippe Perchoc, Les États 
Baltes et Le Système Européen (1985-2004), Bruxelles: Peter Lang, 2014.
25 G. P. Herd, Joan Löfgren, “‘Societal Security’, The Baltic States and EU Integration”, Cooperation and 
Conflict 36, no. 3, 2001, p. 273–296; M. Mälksoo, “From Existential Politics Towards Normal Politics? The 
Baltic States in the Enlarged Europe”, Security Dialogue 37, no. 3 (2006): 275; M. Mälksoo, The politics of 
becoming European: a study of Polish and Baltic post-Cold war security imaginaries, London; New York: 
Routledge, 2010.
26 Ž. Vaičiūnas, “Lithuanian Energy Security under Review: New Energy Developments after the Closure 
of Ignalina Nuclear Power Plant,” Diplomaatia, Aprill 2010, nr. 80, http://www.diplomaatia.ee/en/article/
lithuanian-energy-security-under-review-new-energy-developments-after-the-closure-of-ignalina-nucle/; 
Valentina Pop, “Estonia Training Nato ‘Techies’ for Cyberwar”, Euobserver, June 14, 2011, http://euobserv-
er.com/1018/32479; Philippe Perchoc, “Les États Baltes, Entre Défense Territoriale Et Élargissement Des 
Concepts De Sécurité,” Revue D’études Comparatives Est-Ouest 44, no. 03, December 2, 2013, p. 61–88.
27 Asmus, A Little War That Shook the World.



ir jos bando paveikti ES ir NATO, kad užsitikrintų maksimalų minėtų organi-
zacijų dalyvavimą šiame tarp Europos Sąjungos ir Rusijos esančiame regione. 

2008 m. Gruzijos karo analizė, taip pat „Mistral“ laivų ir Ukrainos atve-
jai labai gerai iliustruoja Prancūzijos požiūrio į Rusiją ir Rytų Europą specifiką.

2. Gruzijos karas

2007 m. prezidento rinkimų kampanijos metu Sarkozy buvo laikomas 
proamerikietišku, už žmogaus teises pasisakančiu kandidatu. Tai nebuvo įpras-
ta Prancūzijoje, kuri tradiciškai buvo skeptiška JAV atžvilgiu šalis. Jis pareiškė, 
kad „mes nebegalime tylėti dėl 200000 žuvusiųjų ir 400000 pabėgėlių Čečėni-
jos kare“ ir kad „ne dėl to, kad Kinija ir Rusija yra galingos valstybės, mes turė-
tume susilaikyti nuo ten vykdomų žmogaus teisių pažeidimų pasmerkimo.“28 
Be to, jis pasiūlė, kad po 40 nepriklausomybės metų Prancūzija turėtų atkurti 
ryšius su NATO. 

Atėjęs į valdžią, jis pakeitė savo požiūrį į Prancūzijos ir Rusijos santy-
kius. Jis suprato, kad Prancūzijos diplomatinis personalas „rusofiliškas“, įskai-
tant ir jo vyriausiąjį patarėją Jeaną-Davidą Levitte‘ą, kuris mokėjo kinų kalbą 
ir turėjo rusiškų šaknų. Pastarasis buvo ir daug labiau „rusofiliško“ prezidento 
Chiraco patarėjas. Tai garantavo prancūzų diplomatijos tęstinumą, nepaisant 
Sarkozy „pertrūkio“ retorikos. Tačiau pirmaisiais jo prezidentavimo mėnesiais 
Rusija vis dėlto nebuvo darbotvarkės viršuje.

Vienas iš prioritetų buvo Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos 
sukūrimas. Sarkozy reklamavo šį projektą prieš metus savo prezidento rin-
kimų kampanijos metu. Iš pradžių į ją turėjo įeiti tik prie Viduržemio jūros 
esančios šalys, tačiau tai sukėlė kitų ES šalių, pvz., Vokietijos, pasipriešinimą. 
Galiausiai buvo sutarta, kad į šią sąjungą įeis visos ES ir Barselonos proceso 
šalys. 2008 m. liepos 13 d. nacionalinės šventės išvakarėse visos partnerės buvo 
pakviestos į Paryžių. Prancūzija pirmininkavo Europos Sąjungai. Netgi Libija 
atsiuntė savo užsienio reikalų ministrą, o Sirijos Prezidentas Assadas dalyvavo 
šiame renginyje29, ir buvo garbės svečias liepos 14-osios iškilmėse. Prancūzijos 
diplomatija darė viską, kas įmanoma, kad šis Viduržemio jūros regiono valsty-
bių projektas būtų įgyvendintas.

Gruzijos užpuolimo išvakarėse rugpjūčio mėnesį Paryžių pasiekė per-

28 Nouvel Obs, “Quand Le Candidat Sarkozy S’exprimait Sur Les Droits de l’Homme En Russie,” 2014 m. 
rugsėjo 12 d., http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20071203.OBS8127/quand-le-candidat-sarkozy-s-
exprimait-sur-les-droits-de-l-homme-en-russie.html.
29 Tuo metu Prancūzija norėjo nutraukti Sirijos izoliaciją.
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spėjimas30. Bet ir Prancūzijos prezidentas Sarkozy, ir užsienio reikalų ministras 
Kouchneras atostogavo. Atrodė, kad Prancūzija turės įsikišti ne tik dėl to, kad 
palaikė gerus santykius su Rusija, bet ir dėl to, kad tiek ES, tiek Paryžius būtų 
buvę sukritikuoti, jei to nedarytų. Šios krizės metu Sarkozy tiesiogiai tarėsi su 
Medvedevu, kurį jis laikė tinkamesniu partneriu Europai nei Putinas. Vėliau jis 
užėmė realistiškesnę diplomatinę poziciją Rusijos atžvilgiu ir sušvelnino savo 
kritiką žmogaus teisių klausimais. Skirtingais savo prezidentavimo laikotar-
piais jis sudarė susitarimus su Rusija. Šie Prancūzijos veiksmai, kurie baigėsi 
paliaubomis, parodė, kaip Prancūzija supranta savo vaidmenį Europos Sąjun-
goje – prisiimti nuopelnus už galimą ES sėkmę. Tačiau Prancūzijos vaidmuo 
šiose paliaubose buvo kritikuojamas. Rusijos kariuomenė jau buvo Gruzijos 
teritorijos gilumoje, bet neketino pulti Tbilisio. Prancūzų įsikišimas iš esmės 
leido Rusijai paversti savo karinius laimėjimus politiniais pasiekimais. Susi-
tarime nėra pabrėžiamas teritorinis Gruzijos vientisumas ir de facto pripažįs-
tama Abchazijos ir Šiaurės Osetijos aneksija. Nepaisant to, šis žingsnis buvo 
pateiktas kaip didelis ES, Prancūzijos ir Prancūzijos prezidento pasiekimas. 
Reikia pripažinti Prancūzijos gebėjimą išjudinti silpnus Europos diplomatijos 
pajėgumus. Iki tol, kol Prancūzija pirmininkavo ES Tarybai, Sarkozy buvo įsi-
traukęs į Pietų Kaukazo reikalus, bet po to Paryžius grįžo prie savo tradicinės 
politikos (kaip nesuinteresuoto žaidėjo regione) ir vėl užsiėmė Viduržemio jū-
ros sąjunga.

Gruzijos karas rodo, kad Prancūzija nori pasinaudoti ES kaip svertu ir 
įsitraukti į antraeilių interesų regioną tik tuo atveju, jei ji sugebės išlaikyti Par-
yžiaus, kaip sistemą veikiančios valstybės, poziciją. 

3. „Mistral“ laivų atvejis

Netgi prieš prasidedant Ukrainos krizei, Prancūzijos karinių laivų „Mis-
tral“ pardavimas Rusijai sulaukė kritikos Lenkijoje, Gruzijoje ir Baltijos šalyse. 
Jis parodė dviprasmišką Prancūzijos padėtį NATO, kadangi pirmą kartą po 
Antrojo pasaulinio karo buvo nuspręsta parduoti Rusijai NATO šalies karinę 
techniką. Yra keletas tiek politinių, tiek ekonominių priežasčių, galinčių paaiš-
kinti Sarkozy vyriausybės norą parduoti šiuos laivus.

Sarkozy suvokė, kad jo asmeniniams tikslams tarptautinių reikalų sri-
tyje reikia paramos iš Europos Sąjungos ir NATO. 2009 m. jis norėjo, kad Ko-
penhagos viršūnių susitikimas klimato kaitos klausimais būtų sėkmingas. Kad 

30 Interviu su Prancūzijos diplomatu, Užsienio reikalų ministerija, 2008 m. lapkričio mėn.



būtų pasiektas susitarimas, itin svarbus buvo Rusijos dalyvavimas, ir dėl to tie-
siogiai tarėsi Sarkozy ir Medvedevas. Dar prieš pasiekiant susitarimą, Rusijos 
Prezidentas išvyko iš Kopenhagos, tačiau jo neblokavo. Dalį šio sandorio su-
darė „Meteo France“ priklaususio sklypo, esančio šalia Eifelio bokšto, pardavi-
mas, kad būtų statomi nauji Paryžiaus rusų stačiatikių maldos namai. Sarkozy 
pasirinko Rusijos, o ne Saudo Arabijos pasiūlymą. Į šį projektą įeina stačiatikių 
maldos namai, mokykla ir kultūros centras. Beje, šis klausimas buvo pagrindi-
nis Prancūzijos ir Rusijos susitikimų metu nuo 2010 m. Netgi Paryžiaus miesto 
taryba, vadovaujama socialistų partijos, pritarė šiam projektui. 

Panašiai ir kitais metais  Prancūzijos prezidento administracijai taip pat 
prireikė konstruktyvaus rusų požiūrio dėl jos planų įsiveržti į Libiją kartu su 
Jungtine Karalyste. Tuo metu Sarkozy reikėjo JT Saugumo Tarybos pritarimo 
ar bent jau Rusijos ir Kinijos susilaikymo. Galiausiai Rusija susilaikė, nors dalis 
Rusijos elito šį žingsnį sukritikavo. 

Žiūrint iš ilgalaikės ir atnaujintos Paryžiaus ir Maskvos partnerystės 
perspektyvos, Rusijos vyriausybės pageidavimas pirkti Prancūzijos karo laivus 
atrodė gera proga sustiprinti abiejų sostinių ryšius. Be to, jis padėjo kurti tei-
giamą požiūrį į Medvedevą Prancūzijoje.

Šį pardavimą reikėtų suvokti ir kaip dalį platesnės abiejų šalių ekono-
minės partnerystės, kurią rėmė stambios Prancūzijos firmos31. Sarkozy pre-
zidentavimo laikotarpiu Prancūzijos ir Rusijos kompanijos sudarė naujus su-
sitarimus. Alstom kompanija įsigijo dalį Transmashholding kompanijos, kuri 
yra pagrindinė Rusijos geležinkelių sektoriaus veikėja; pagrindinė Prancūzi-
jos elektros kompanija EDF ir Gazprom bendradarbiavo, vykdydamos „Pietų 
srauto“ projektą, t. y. tiesdamos dujotiekį po Juodąja jūra, o GDF, pagrindinė 
dujų kompanija, sudarė susitarimą su Gazprom dėl „Šiaurės srauto“ projekto, 
t. y. dujotiekio po Baltijos jūra, kurį labai kritikavo Baltijos valstybės, tiesimo. 
Kituose strateginiuose sektoriuose Rusijos kosmoso agentūra nusprendė pa-
leisti raketą „Sojuz“ iš Kourou bazės, esančios Prancūzijos Gvianoje, o taip pat 
Paryžius ir Maskva derėjosi dėl „Mistral“ laivų pardavimo.

Dėl universalumo (gali pulti krantą iš jūros, jame yra ligoninė, nuo jo 
denio gali kilti ir leistis sraigtasparniai) šis laivas dažnai pavadinamas Šveica-
rijos armijos peiliu.“ 32 Jis atitinka NATO standartus, tačiau funkcionuoja kaip 
paramos, o ne atakos laivas. Rusija turėjo dvi priežastis pirkti pirmuosius nuo 

31 A. Dubien, “Nicolas Sarkozy et la Russie, ou le triomphe de la Realpolitik”, Revue internationale et straté-
gique, 77, no. 1, April 6, 2010, p. 129–131.
32 M. Chillaud, A. Kalika, “Alliance Solidarity versus ‘Business as Usual’: The Sale of French Warships to 
Russia,” Estonian Foreign Policy Yearbook, 2010, 83–100.
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1945 m. užsienio gamybos karinius laivus. Pirma, sparčiai kintant Rusijos ka-
rinio jūrų laivyno strategijai, ji norėjo sutaupyti laiko ir lėšų pirkdama du eks-
ploatuoti visiškai parengtus laivus. Antra, norėjo įsigyti technologinę informa-
ciją, kuri padės Rusijos karinio jūrų laivyno pramonei vystytis nauja kryptimi.

Pastarasis tikslas yra problema – tokios svarbos technologijos perdavi-
mas ne NATO šaliai sukėlė ne tik Lenkijos, Baltijos valstybių, bet ir JAV susi-
rūpinimą. Nepaisant to, spaudžiant stambioms Prancūzijos kompanijoms, to-
kioms kaip DCNS ir Thales, ir dėl ekonominių sunkumų Sen Nazero regione, 
kur turėjo būti statomi pirmieji du laivai, susitarimas vis tiek buvo pasirašytas.

Kadangi pirmasis Ministras Pirmininkas Jean-Marcas Ayrault buvo di-
džiausio regione Nanto miesto meras, po 2012 m. jis ir toliau rėmė šį projektą. 
Labai mažai kas pasikeitė išrinkus Hollande’ą 2012 m. gegužės mėn. Kampani-
jos metu šis socialistų kandidatas menkai reiškėsi tarptautinių reikalų srityje ir 
daugiausia pasisakydavo tik prieš Sarkozy asmeniškai. Jo vienintelis reikšmin-
gas pažadas buvo „perorientuoti Europą“. 

Socialistų vyriausybei atėjus į valdžią, tarptautinių santykių srityje Hol-
lande’ą apsupo realistai, tarp kurių buvo Užsienio reikalų ministras Laurent’as 
Fabiusas. Viena pirmųjų problemų, su kuria susidūrė prezidentas, buvo Sirijos 
krizė. Pradžioje Prancūzija pasisakė už ryžtingą intervenciją. Ji netgi siūlė ben-
dras su JAV oro atakas, nukreiptas prieš Assadą, jam panaudojus cheminį gin-
klą. Galiausiai amerikiečiai sudarė tiesioginį susitarimą su Rusija dėl šių ginklų 
sunaikinimo, palikdami Prancūziją už borto. Šis įvykis rodo, kad Prancūzija 
išlaikytų įtakingos valstybės poziciją, jei  ji veiktų išvien su JAV ir jei Rusija ne-
vetuotų. Tiesa, Paryžiui būtų labiau patikę, jei Maskva nebūtų vetavusi pasiū-
lymo įsiveržti į Siriją 2013 m., tačiau Prancūzijos ir Rusijos partnerystė išliko 
tvirta. Netgi atsiradus nesutarimams (Sirijos klausimas) Prancūzija ir Rusija 
palaiko dalykinius ryšius. Savo vizito į Maskvą 2014 m. gegužės mėn. metu 
Prancūzijos prezidentas propagavo prancūziškąją savoir-faire33, o jį lydėjo 15 
stambių Prancūzijos pramonės įmonių vadovų. Dėl „Mistral“  laivų sandorio 
niekada nebuvo suabejota, taigi prezidentų Sarkozy ir Hollande’o administra-
cijos čia demonstravo akivaizdų politikos perimamumą.

4. Neryžtinga Prancūzijos reakcija į Ukrainos krizę

Panašiai kaip ir kitos Europos šalys (Lenkija Rytuose, Prancūzija turin-

33 technologiją (pranc.)



čiuose jai ypatingos svarbos regionuose) stengiasi veikti per Rytų partnerystę.34 
Bet kadangi tuo pačiu metu tai derinama su bendradarbiavimu su Rusija, sie-
kiant atsižvelgti į jos interesus ir stiprinti Paryžiaus ir Maskvos pramonės ryšius, 
paaiškina, kodėl Paryžius taip menkai dalyvauja, sprendžiant Ukrainos krizę.

Kai Rusija aneksavo Krymą, Prancūzijai labiau rūpėjo Izraelio įsiverži-
mas į Gazos ruožą. Tai buvo labai jautrus klausimas, nes Paryžius visuomet lai-
kė pusiausvyrą dėl Palestinos konflikto ir dar dėl to, kad šis karas turėjo didelį 
poveikį buvusiems prancūzų imigrantams. Nuo antrųjų prezidentavimo metų 
Hollande’o populiarumas sumažėjo labiau nei bet kurio kito iki tol buvusio 
Prancūzijos prezidento ir tesiekė apie 15 %. Be to, vyriausybė turėjo rūpesčių 
su ministrų vidaus ginčais dėl mokesčių ir dėl to, kiek paramos teikti verslui. 
Atrodė, kad pasitikėjimas valdžia labai menkas, o kai kurie opozicijos nariai 
netgi svarstė galimybę surengti išankstinius rinkimus į Nacionalinę Asamblėją 
ar net naujus prezidento rinkimus.

Paryžiuje vyko masiniai mitingai, kartais su smurto protrūkiais ir susirė-
mimais su policija. Kai kurie iš jų vyko neteisėtai, o konfrontacija priartėjo prie 
pavojingos ribos. Be to, žurnalistai ir opozicija kritikavo vyriausybę dėl menkų 
rezultatų, sprendžiant Sirijos krizę, kur vienintelis rizikingo Paryžiaus pasiūly-
mo, sutriuškinti režimą, pasiekimas buvo cheminių ginklų sunaikinimas. Tol, 
kol vyko karas Gazos ruože, žiniasklaidos ir politikų dėmesys Prancūzijoje buvo 
sutelktas tik į šį klausimą. Ukrainos krizė, iš esmės, liko be dėmesio.

Gegužės mėnesį apie „Mistral“ laivų pardavimo sustabdymą vis dar ne-
buvo kalbama. Nors NATO sąjungininkai, tarp jų ir Jungtinės Amerikos Valsti-
jos, darė tam tikrą subtilų spaudimą Prancūzijos prezidentui ir Užsienio reika-
lų ministerijai, tik rugpjūčio mėn. vis blogėjanti situacija Ukrainoje paskatino 
Prancūzijos vyriausybę laikinai sustabdyti susitarimą. Bet kuriuo atveju Paryžius 
pasisakė prieš bet kokias ES sankcijas, kurios neleistų parduoti ateityje, jeigu si-
tuacija toliau neblogėtų. Tiesą sakant, Prancūzijos vyriausybės pozicija šiuo atve-
ju yra abejotina  šis sandoris buvo pasirašytas Sarkozy ir Medvedevo „medaus 
mėnesio“ metu ir leido sukurti tūkstančius darbo vietų vakarinėje Prancūzijos 
dalyje. Be to, Paryžius bando išlyginti savo prekybos balansą, karinių laivų par-
davimas būtų labai naudingas. Paskutinė priežastis, kuri paaiškina Hollande’o 
dviprasmišką poziciją yra baimė, kad bus pasiųstas klaidingas signalas kitiems 
potencialiems klientams, ypač besidomintiems kariniais orlaiviais, tokiais kaip 
Rafale. Ir Brazilija, ir Indija domisi šiuo pažangiausiu orlaiviu, o Prancūzijai dar 

34 J. Delcour, “The Institutional Functionning of the Eastern Partnership: An Early Assessment,” Eastern 
Partnership Review, no. 1, 2011.
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nepavyko jo parduoti užsienyje. Šiuo atveju tokia Prancūzijai, kaip vidutinio 
lygmens nepriklausomai šaliai, būdinga pozicija yra privalumas, nes šios šalys 
nenori pasikliauti vien amerikietiškomis technologijomis.

Sprendimą sustabdyti, o ne atšaukti pardavimą, griežtai kritikavo ir 
Prancūzijos radikalioji kairiųjų, ir radikalioji dešiniųjų partijos. Radikaliosios 
kairiųjų partijos lyderis Jean-Lucas Mélenchonas, per rinkimus sudaręs koali-
ciją su komunistų partija, pavadino šį sprendimą išdavyste.35 Jis gynė Rusijos 
poziciją dėl Ukrainos Grenoblyje teigdamas, kad reikia „neremti vyriausybės, 
kurioje yra nacių.“36 Kovo mėn. jis pareiškė, kad „Rusijos valstybė negali leisti, 
kad NATO ateitų prie jos durų.“37 

Remdamasi kitais motyvais, Nacionalinio fronto, populistinės radi-
kaliosios dešiniųjų partijos pirmininkė Marine Le Pen sutiko, kad situacija 
nelengva, tačiau iš esmės rėmė Kremlių ir pasmerkė sankcijas prieš Maskvą. 
Svarbu, kad Nacionalinis frontas turi tvirtus ryšius su Kremliumi. Daugelis jo 
aukščiausiųjų vadovų yra buvę kviesti į Maskvą ir palaiko griežtą ir konserva-
tyvų Vladimiro Putino režimą.

Išvados

Galima daryti išvadą, kad keičiantis prezidentams, Prancūzijos strate-
gija nelabai kinta. Diplomatijos, karinis ir verslo elitas ir toliau žiūri į Maskvą 
kaip į galimą sąjungininkę ar bent jau valstybę, kuri netrukdys Prancūzijos 
veiksmams Afrikoje ir Viduržemio jūros regione. Šis klausimas išlieka itin 
svarbus, nes Paryžius nori sutvirtinti savo kaip nepriklausomos Vakarų valsty-
bės statusą, tokios valstybės, kuri gal daryti didelę įtaką tarptautinei darbotvar-
kei. Turėdama ribotus išteklius, Prancūzijos Vyriausybė yra linkusi investuoti 
į kai kuriuos prioritetinius regionus ir mažiau dalyvauti kituose, įskaitant Eu-
ropos už Europos Sąjungos ribų regioną, t. y. regioną, esantį tarp ES ir Rusijos.

35  J. Mélenchon, “Navires Mistral : François Hollande Commet Une Trahison Insupportable”, Blog de Jean-
Luc Melenchon, accessed September 12, 2014, http://www.jean-luc-melenchon.fr/2014/09/03/navires-
mistral-francois-hollande-commet-une-trahison-insupportable/.
36 J. Mélenchon, Discours de J.L.Mélenchon, À Grenoble, Le 24 Août, Grenoble, 2014, http://www.lepar-
tidegauche.fr/laradiodegauche/intervention/remue-meninges-2014-discours-j-melenchon-grenoble-le-
24-aout-29561. 
37 Nouvel Obs, “Ukraine. De Mélenchon À Le Pen, Qu’en Disent Les Politiques Français ?”,  http://temp-
sreel.nouvelobs.com/ukraine-la-revolte/20140304.OBS8508/ukraine-de-melenchon-a-le-pen-qu-en-
disent-les-politiques-francais.html, 14 09 2014.



Siekdamas sustiprinti savo poziciją, Paryžius naudojasi Europos Sąjun-
ga šiai strategijai įgyvendinti, kai tik įmanoma, kaip jis padarė Gruzijos atveju 
2008 metais. Bet nepaisant prestižo, kurį suteikė pirmininkavimas ES Tarybai, 
Paryžiaus aktyvumas vėlesniu laikotarpiu nepadidėjo. Akivaizdu, kad Sarko-
zy ir Hollande’o strategijos išlaiko neapibrėžtą pusiausvyrą tarp solidarumo 
ES ir NATO ir Rytų partnerystės su Rusija, nes tokia pozicija yra pagrindas 
Prancūzijai daryti įtaką. Todėl nėra sunku suprasti Hollande’o pasimetimą po 
„Mistral“ ir Ukrainos reikalų – nenoromis Paryžius renkasi ES ir NATO sąjun-
gininkus, o ne Maskvos partnerystę, o tai gali sutrukdyti įgyvendinti ambicijas 
Vidurio Rytuose ar Afrikoje, nes Rusija jau nebebus linkusi bendradarbiauti JT 
Saugumo Taryboje.

Kaip dviejų stiprių aljansų narė ir sistemą veikianti valstybė, Prancūzija 
visada susiduria su sudėtinga dilema – Paryžiui reikia sutvirtinti savo poziciją 
šiuose aljansuose ir tuo pačiu metu toliau veikti nepriklausomai, nepakenkiant 
šiems aljansams. Atrodo, kad šiuo klausimu Sarkozy ir Hollande’as pateikia tą 
patį atsakymą.

2014 m. rugsėjis 
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Mažųjų valstybių veikimo būdai  
NATO ir ES bendroje saugumo  
ir gynybos politikoje 

Mažos valstybės yra svarbios tarptautinės bendruomenės narės. Jos nepriklauso galingiausių valstybių 
klubams, tačiau savo aktyvumu ir nuoseklia politika gali tapti svarbiomis veikėjomis tarptautinėje 
arenoje. Šio straipsnio tikslas parodyti mažųjų valstybių veikimo būdus ir strategijas siekiant savo 
tikslų dviejose organizacijoje – NATO ir Europos Sąjungoje. Straipsnyje pabrėžiama, kad mažosios 
NATO ir ES narės gali maksimizuoti savo galią aljansuose, jei laikosi kryptingos strategijos veik-
damos įvairiais lygiais. Mažos valstybės gali įgyvendinti savo nacionalinius interesus, jei praktiškai 
prisideda prie tarptautinio saugumo stiprinimo, suburia kvalifikuotą personalą, kelia ir plėtoja naujas 
iniciatyvas ar išnaudoja kitus savo privalumus. Straipsnyje pabrėžiama, kad mažųjų valstybių įtaka 
visada turės tam tikras natūralias ribas – kai jų veiksmai paliečia svarbius didžiųjų narių interesus, 
mažųjų įtakos sklaida yra labai suvaržoma. Šiame straipsnyje parodomi mažųjų valstybių veikimo 
būdai pateikiant mažųjų valstybių, įskaitant Lietuvos, veiksmų pavyzdžių. Oro policija Baltijos šalyse 
yra puikus pavykusios mažų valstybių iniciatyvos pavyzdys, o bandymas prieš keletą metų peržiūrėti 
Europos saugumo strategiją baigėsi nesėkme. Norėdamos sėkmingai veikti mažosios valstybės visada 
turi nusistatyti aiškius prioritetus ir susitaikyti, kad nemažai jų iškeltų gerų iniciatyvų bus niekada 
neįgyvendinta. 

Įvadas

Europa yra mažų valstybių žemynas. Nors dažnas Lietuvos gyventojas 
guodžiasi, kad mes esame maža tauta ir nedaug ką sprendžiame tarptautinia-
me lygmenyje, tačiau praktika rodo, kad mažos šalys gali ir moka veikti tarp-
tautinėje arenoje. Lietuva nėra išimtis, nors pagal gyventojų skaičių ji yra 35, 
o pagal teritoriją netgi 26 iš daugiau kaip penkiasdešimties Europos valstybių. 
Vis dėlto, pagal dažnai tarptautinių santykių analizei naudojamą mažųjų vals-
tybių teoriją, Lietuva yra mažoji valstybė (angl. small state).

Viešame diskurse yra gana paplitusi nuomonė, kad mažosios NATO ir 
ES narės neturi balso. Dažnas Lietuvos gyventojas, besidomintis saugumu, su 
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nemaža pašaipos doze komentuoja mūsų politikų pasisakymus apie nuveiktus 
darbus tarptautinėje arenoje. Toks požiūris nėra teisingas. Mažosios valstybės 
gali turėti neproporcingai didelę įtaką tokiose organizacijose kaip NATO ir ES, 
jeigu aktyviai, nuosekliai dirba ir žino, ką nori pasiekti. Mažosios valstybės nega-
li prilygti didžiosioms savo karine ar ekonomine galia, todėl nenorėdamos tapti 
tik pastarųjų valios vykdytojomis, turi veikti sumaniai, greitai ir energingai. 

Mažųjų valstybių santykis su aljansais ar kitomis organizacijomis yra 
dažnas akademinio domėjimosi objektas. Dažnai nagrinėjama, kokia mažų-
jų valstybių motyvacija, kokios priežastys lemia jų prisijungimą prie vieno ar 
kito tarptautinio darinio. Akademinėje literatūroje dažnai galima aptikti mažų 
jųvalstybių elgesio modelių ar santykio su didžiosiomis valstybėmis tyrimus1. 
NATO ir ES tematiką nagrinėjančioje literatūroje labai aktualus yra naštos 
pasidalinimo klausimas, kurio aktualumas ypač padidėjo po Šaltojo karo, kai 
Europa pradėjo labai mažinti išlaidas gynybai.

Šiame straipsnyje mažų valstybių veiksmai bus nagrinėjami kitu aspektu –
pagrindinis klausimas yra, kaip ir kokiu būdu mažos šalys gali maksimizuoti savo 
galią Aljanse ir kitose tarptautinėse organizacijose. Straipsnyje nebus gilinamasi, 
kodėl jos jungiasi prie aljansų, ar kaip veikia galios balansavimo mechaniz-
mas tokioje sudėtingoje sistemoje. Į šiuos klausimus atsakyti yra parašyta gana 
daug knygų ir straipsnių. Šis straipsnis skirtas parodyti būdus, kaip realiame 
gyvenime mažosios valstybės veikia ir siekia savo tikslų, kokiais būdais gali 
ginti savo interesus. 

Mažos šalys gali daryti įtaką spendimams keliais būdais – neorealistai aiš-
kintų, kad įtaka jos daro pasinaudodamos santykine savo galia, ypač tais klausi-
mais, kur turi gyvybinių interesų. Mažų šalių privalumas gali būti specifinė geo-
grafija, tam tikri resursai, palankios koalicijos. Neoliberalai teigtų, kad jos daro 
įtaką remdamosios savo švelniąja galia įtikinėjimams, apeliacijai į bendras verty-
bes, kurios svarbios tokiose organizacijose kaip NATO ir ES2. Šiame straipsnyje 
nėra ieškoma tiesioginio atsakymo, kuri teorija pateikia geresnį modelį aiškinant 
mažųjų valstybių elgesį. Šio straipsnio tikslas ne toks ambicingas – juo siekiama 
parodyti mažųjų valstybių veikimo būdus ir strategijas.

Šio straipsnio tyrimo objektas – mažųjų valstybių veikla NATO ir ES 
bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) kontekste. NATO ir ES nėra 

1 Reiter E., Gärtner H., eds. Small States and Alliances, Physica, 2001, Keohane, R. O. “The Big Influence of 
Small Allies”, Foreign Policy, 1971, 2, p.161-182, Hey J. A. K., ed., Small States in World Politics: Explaining 
Foreign Policy, Lynne Rienner Pub, 2003, arba bendresnio pobūdžio knygos, tokios kaip Walt S. M., The 
Origins of Alliances, Cornell University Press, 1997.
2 Honkanen K., “The influence of small states on NATO decision making process (The membership expe-
rience of Denmark, Norway, Hungary and the Czech Republic)”, FOI, 2002, p. 27–28.
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identiškos organizacijos, tačiau jas jungia keli bendri bruožai, kurie leidžia na-
grinėti mažų šalių veiklą viename straipsnyje. Visų pirma, net 22 šalys priklau-
so abiem organizacijoms. Tiesa, Danija nedalyvauja karinėje BSGP dimensi-
joje, nors ir yra ES narė. Kita vertus, ne ES narė Norvegija gali prisijungti prie 
BSGP iniciatyvų, pavyzdžiui, kovinių grupių. Dauguma iš tų šalių yra būtent 
mažos šalys. 

Antra, abiejose organizacijose svarbų vaidmenį vaidina ne tik valstybės, 
bet ir centrinė biurokratija, kuri turi įtakos ruošiant sprendimus. Valstybės vi-
sada turi galutinį žodį, bet NATO tarptautinio personalo ir ES Išorinių veiks-
mų tarnybos veikla, jų pagalba surandant konsensusą yra gana didelė. Trečia, 
abiejose organizacijose yra lyderis, kuris formuoja naujas iniciatyvas ir skatina 
eiti pirmyn. NATO toks vaidmuo tenka JAV, o ES – Prancūzijai. Ketvirta, tai 
demokratinių šalių klubai, kur pagarba kito interesams ir konsensuso paieška 
yra svarbios vertybės visoms šalims. Tai itin svarbus faktorius mažoms šalims.

Nereikia pamiršti ir akivaizdžių skirtumų. ES yra supranacionalinė or-
ganizacija, kurios interesų laukas yra labai didelis, o  NATO užsiima tik saugu-
mu. NATO neturi nieko panašaus į Europos Komisiją ar ES teismą. Skiriasi ir 
sprendimų priėmimo būdas – NATO visi sprendimai priimami tik konsensusu, 
o ES kai kurie sprendimai priimami balsų dauguma. Kvalifikuotos daugumos 
balsavimas nėra dažnas BSGP srityje3, tačiau egzistuoja ir tam tikros išimtys, 
kurios svarbios, pavyzdžiui, analizuojant Europos gynybos agentūros veiklą. 
Toks metodas aiškiai mažina mažųjų valstybių įtaką sprendimų priėmimui. 

Nepaisant šių skirtumų, akivaizdūs panašumai leidžia manyti, kad ma-
žųjų valstybių elgesys abiejose organizacijose neturėtų labai skirtis – panau-
dodamos savo turimos svertus, jos sieks, kad organizacijos leistų joms įgy-
vendinti nacionalinius interesus ir daryti įtaką bendriems sprendimams, taip 
priversdamos didžiąsias šalis palaikyti jų poziciją.

Straipsnyje naudojama ta pati mažųjų valstybių apibrėžtis kaip ir prieš 
kelerius metus publikuotoje mano analizėje „Mažųjų valstybių reikšmė NATO 
išmaniosios gynybos iniciatyvose“4. Straipsnyje kiekviena valstybė, kurios gy-
nybos biudžetas yra mažiau kaip 10 mlrd. JAV dolerių, priskiriama mažųjų 
valstybių kategorijai. Tokia apibrėžtis tinka visoms NATO ir ES valstybėms, 
išskyrus JAV, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Kanadą, Turkiją, 
Ispaniją ir Olandiją. 2015 metais šią ribą peržengė ir Lenkija. Šis sąrašas beveik 
identiškas R. De Wijk paskelbtoje studijoje, kurioje vertinamas NATO šalių 

3 Pavyzdžiui, sprendimai dėl nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo ar Europos gynybos agentūros 
vadovo priimami kvalifikuotos daugumos balsavimu.
4 Urbelis V. „Išmaniosios gynybos pasekmės mažosioms Aljanso narėms“, Lietuvos metinė strateginė 
apžvalga, 2012–2013, t. 11, p. 9–29.



karinis pajėgumas5, sąrašui. R. De Wijk aiškiai pabrėžia, kad mažųjų valstybių 
išskirtinis bruožas – nesugebėjimas turėti viso karinių pajėgumų spektro ir ne-
galėjimas savarankiškai panaudoti karinių instrumentų kitose pasaulio dalyse.  
Karinio mažųjų valstybių veikimo laisvė yra labai apribota didžiųjų valstybių, 
jos priklausomos nuo didžiųjų šalių karinių pajėgumų, o jų saugumo garantas 
yra kolektyvinės gynybos susitarimai. 

Danija yra geriausias mažos, tačiau aktyvios ir įtakingos NATO šalies 
pavyzdys. Vien tai, kad ankstesnis NATO generalinis sekretorius ir Karinio 
komiteto pirmininkas buvo danai, parodo, kad šios šalies atstovai yra labai ger-
biami. Danija yra viena aktyviausių NATO šalių pagal iniciatyvų skaičių, ji ak-
tyviai dalyvauja tarptautinėse operacijose, plėtoja paramos politiką, yra aktyvi 
Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regione. Baltijos šalys savo karinius vienetus 
yra priskyrusios Danijos divizijai, o jos  instruktoriai buvo itin svarbūs kuriant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenes6. 

Daug kas nustebs sužinoję, kad Šaltojo karo metu Danijos užsienio po-
litika išgyveno vadinamąją „išnašų erą“ – tokį pavadinimą ji pelnė todėl, kad 
prieštaraudavo daugumai NATO sprendimų, ypač branduolinio ginklo klausi-
mais7. Tačiau pasibaigus Šaltajam karui, Danija pasikeitė – dėl savo aktyvumo 
per vieną dešimtmetį iš vidutiniokės tapo viena iš NATO šalių lyderių. Kai 
kyla diskusijos dėl NATO ateities, dėl operacijos Afganistane ar NATO praty-
bų, daugumai valstybių Danijos nuomonė yra itin svarbi. Šis pavyzdys puikiai 
įrodo, kad ne valstybės dydis viską lemia. Mažosios valstybės ne tik nėra klus-
nios didžiųjų tarnaitės, bet ir pačios stengiasi didžiąsias palenkti sau naudinga 
linkme. Jos turi savo nuomonę ir ją aktyviai gina. 

Tiesa, yra ribos – mažosios niekada nebus tokios įtakingos kaip didžio-
sios valstybės, bet norėdamos jos gali pasiekti daug daugiau, negu galima būtų 
tikėtis tik pagal valstybės dydį. Mažų šalių įtaką šiame straipsnyje nagrinėsime 
pagal du pagrindinius veiksnius: pirma, kaip ji sugeba daryti įtaką organiza-
cijos darbotvarkei, iškelti probleminius klausimus ir priversti diskutuoti, an-
tra, sugeba daryti įtaką sprendimams klausimų, kurie jau yra darbotvarkėje, ir 
įtikinti, kad jie yra svarbūs ir būtini įgyvendinti8. Tai leis detaliau išnagrinėti 
mažų šalių veikimo būdus NATO ir ES viduje. 

5 De Wijk R. “Security Implications of NATO Transformation for Smaller Members” in Setälä M., ed., 
Small States and NATO, Atlantic Council of Finland, 2005,  p. 17–23.
6 Wammen N. “Close allies and friends - Ten years on” in Vestenskov D., ed., 10 Years after NATO member-
ship - an anniversary in the shadow of a crisis, Royal Danish Defence Institute, p. 12.
7 “Small States in NATO: Influence and Accommodation. A thematic summary of the panel discussion” in 
Setälä M., ed., Small States and NATO, Atlantic Council of Finland, 2005, p. 27–28.
8 Honkanen K., Op. cit., p. 16.
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1. Solidarumas ir konsensuso principo svarba

NATO ir ES narės yra vieno klubo narės – jos turi rūpintis viena kitos 
saugumu ir bendra gerove. Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis įpareigoja 
jas viena kitą ginti ginklu, jei kuri nors būtų užpulta priešininko. Nieko nėra 
stipresnio už įsipareigojimą aukoti savo žmonių gyvybes bendrų interesų la-
bui. Tai nereiškia, kad visais klausimais NATO narės yra bendramintės. Irako 
karo metu jos buvo rimtai susipykusios, tačiau tai niekaip nepaveikė jų įsipa-
reigojimų viena kitai. Valstybės dydis tokiais atvejais nėra svarbus, mažos ir 
didelės šalys bus ginamos vienodai. ES šalis sieja kiek silpnesnė, nors taip pat 
svarbi Lisabonos sutartyje įrašyta Solidarumo sąlyga, kuri skelbia, kad „Są-
junga ir valstybės narės veikia bendrai ir solidariai, jei kuri nors valstybė narė 
patirtų teroro aktą, gaivalinę nelaimę ar žmogaus sukeltą katastrofą.“9 

Solidarumas ir bendros vertybės sudaro bendrą NATO ir ES, kaip de-
mokratinių šalių klubo, pagrindą. Tai savotiška bendruomenė, jos žmonės yra 
susiję tarpusavio pagarba ir supratimu. Mažosios valstybės yra šios bendruo-
menės narės, o demokratinėje visuomenėje visų nuomonė turi būti išklausyta. 
Priklausymas demokratinių valstybių sąjungai visas šalis  (dideles ir mažas) 
įpareigoja elgtis atitinkamai, atsižvelgti į viena kitos interesus. Šią NATO ir ES 
savybę mažosios narės puikiai išnaudoja10. 

Mažųjų šalių dalyvavimas leidžia didžiosioms atsikratyti stereotipo, kad 
tik keletas didžiųjų valstybių valdo pasaulį. Įvairaus dydžio šalių koalicijos le-
gitimizuoja didžiųjų valstybių veiklą, daro jų priimamus sprendimus priimti-
nesnius pasaulio bendruomenei. NATO operacijai Libijoje 2011 m. labai reikė-
jo tokių Aljanso narių kaip Bulgarija, Danija, Graikija, Rumunija dalyvavimo, 
taip pat partnerių iš Jordanijos, Kataro, Švedijos ar Jungtinių Arabų Emyratų 
paramos. Prancūzija savo veiksmams Afrikoje beveik visada bando sutelkti 
tarptautinę paramą – tai labai svarbu politikams ir gyventojams.

Reiktų atskirai pažymėti JAV elgesį kitų NATO šalių atžvilgiu. NATO 
viduje JAV elgesys labiau atitinka „sąžiningojo arbitro“, o ne „valdingojo dikta-
toriaus“ principus, o mažųjų valstybių parama yra svarbi legitimizuojant JAV 
lyderystę. Tik išskirtiniais atvejais amerikiečiai bando primesti kitoms šalims 
savo valią. Amerikiečių lyderystė yra grįsta ne tiek jų turima jėga, bet bandy-
mu įsiklausyti į kitų šalių problemas ir suderinti įvairius interesus. Tai puiki 
galimybė mažoms šalims paveikti ir argumentais palenkti stipriausią Aljanso 

9 Lisabonos sutartis, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/lt_lisbon_treaty.pdf.
10 Solidarumo reikšmė buvo aiški nuo pat NATO įkūrimo pradžios, žr. Spinelli A., “Atlantic Pact or Euro-
pean Unity”, Foreign Affairs, 1962, 40 (2), p. 542–552.



valstybę sau naudinga linkme. ES viduje situacija dar paprastesnė – dvi di-
džiausios karinės Europos galybės Prancūzija ir Didžioji Britanija, siekdamos 
sau parankių sprendimų, visada ieško mažesnių šalių paramos, todėl jų įtaką 
dar labiau išauga. 

Kiekvienas didžiųjų bandymas įvesti  „savo tvarką“ NATO ir ES baigdavo-
si nesėkme. Kai 2003 m. pradžioje Vokietija ir Prancūzija pasiūlė paskirti stiprų 
Europos valstybių vadovų tarybos pirmininką, kuris turėtų didelius įgliojimus 
užsienio praktikoje, mažosios valstybės sunerimo, kad tai įtvirtins didžiųjų šalių 
dominavimą. Todėl sprendimas buvo blokuotas ir pavadintas mėginimu sukelti 
„konstitucinį perversmą“ arba sukurti „sisteminę oligarchiją“11. Mažųjų valstybių 
požiūris į ES institucijų reformą buvo aiškus – valstybių narių lygybė yra esminis 
principas, kurio privalu laikytis reformuojant Sąjungos institucijas. 1958 m. Pran-
cūzijos prezidentas pasiūlė JAV ir Didžiajai Britanijai sukurti trijų šalių direktoratą 
NATO viduje, kuriame būtų priimami svarbiausi sprendimai dėl karinio planavi-
mo ir karinių veiksmų vykdymo.12 Nesunku atspėti, kad tokia iniciatyva susilau-
kė mažesnių šalių (ir JAV) pasipriešinimo ir greitai žlugo13. 

Formaliai žiūrint, viena pagrindinių mažųjų valstybių įtakos paaiškinimų 
yra konsensuso taisyklė. Nors ir buvo bandymų šią taisyklę pakeisti, NATO vi-
duje mažosios šalys tam pasipriešino. ES BSGP konsensuso paieška taip pat yra 
pagrindinė sprendimų priėmimo forma. Taigi, abiejose organizacijose kiekviena 
šalis gali pakelti ranką (dažniausiai – parašytą raštą), ir sprendimas nebus priim-
tas. Nesvarbu, ar tai maža, ar didelė valstybė, kiekviena turi teisę pasakyti „ne“. 

Skeptikai pasakys, kad tai visiška netvarka, nes suderinti 28 valstybių 
interesus yra neįmanoma. Iš tiesų, valstybių interesus suderinti labai sunku, 
jų norai dažnai skiriasi. Visiems tenka nusileisti, atsižvelgti į kitų interesus. 
NATO ir ES komitetuose sklando posakis:  „Jeigu visi išliko nepatenkinti, va-
dinasi, kompromisas buvo geras“. Tai darbo kultūros, kai išmokstama gerbti 
kitų nuomonę ir rasti bendrą sprendimą, rezultatas.  Todėl konsensuso taisyklė 
nedaro tokios didelės žalos, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tokiu būdu 
priimti sprendimus yra sunkiau, tačiau kai jie būna priimti, tada niekas nebe-
gali jų užginčyti. Jeigu sprendimas priimtas, tai visi privalo jo laikytis. Jeigu 
dokumentas pasirašytas, jo teiginiai kartosis ir kituose. Pavyzdžiui, sutartas 
tekstas dėl NATO vaidmens energetinio saugumo srityje. NATO strateginėje 
koncepcijoje aiškiai pasakyta, kad NATO turi „kurti pajėgumus, prisidedan-
čius prie energetinio saugumo, įskaitant kritinės infrastruktūros ir tranzitinių 

11 „Tyranny of the Tiny“, The Economist, 366 (8308), 23 January 2003.
12 Honkanen K. Op. cit., p. 40.
13 Pagedas C. A., Anglo-American Strategic Relations and the French Problem, 1960–1963: A Troubled Part-
nership, Frank Cass, 2000, p. 30–34.
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kelių apsaugą <…>“.14 Taigi kiekvienas, kuris kituose dokumentuose siūlytų 
parašyti, kad NATO neturi vaidmens energetinio saugumo srityje, būtų greitai 
nutildytas. Ir atvirkščiai – nuomonė, kad NATO turi užtikrinti dujų ar naftos 
tiekimą Aljanso narėms, lygiai taip pat būtų greitai paneigta.

Rėmimasis tokia „rašytine teise“, kurios pagrindas yra įvairūs NATO ir 
ES sutarti dokumentai, leidžia mažosioms valstybėms  blokuoti joms nepri-
imtinus sprendimus ar tartis dėl tam tikrų nuolaidų: „Jeigu jūs nusileisite dėl 
punkto A, tai mes nusileisime dėl B.“ Dar daugiau – maža šalis gali užblokuoti 
kokį nors jai visiškai nesvarbų klausimą, tikėdamasi „iškeisti“ jį į kitą jai svarbų 
tekstą kitur. Todėl nieko nestebina, kai svarbių susitikimų metu netikėtai prieš-
raketinės gynybos klausimas tampa susijęs su operacijų finansavimo klausimu, 
nors tiesioginio ryšio tarp jų kaip ir nėra. Toks savotiškas turgus  ir skirtingų 
klausimų susiejimas leidžia mažosioms valstybėms pakreipti NATO ir ES po-
litiką viena ar kita joms reikiama kryptimi. 

Vidinės organizacijos kultūros ir konsensuso principo taikymo nega-
lima suabsoliutinti. Mažosios valstybės neblokuoja sprendimų bet kada to 
panorėjusios. Dauguma jų supranta, kad prieštaraudamos bet kam, kas joms 
nepatinka, pakenks savo reputacijai ir pačiai organizacijai. Pavyzdžiui, įprasta, 
kad maža šalis, nedalyvaujanti kokioje nors NATO operacijoje, ta tema susiti-
kimuose iš viso nekalba. Valstybės, neturinčios laivyno, beveik niekada neda-
lyvauja diskusijose apie NATO jūrų strategiją, o šalys, neturinčios interesų Eu-
ropos Šiaurėje, retai diskutuoja Arkties klausimais. Kiekviena maža šalis jaučia 
ribas, kurias peržengus jos autoritetui grėstų pavojus. 

2. Aktyvumas ir nacionalinių interesų kėlimas

Aktyvi užsienio ir saugumo politika yra vienas svarbiausių mažųjų 
valstybių svertų. Dauguma mažųjų narių yra itin aktyvios tarptautinėse ope-
racijose. NATO vadovaujamoje operacijoje Afganistane Estijos, Norvegijos ir 
Danijos aukų skaičius palyginti su šių šalių gyventojų skaičiumi buvo  nepro-
porcingai didelis15, o tokios šalys, kaip Lietuva, Vengrija, savarankiškai vado-
vavo provincijos atkūrimo grupėms. Lenkija 2003 m. Irake vadovavo vienam iš 
keturių okupacinių sektorių, o štai Norvegija ir Belgija buvo vienos aktyviausių 

14 NATO’s role in energy security, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm.
15 Jakobsen P. V., Ringsmose J. “For our own security and for the sake of the Afghans. How the Danish 
public was persuaded to support an unprecedented costly military endeavor in Afghanistan”  in de Graaf 
B., Dimitru G., eds., Strategic Narratives, Public Opinion and War Winning domestic support for the Afghan 
War, Routledge, 2015, p. 118–140.



operacijos Libijoje dalyvių, kiekviena skirdama po šešis F-16 naikintuvus ir pa-
pildomą personalą. Mažosios valstybės aktyvios ir ES operacijose Malyje, So-
malyje, Konge. Toks aktyvumas verčia didžiąsias šalis gerai įsiklausyti į mažųjų 
nuomonę sprendžiant ir kitus, nebūtinai su šia operacija susijusius klausimus.

Aišku, mažosios šalys neturėtų persistengti pabrėždamos kokį nors 
klausimą, kuriam pagrįsti nėra pakankamai argumentų. Toks bandymas gali 
būti tiesiog kontrproduktyvus ir kelti didžiųjų šalių susierzinimą, ar netgi su-
kelti kitų svarbių klausimų blokavimą. Aktyvumas turi turėti prasmę ir aiškų 
tikslą (ko norima pasiekti). Aktyviai veikiant, turi būti žinoma kaip kolektyvi-
nės gynybos organizacija gali atsakyti į vieną ar kitą klausimą. 

Aktyvumas svarbus ne tik dalyvaujant organizacijų veikloje, bet ir pa-
brėžiant problemas, keliant klausimus ar inicijuojant diskusiją. Tai priverčia 
didžiąsias šalis kalbėti, diskutuoti ir turėti aiškią poziciją mažoms šalims rū-
pimais klausimais. Kartais tai būna didžiosioms šalims nemalonūs klausimai, 
kuriais jos net nenorėtų diskutuoti, tačiau būna priverstos tai daryti, kai atka-
kli mažoji valstybė apie tai pradeda kalbėti viešai ar uždarų susitikimų metu. 
2008 m. Lietuva ir Lenkija tokiu būdu privertė įtraukti energetinio saugumo 
klausimą į NATO viršūnių susitikimo Bukarešte darbotvarkę. Lengviausia to-
kiose diskusijoje yra priimti sprendimą daugeliui šalių nelabai svarbiu ir ne-
kontraversišku klausimu, kuris nepažeidžia kitų interesų. Kitu atveju, sėkmės 
tikimybė sumažėja iki minimumo.

Puikus tokio veikimo pavyzdys yra Lietuvos ir Danijos inicijuotas 
NATO žaliosios gynybos  projektas. Šios iniciatyvos priežastis – NATO šalių 
kariuomenės suvartoja daug energijos. Mažėjant gynybos biudžetams, ge-
bėjimas taupyti pinigus diegiant ekologiškas technologijas būtų puikus iš-
maniosios gynybos pavyzdys. Afganistanas patvirtino, kad energijos resursų 
taupymas yra svarbus operacinės sėkmės elementas – vienam litrui degalų 
į Afganistaną nugabenti reikėdavo sunaudoti 7 litrus degalų16. 2013 metais 
Lietuvos ir Danijos gynybos ministrai kreipėsi į savo kolegas siūlydami kartu 
dirbti kuriant inovacijas ir skatinti efektyvesnį išteklių naudojimą. NATO 
energetinio saugumo kompetencijos centras tapo svarbia šios iniciatyvos da-
limi. Nors nemažai NATO šalių netapo didžiuliais šios iniciatyvos šalinin-
kais, bet tiesiog nebuvo argumentų blokuoti tokią gerą idėją. Žalioji gynyba 
tapo NATO darbotvarkės dalimi, tai atsispindėjo ir NATO Velso viršūnių 
susitikimo deklaracijoje17. 

16 Denmark and Lithuania promote Green Energy and Defence Initiative at NATO Ministerial, http://
nato.mfa.lt/nato/en/news/denmark-and-lithuania-promote-greenenergy-and-defence-initiative-at-nato-
ministerial.
17 NATO, Wales Summit declaration, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm.
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Kitas mažųjų valstybių veikimo pavyzdys yra Balkanai. Dauguma mažų 
regiono valstybių, bijodamos situacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ar Kosove 
eskalavimo, nuolat NATO ir ES forumuose pabrėžia, kad tarptautinė bendruo-
menė turi išlaikyti karines pajėgas šiame regione. Jų pateikiama informacija, 
įtikinėjimas ir pačių nuveikti darbai lemia, kad NATO ir ES iki šiol išlieka 
esminiai saugumo veikėjai regione. Nepaisant vyraujančio spaudimo gerokai 
sumažinti pajėgų skaičių regione, NATO operacija Kosove (KFOR) ir ES ope-
racija Bosnijoje ir Hercegovinoje tęsiasi iki šiol. 

NATO plėtrą taip pat galima vertinti kaip mažųjų valstybių sugebėjimo 
daryti įtaką politiniams sprendimams rezultatą. Būtent Danijos, Lenkijos ir 
kitų šalių nuolatinis darbas ir įtikinėjimas prisidėjo prie to, kad prieš dešimt 
metų Lietuva kartu su kitomis šalimis tapo NATO narėmis. Aišku, mažosios 
šalys nedaug būtų nuveikusios, jeigu ne reikiamu momentu parodyta JAV ly-
derystė, bet jos puikiai paruošė dirvą vėliau priimtiems sprendimams. 2014 
metais panašiai galėjo atsitikti ir vykstant debatams dėl Juodkalnijos narystės 
NATO. Būtent dvi mažosios valstybės – Slovėnija ir Kroatija sukėlė debatus dėl 
Juodkalnijos pakvietimo. Abu šie atvejai puikiai parodo ir mažųjų valstybių 
įtakos ribas – jei ne JAV parama, Baltijos šalys nebūtų tapusios NATO narė-
mis. Slovėnija ir Kroatija daug nuveikė, kad Juodkalnija irgi būtų pakviesta, 
bet 2014 m. NATO viršūnių susitikimo metu Juodkalnija kvietimo prisijungti 
prie NATO negavo. 

Kitas puikus pavyzdys – oro policija. Lietuva ir kitos Baltijos šalys akty-
viai siekė, kad oro policija taptų ilgalaike NATO misija, o ne būtų reguliariai 
persvarstoma kaip buvo iki 2012 metų. Pradėjus pokalbius šia tema su didžio-
siomis NATO valstybėmis, Baltijos šalys susidūrė su nemažu skepticizmu – 
niekas nenorėjo įsipareigoti tokiai misijai ilgam laikotarpiui, kai kurios šalys 
netgi kvestionavo patį oro policijos poreikį. Siekdamos įtikinti skeptikus, Bal-
tijos šalys nutarė parengti studiją, kur būtų išnagrinėtos įvairios oro polici-
jos atlikimo galimybės, įskaitant naikintuvų įsigijimą. Tokios studijos tikslas 
buvo paprastas – pateikti visus argumentus, suskaičiuoti pajėgų poreikį, Bal-
tijos šalių galimybes ir svarbiausia – parodyti, kiek kainuos įvairių sprendimų 
įgyvendinimas. 

Studijos išvados nieko nenustebino – oro policiją efektyviausia vykdyti 
kitoms NATO šalims dislokuojant mažiausiai keturis naikintuvus Baltijos ša-
lyse. Pabaigta studija buvo pristatyta NATO šalims tiek Briuselyje, tiek šalių, 
dalyvaujančių misijose, sostinėse. Baltijos šalys taip pat išplatino klausimynus, 
kur naikintuvus turinčios valstybės galėjo reikšti įvairius pageidavimus dėl pri-
imančios šalies paramos ir jų naikintuvų, dislokuotų Baltijos šalyse, priežiūros. 



Paaiškėjo, kad NATO valstybėms rūpi du pagrindiniai dalykai – finansavimo ir 
treniročių sąlygos. Po truputį šie klausimai buvo išspręsti prieš NATO viršūnių 
susitikimą sutarus dėl naujo priimančios šalies paketo. Jame išvardyti Balti-
jos šalių įsipareigojimai. Pirma, Baltijos šalys įsipareigoja prisidėti prie misijos 
vykdymo finansiškai skirdamos 5 mln. eurų per metus18. Tai vidutinė suma, 
kurią šalys papildomai išleidžia vykdydamos oro policijos misiją. Antra, jos 
turi modernizuoti savo poligonus, kuriuos galima panaudoti lėktuvų treniruo-
tėms, gerinti skraidymo sąlygas, kad pilotai neprarastų savo įgūdžių ir galėtų 
kelti kvalifikaciją.

Studijos parengimas ir naujas priimančios šalies paketas nuginčijo skep-
tikų argumentus dėl ilgalaikio sprendimo veiksmingumo. Remiamos JAV ir 
Danijos, Baltijos šalys po truputį į savo pusę patraukė daugelį kitų NATO ša-
lių. Rezultatas – Čikagos viršūnių susitikimo sprendimas, kad „NATO sveiki-
na sprendimą tęsti oro policijos misiją Baltijos šalyse ir pritaria Baltijos šalių 
sprendimui skirti papildomą priimančios šalies paramą dalyvaujančioms vals-
tybėms. Sąjungininkai išlieka įsipareigoję šiai misijai“19.  Svarbu, kad Baltijos 
šalių pasiūlytos sąlygos buvo pritaikytos ir Rusijos agresijos Ukrainoje metu 
atsiųstam NATO oro policijos pastiprinimui. 

Veikiant tokiu būdu viena svarbiausių mažųjų valstybių sėkmės taisy-
klių – aiškus prioritetų nustatymas. Mažos valstybės stengiasi ginti tik tuos in-
teresus, kurie joms yra gyvybiškai svarbūs. Anksčiau minėta NATO plėtra ar oro 
policija yra puikus tokio veikimo pavyzdys. Veikdamos tokiose sudėtingose or-
ganizacijos kaip ES ir NATO, jos turi labai aiškiai nusistatyti prioritetus ir jiems 
skirti didžiausią dėmesį. Šalių  prioritetai – istorijos, geografijos ir saugumo si-
tuacijos pasekmė. Pavyzdžiui, Turkija dažnai taiso dokumentus, kur kalbama apie 
Artimųjų Rytų problemas, Norvegija ir Kanada – apie Europos Šiaurę, Baltijos šalys 
ir Lenkija – apie Europos rytines kaimynes, Rumunija ir Bulgarija – apie Juodosios 
jūros regioną, Prancūzija ar Didžioji Britanija – apie Afrikos šalis ir t. t. 

Ne mažiau svarbi mažųjų valstybių veiklos sritis yra mėgstamų ir propa-
guojamų temų pasirinkimas. Dauguma mažųjų valstybių dėl istorinių ar kul-
tūrinių priežasčių turi temų, kuriose jos specializuojasi ir siūlo įvairių idėjų. 
Pavyzdžiui, estai mėgsta kalbėti kibernetinės gynybos tema, lietuviai – apie 
energetinį saugumą, danai – apie ekologiją, klimato kaitą, latviai – apie strate-
ginę komunikaciją ir pan. Tose srityse, kuriose turi didelius interesus ir patirtį, 
mažosios valstybės taip pat gali vaidinti svarbų vaidmenį. Geras pavyzdys yra 

18 BNS, NATO chief announces extension of Baltic air-policing mission without dates but with possibility 
of review, 21 May 2012.
19 NATO, Chicago Summit declaration. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm. 
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Čekija, kuri nuo senų laikų daug dėmesio skiria kovos su cheminiu ir biologi-
niu ginklu pajėgumams. Čekai turi gerus ekspertus, laboratorijas, kitą įrangą 
ir bando pirmauti šioje srityje, o nei viena diskusija apie specialiųjų pajėgų 
vaidmenį neapsieina be aktyvaus Lietuvos dalyvavimo20. Šiaurės šalys yra svar-
bios diskutuojant humanitarinės pagalbos klausimais, nes jų metinė parama 
yra vertinama apie 15 mlrd. dolerių per metus.21

NATO kompetencijos centrų kūrimas – svarbi tokios politikos dalis. 
Kibernetinės gynybos (Estijoje), Energetinio saugumo (Lietuvoje), Apsaugos 
nuo improvizuotųjų sprogdinimo užtaisų (Slovakijoje), Žmogiškosios žvalgy-
bos (Rumunijoje), Apsaugos nuo cheminio, biologinio, radiacinio ir branduo-
linio ginklo (Čekijoje), Medicinos (Vengrijoje), Jūrinių minų (Belgijoje) kom-
petencijos centrai yra puikūs valstybių specializacijos pavyzdžiai, leidžiantys 
nukreipti mažų valstybių energiją tam tikra visiems naudinga linkme22. Tokiais 
atvejais mažos valstybės imasi savotiško lyderio vaidmens, skiria tai temai dau-
giau dėmesio ir kelia įvairias jų interesus atitinkančias iniciatyvas. Tokio reiš-
kinio pasekmė –  didžiosios šalys beveik niekada nesiima svarbesnių veiksmų, 
nepasikonsultavusios su toje srityje aktyviausia mažąja valstybe. 

Toks aiškių temų ir regionų išskyrimas leidžia mažosioms valstybėms 
tapti savotiškomis tų sričių ekspertėmis, o prioritetų nustatymas – nukreipti 
pastangas konkretiems tikslams pasiekti. Tokia taktika dažniausiai pasiteisi-
na. Pavyzdžiui, prieš NATO viršūnių susitikimą Lietuva nusibrėžė tris aiškius 
konkrečius tikslus: kad būtų priimtas sprendimas dėl nuolatinės oro policijos, 
pripažintas NATO energetinio saugumo centras ir patvirtintos priemonės gy-
nybos planams įgyvendinti. Visus juos pavyko pasiekti ir paminėti valstybių 
vadovų priimtuose dokumentuose. 

3. Komitetai – vieta, kur gimsta sprendimai

Kita svarbi mažųjų šalių įtakos priemonė yra darbas NATO ir ES ko-
mitetuose. Svarbiausi sprendimai NATO ir ES neatsiranda iš niekur, sėkmė 
dažniausiai yra ilgo darbo komitetuose, kurie ruošia valstybių vadovų ir mi-
nistrų susitikimus, rezultatas. Komitetai yra pagrindinis politinių sprendimų 
priėmimų įrankis, savotiškas filtras, kuriuo grūdai atsijojami nuo pelų. 

20 Laajava J., Burnes N., “Small States and NATO Facing the Contemporary Security Environment” in 
Setälä M., ed., Small States and NATO, Atlantic Council of Finland, 2005, p. 14.
21 Brattberg E., “U.S.-Nordic Global Security Cooperation” in Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security Coop-
eration, Center for Transatlantic Relations, p. 127.
22 Centres of Excellence, NATO, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_68372.htm.



Komitetuose valstybės yra atstovaujamos vidutinės grandies pareigūnų, 
kurių pastangos yra esminės siekiant rezultatų aukštesniu lygmeniu. Čia glūdi 
viena pagrindinių mažųjų valstybių stiprybių. Komitetuose svarbu, ne tik iš 
kurios šalies tu esi, bet ir tavo asmeninės savybės ir sugebėjimas koordinuoti 
veiksmus su kitomis institucijomis. Mažos valstybės atstovui NATO ir ES ko-
mitete dažnai tereikia keleto telefono skambučių ar elektroninio laiško, kad 
suderintų poziciją su „sostine“, t. y. pagrindinėmis klausimą kuruojančiomis 
institucijomis. O didelei valstybei suformuluoti poziciją dažnai reiškia ilgą 
derinimo tarp įvairių institucijų (prezidentūros, premjero tarnybos, užsienio 
reikalų, gynybos ministerijų) procesą.

Todėl mažųjų valstybių atstovams daug paprasčiau būti lankstiems ir 
aktyviems nei jų kolegoms iš didžiųjų valstybių. Jie gali efektyviau dirbti, nes 
jų ryšiai ir kontaktai yra daug glaudesni. Viena yra dirbti Lietuvos Respubli-
kos krašto apsaugos ministerijoje su trimis šimtais darbuotojų, visai kas kita – 
Pentagone su 30 tūkstančių darbuotojų, kuriame pažįsti tik mažą dalį žmonių. 
Maža ir mobili struktūra, kur žmonės gerai vieni kitus pažįsta, yra didžiulis 
mažųjų valstybių privalumas. 

Kitas mažųjų valstybių veikos bruožas – tai aljansų ir koalicijų Aljanso 
viduje formavimas. Suprasdamos, kad pavieniui pasiekti rezultatų greitai ne-
įmanoma, jos linkusios veikti kartu23. Geras pavyzdys būtų prieš keletą metų 
gimusi iniciatyva didinti NATO matomumą Aljanso šalyse. Šį darbą pradėjo 
norvegai, parašę tris puslapius pasiūlymų, kaip galima išmaniai, panaudojant 
pratybas, gynybos planus, mokymą ir kitą veiklą, užtikrinti, kad būtų matomi 
NATO veiksmai net tik Afganistane, bet ir NATO šalyse saugant jų teritoriją. 
Greitai prie šios iniciatyvos prisidėjo Lietuva, parengusi savo pasiūlymus, ją 
parėmė Latvija ir Estija. Galiausiai ir Čekija nusprendė prisidėti. Didžiosios 
valstybės iš pradžių gana skeptiškai priėmė šias iniciatyvas, teigdamos, kad 
NATO ir taip gerai matoma. Tačiau po truputį mažosioms valstybėms pavyko 
įtikinti didžiąsias valstybes, kad NATO matomumas yra visų šalių interesas. 
Tai, ką matome šiandien mūsų regione (pratybas, įvairius karinius renginius), 
yra iš dalies sėkmingos Lietuvos ir jos bendraminčių veiklos rezultatas. 

Dirbant NATO ir ES, ne mažiau svarbu yra žmonių išsilavinimas ir dar-
bo įgūdžiai. Tikrai negalima teigti, kad mažųjų valstybių piliečiai yra kuo nors 
geresni ar protingesni už savo kolegas iš didžiųjų valstybių. Taip nėra ir negali 
būti. Tačiau paprastai mažųjų valstybių atstovai geriau jaučiasi tarptautinėje 
terpėje. Tarptautiniai santykiai jiems yra gyvenimo būdas, jie įpratę dirbti su 
užsieniečiais, yra mobilūs ir moka užsienio kalbų. 

23 Setälä M., ed., Small States in NATO, p. 27.
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Gera komunikacija prasideda nuo užsienio kalbų mokėjimo. Pavyz-
džiui, geros anglų žinios ir gebėjimas gerai kalbėti viešumoje yra didžiulis 
britų pranašumas, nedaug atsilieka ir Skandinavijos valstybės24. Neatsitiktinai 
NATO tarptautiniame štabe ar Europos išorinių veiksmų taryboje galima rasti 
neproporcingai daug Šiaurės Europos šalių atstovų, jie lengviau laimi konkur-
sus į svarbias pozicijas, o per tai galimybę daryti įtaką priimant svarbius NATO 
ir ES sprendimus. ES svarbu yra ne tik anglų, bet ir prancūzų kalbos žinios, 
čia daugiau pranašumų turi pietinės ES šalys. Kalbos, iškalbos ir komunikaci-
jų svarba išryškėja ruošiant svarbius dokumentus, deklaracijas, pareiškimus. 
Tokiose situacijose didžiulių privalumų turi anglosaksai ir skandinavai. Aišku, 
tokie debatai ar diskusijų meno sugebėjimai labiau lemia tam tikrus NATO ar 
ES politikos niuansus, o ne esminius sprendimus. Kai ateina tikrų sprendimų 
metas, NATO ir ES lyderiai kalba tiesiai, be užuolankų. 

4. Mažos šalies pirmininkavimas ES Tarybai –  
Lietuvos pavyzdys

Pirmininkavimas ES Tarybai buvo išskirtinis iššūkis Lietuvos valstybei. 
Daugybė susitikimų, parengtų dokumentų, moderuotų diskusijų – tai nema-
žas Lietuvos pasiekimas antrąjį 2013 m. pusmetį. Įdomu tai, kad po Lisabo-
nos sutarties pirmininkaujančios šalies reikšmė BSGP sumažėjo. Lisabonos 
sutartimi buvo įkurta nauja pareigybė – Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis už-
sienio reikalams ir saugumo politikai, kuris tuo pat metu yra ir Europos Ko-
misijos vadovo pavaduotojas. Lisabonos sutartis iš dalies apibrėžia vyriausios 
įgaliotinės pareigas, tačiau santykis su pirmininkaujančia šalimi nėra aiškiai 
apibrėžtas25. Akivaizdu, kad nuomonių spektras labai didelis – pradedant nuo 
to, kad BSGP sričiai pirmininkaujančios šalies nėra, o visas funkcijas atlieka 
vyriausioji įgaliotinė (dažna centrinėse ES institucijose dirbančio personalo 
nuomonė), tačiau su nuostata, kad valstybės valdo procesą, o pirmininkaujanti 
šalis turi galimybę daryti įtaką diskusijai ir galimiems sprendimams (dažna 
valstybių, ypač pirmininkaujančių, pozicija). 

Neatsitiktinai, mažosioms valstybėms pirmininkaujant ES Tarybai, di-
džiosios šalys matė jas kaip atsvarą vis didėjančiam vyriausiojo įgaliotinio do-

24 Setälä M., ed., Small States in NATO, p. 25. Daugiau apie kalbų paplitimą Europos šalyse žr. European 
Commission, “Europeans and their languages”, Special Eurobarometer 386, 2012.
25 Helvik N., “The High Representative 3.0”, Briefing Paper 155, Finish Institute of International Relations, 
2014, p. 3–4.



minavimui rengiant sprendimus ir ieškant konsensuso. Šis veiksnys buvo itin 
svarbus ir tuo, kad gynybos klausimai 2013 metų pabaigoje buvo diskutuojami ir 
valstybių vadovų lygiu. Konkretūs pavyzdžiai puikiai iliustruoja Lietuvos veiklą. 

4.1. Rytų partnerystės

Rytų partnerystės buvo bendras Lietuvos pirmininkavimo prioritetas, 
todėl jis turėjo atsispindėti ir BSGP dalyje. Pasirengimas išplėsti šią ES dimen-
siją prasidėjo dar prieš patį pirmininkavimą – jau pavasarį Lietuvoje įvyko 
pora darbinio lygio susitikimų, kuriuose Lietuva kartu su potencialiomis są-
jungininkėmis ES, tokiomis kaip Švedija ir Lenkija, ir Rytų partneriais bandė 
išsiaiškinti partnerių pageidavimus ir galimą veiklą šioje srityje. 

Seminarų metu gimė vadinamasis non-paper – keli puslapiai konkrečių 
pasiūlymų, kaip įtraukti partnerius į BSGP veiklą. Šios idėjos buvo pristatytos 
pačiame pirmam Lietuvoje vykusiam pirmininkavimo seminare Rytų partner-
syčių tema26. Šis renginys pritraukė nemažą dėmesį, o jame dalyvavo ir kelių ma-
žųjų valstybių ministrai. Vėlgi, seminare didžiausią vaidmenį turėjo mažosios 
valstybės, ypač iš Vidurio ir Rytų Europos. Seminaro idėjos vėliau pristatytos 
gynybos politikos direktorių ir gynybos ministrų susitikime, kur jos sulaukė ir 
didžiųjų šalių, ypač Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos, paramos. 

Tiesa, įvykiai Sirijoje nustūmė Rytų partnerystes į antrą planą (apie tai, 
kas dėsis vėliau Ukrainoje, tuo metu ne visi galėjo pagalvoti). Tačiau, kai buvo 
svarstomos Europos Tarybos išvadose, t. y.  oficialiame dokumente, kur fik-
suojama sutarta ES politika tam tikru klausimu, atsidūrė ir keletas Lietuvos 
iškeltų idėjų. Lietuvos pirmininkavimo metu buvo įsteigtas ir vadinamasis 
Rytų partnerystės forumas, kuriame ES šalys kartu su partneriais aptaria jiems 
rūpimus bendradarbiavimo klausimus. 

Įdomu tai, kad viena iš pirmininkavimo idėjų – paramos fondo Rytų 
partneriams įsteigimas, buvo įgyvendinta tik 2014 metų lapkričio mėnesį, kai 
Lietuvos gynybos ministras kartu su Latvijos, Vengrijos ir Didžiosios Britani-
jos kolegomis pasirašė deklaraciją dėl fondo darbo pradžios27. Tikėtina, kad 
kitos šalys prisijungs vėliau. 

Rytų partnerysčių politika yra puikus pavyzdys, kaip maža, aktyvi ir tu-

26 Seminar “Taking CSDP Partnership Forward: the Case of Eastern Partnership“, http://www.eu2013.lt/en/
events/political-meetings/conferencesandseminars/seminar-taking-csdp-partnership-forward-the-case-
of-eastern-partnership.
27 KAM, „Kuriamas fondas ES Rytų partnerių gynybai stiprinti“, http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
kuriamas-fondas-es-rytu-partneriu-gynybai-stiprinti.d?id=66424700.
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rinti idėjų ES šalis, pasinaudojusi puikia proga, t. y. pirmininkavimu, gali sufor-
muluoti vienminčių koaliciją ir pasiekti savo tikslus. Prie sėkmės prisidėjo ir tai, 
kad BSGP srityje nė viena didelė šalis neturėjo esminių problemų skatindama 
dialogą su Rytų partnerėmis, todėl niekas nekliudė Lietuvai įgyvendinti savo 
tikslus. EĮVT šiuo atveju vaidino svarbų, bet ne pagrindinį vaidmenį. 

4.2. Energetinis saugumas

Energetinis saugumas buvo antras svarbus Lietuvos pirmininkavimo 
prioritetas. Lietuvos ambicijos BSGP srityje buvo mažesnės kadangi energeti-
nis saugumas iki šiol net nebuvo diskutuojamas BSGP formatu, Lietuva siekė 
pristatyti problematiką kitoms ES narėms, išaiškinti jos svarbą ir apibrėžti atei-
ties gaires. Veikimo metodas buvo panašus kaip ir su Rytų partnerystėmis – se-
minarai, diskusijos darbinėse grupėse ir aukštesnio lygio susitikimuose. Tiesa, 
taktika skyrėsi – jeigu Rytų partnerysčių klausimai buvo keliami į kiek auštesnį 
lygį, tai energetinio saugumo BSGP svarstomi praktiniu-techniniu lygiu. Šiuo 
tikslu pasitelktas ir NATO energetinio saugumo kompetencijos centras, kurio 
indėlis turėjo skatinti NATO ir ES dialogą. Rezultatas – BSGP atsirado maža 
energetinio saugumo dimensija, tačiau didžioji darbo dalis persikėlė į Europos 
gynybos agentūrą, kuri turėtų vykdyti praktinius projektus šioje srityje. 

4.3. Europos Sąjungos kovinės grupės

Pagrindinė problema, kurią matė Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės, 
buvo paprastas – ES kovinės grupės egzistuoja jau dešimt metų, tačiau realiai 
dar nebuvo panaudotos. Šiuo požiūriu nebuvo skirtumo tarp didelių ir mažų 
ES valstybių, visas vienijo tas pats rūpestis. Tokioje aplinkoje veikti pirminin-
kaujančiai valstybei buvo lengviau – reikėjo tęsti pradėtus darbus, o diskusijų 
ašimi tapo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos bendrai organizuotas seminaras 
Londone kovinių grupių tema. 

Reikia pripažinti, kad nepaisant įvairiausių pasiūlymų ir vėliau priimtų 
sprendimų dėl ES kovinių grupių dislokavimo galimybių, iki 2014 m. pabaigos 
nei viena ES kovinė grupė niekur neišvažiavo, nors tokių galimybių buvo. 

Diskusija dėl ES kovinių grupių puikiai iliustruoja, kad prireikus panau-
doti bendriems reikalams nacionalinėms valstybėms priklausančius resursus 
pirmininkaujanti šalis ir EĮVT neturi jokių galių primesti šalims sprendimų, 
o bendri veiksmai susikirtus nacionaliniams interesams yra sunkiai tikėtini.



4.4. NATO ir ES bendradarbiavimas

Tai yra nuolat aptariama Europos valstybių tema. Nors neformalus 
dialogas tarp NATO štabų ir ES institucijų vyksta puikiai, tačiau formalūs 
santykiai jau seniai yra tapę Kipro ir Turkijos konflikto įkaitais. Šioje situ-
acijoje pirmininkaujančios šalies vaidmuo nebuvo didelis, o Lietuva jokio 
proveržio šioje srityje negalėjo padaryti.

4.5. Europos saugumo strategija 

Strategija buvo priimta 2004 m. Pirmasis jos sakinys iškilmingai skelbia 
„Europa dar niekada nebuvo tokia turtinga ir taiki, kaip dabar“. Toks teiginys 
buvo teisingas prieš dešimtmetį, tačiau Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu jis 
atrodė labai keistai. Karas prieš Gruziją, kibernetinės atakos ir ekonominė krizė 
aiškiai parodė, kad Europa turi persvarstyti savo saugumo prioritetus. Lietuva 
savo pirmininkavimo laikotarpiu  kėlė šį klausimą, ją rėmė ir keletas mažųjų ša-
lių, tokių kaip Švedija. Deja, Europos institucijos ir dauguma didžiųjų valstybių 
nenorėjo veltis į ilgus debatus dėl šio dokumento. Prireikė karo Artimuosiuose 
Rytuose ir Rusijos agresijos Ukrainoje, kad jau tik 2014 metų pabaigoje daugu-
ma lyderių pripažintų poreikį persvarstyti Europos saugumo strategiją. 

Šie keli pavyzdžiai puikiai parodė mažos valstybės, atsidūrusios svar-
bioje pozicijoje, galimybes ir apribojimus. Maža šalis turi laisvę ir galimybes 
įtraukti jai svarbius klausimus į ES darbotvarkę. Itin lengva tai padaryti, kai 
klausimas potencialiai nepažeidžia nei vienos šalies gyvybinių interesų. Ener-
getinis saugumas BSGP nebuvo svarbus daugeliui šalių, Lietuva neturėjo daug 
sąjungininkų, tačiau neturėjo ir didelių priešininkų. Šis klausimas tiesiog na-
tūraliai įsiliejo į praktinę darbotvarkę. Tačiau politiškai jautriu NATO ir ES 
santykių klausimu pasistūmėti buvo neįmanoma, nebent Lietuva būtų sugal-
vojusi, kaip praktiškai išspręsti Kipro padalijimo klausimą. Dar sunkiau, kai 
visos didžiosios šalys sutartinai nepritaria keliamai problemai, kaip tai atsiti-
ko su Europos saugumo strategija. Neatsitiktinai, didžiausi ir labiausi matomi 
Lietuvos pasiekimai pirmininkavimo metu buvo Rytų partnerysčių srityje. Tai 
atspindėjo bendrą tendenciją ir asocijos sutarčių pasirašymą (ratifikavimą) per 
pastaruosius metus. 
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Išvados

Kol tarptautinės sistemos pagrindu bus nacionalinės valstybės, Lietuva, 
kaip ir kitos mažos šalys, ieškos ir ras būdų ginti savo nacionalinius interesus 
ir laviruoti tarp didžiųjų savo kaimynių. Narystė aljansuose ir tarptautinėse 
organizacijose yra vienas iš būdų mažoms šalims daryti įtaką ir pakreipti sau 
naudinga linkme tarptautinę politiką.

Valstybių dydis ir galia yra svarbu, bet jų įtaka NATO ir ES priklauso 
nuo daugelio veiksnių. Aktyvi, žinanti, ko nori, skirianti didelį dėmesį savo 
saugumui, turinti gerai paruoštą personalą valstybė visada bus gerbiama, o jos 
nuomonės klausoma. Savo idėjoms skleisti galima pasirinkti didelį priemonių 
spektrą – pradedant nuo idėjos iškėlimo ir baigiant jos įgyvendinimu pasi-
naudojant įvairiais instituciniais mechanizmais. Pasyvi, neišsiugdžiusiu gerų 
derybininkų ir mažai kuo besidominti šalis bus didžiosios politikos paraštėse. 

Straipsnyje aiškiai išdėstyta, kad valstybės įtaka negali būti mechaniš-
kai prilyginta teritorijos, ekonomikos ar karių skaičiaus sumai. Kiti parametrai  
(dalyvavimas tarptautinėse operacijose ir iniciatyvose, derybiniai sugebėjimai, 
kvalifikuotas personalas) gali neproporcingai stipriai padidinti mažos valsty-
bės sugebėjimą daryti įtaką sprendimams. Mažoms šalims yra palankūs ir kai 
kurie struktūriniai veiksniai, ypač konsensuso principo taikymas NATO ir ES. 

Straipsnyje taip pat išvardyti ir mažas valstybes ribojantys veiksniai. 
Joms lengva veikti, kai jų veiksmai neliečia esminių didžiųjų šalių interesų, 
tačiau kai nuomonės išsiskiria, mažųjų valstybių pasiekimai kuklesni. Lietuvos 
pirmininkavimas ES Tarybai yra puikus to pavyzdys – nepavyko daug pasiek-
ti sprendžiant NATO ir ES, Europos saugumo strategijos ar netgi ES kovinių 
grupių klausimus. 

Mažoji valstybė turi pati apsispręsti, tik nuo jos pačios veiklumo pri-
klausys, kiek ir kuriose srityse jos klausys didžiosios šalys. NATO ir ES maža-
jai valstybei reikia daug ir sunkiai dirbti, kad įgauti ir išlaikyti pasitikėjimą ir 
autoritetą.

2015 m. balandis
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Rusijos karinė galia –  
ekspansinės politikos priemonė

Dauguma Rusijos tarptautinės elgsenos mokslinių tyrimų iki šiol daugiausia rėmėsi tik jos politinio 
elito priimtų sprendimų analize. Tačiau šiame darbe įrodinėjama, jog politiniai sprendimai, visų 
pirma, yra paremti materialiais valstybės ištekliais, o tai, savo ruožtu, galimai sąlygoja valstybės 
karinės galios ir užsienio politikos priežastingumą. Todėl Rusijos karinė galia šiame straipsnyje 
vertinama kaip priemonė ekspansinei užsienio politikai vykdyti. Keliama prielaida, jog Rusijos 
karinės galios augimas yra susijęs su siekiu stiprinti įtaką posovietiniame regione. Rusijos saugumo 
ir gynybos politikos, gynybos išlaidų, karinių pajėgumų ir karinio aktyvumo analizė atskleidžia, 
kad Rusijos karinė galia auga turėdama dvigubą tikslą: 1) atgrasyti NATO ir ES nuo tolesnės plėtros 
ir 2) išlaikyti ir (ar) plėsti savo įtaką posovietinėse valstybėse.

Įvadas

Rusijos politikos ir kariuomenės elitas nuolatos pabrėžia, kad Rusija yra 
didžioji pasaulio ir tuo labiau regiono galia. Todėl, anot jų, siekiant išlaikyti 
galingos valstybės statusą, Rusijos užsienio ir saugumo politika turi būti vals-
tybės prioritetinė sritis. Kaip pastebėjo Rusijos istorijos ekspertas Richardas 
Pipesas, Rusijos valdančioji klasė ir didžioji dalis inteligentijos labiau susirū-
pinusi tarptautinės įtakos išsaugojimu nei žemais šalies pragyvenimo stan-
dartais1. Taigi dėl siekio tapti regiono lydere ir dėl gana agresyvios užsienio 
politikos kaimyninių šalių atžvilgiu, Rusija tarptautinėje aplinkoje dažnai ver-
tinama kaip valstybė turinti ekspansinių tikslų. Tai, kad Rusija siekia išlikti 
dominuojančia valstybe regione ir ketina didinti savo autoritetą pasaulyje, 
patvirtina dabartinio Rusijos prezidento Vladimiro Putino 2013 m. išsakytas 
lakoniškas komentaras apie naująją Rusijos Federacijos užsienio politikos kon-
cepciją: „Jos [Rusijos] svarba ir autoritetas bus stiprinami“2. Daugelio politikos 

*Erikas Kaukas – Lietuvos karo akademijos Politikos mokslų katedros doktorantas.  Adresas koresponden-
cijai: Totorių 25, 01121 Vilnius, tel. (8 5) 278 5037, el. p. erikas.kaukas@kam.lt 
1 Pipes R., “Is Russia Still an Enemy?”, Foreign Affairs 76 (5), 1997, pp. 65–78.
2 Черненко Е., “Вес и авторитет России в мире будет укреплиатсиаь” [“Weight and authority  
of Russia in the world will be strengthened”], Коммерсант, 2013, http://www.kommersant.ru/
doc/2129338 (in Russian).
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ekspertų nuomone3, Rusija siekia atkurti buvusią Sovietų Sąjungos galybę, o 
tam pasitelkia ne tik politinius svertus, bet ir valstybės karinius pajėgumus. 
Auganti Rusijos karinė galia yra aiškus požymis to, jog Rusijos valdžia turi 
ketinimų panaudoti šią priemonę siekdama savo politinių tikslų. Be to, Rusi-
jos suaktyvėjusios užsienio politikos tendencijas atskleidžia ne tik Kremliaus 
retorika, bet ir konkretūs veiksmai: 2008 m. rugpjūtį įvykęs Rusijos ir Gruzijos 
karas ir dabartiniai įvykiai Rytų Ukrainoje. Šie konkretūs pavyzdžiai įrodo, 
kad Maskva pasiryžusi ginti savo interesus posovietinėje erdvėje, naudodama 
visas turimas priemones, taip pat ir karinę jėgą.

Šio darbo tikslas – įvertinti prielaidą, kad Rusijos karinės galios au-
gimas susijęs su siekiu stiprinti įtaką posovietiniame regione. Šiam tikslui 
pasiekti iškeliami du esminiai uždaviniai: įvertinti Rusijos užsienio politiką 
posovietinių valstybių atžvilgiu ir įvertinti Rusijos karinės galios pokyčius per 
tam tikrą laiką. Svarbu pabrėžti, kad šiame darbe karinės galios augimas verti-
namas kaip prielaida ekspansinei politikai vykdyti. 

Dauguma Rusijos tarptautinės elgsenos mokslinių tyrimų iki šiol dau-
giausia rėmėsi tik politinių arba karinių sprendimų analize. Pavyzdžiui, ana-
litikų išimtinai tyrinėjančių dabartinius Rusijos karinius veiksmus pietryčių 
Ukrainoje, išvados praktiškai vienodos – šių įvykių priežastys yra ne kieno 
nors kito, o konkrečiai Vladimiro Putino ilgalaikės strategijos ir trumpalaikių 
sprendimų išraiška4. Šie, daugiausia Rusijos politinio elito sprendimais parem-
ti paaiškinimai, be jokios abejonės, praplėtė supratimą apie tai, kokios prie-
žastys paskatino Rusiją pradėti Pietryčių Ukrainos destabilizavimo procesą ir 
kokie motyvai slepiasi už dabartinės ekspansinės Rusijos užsienio politikos. 
Nepaisant to, šis išskirtinis dėmesys idėjiniams veiksniams tik iš dalies atsklei-
džia priežastinius ryšius. Nors lyderių asmeninės savybės, idėjos ir sprendi-
mai, neabejotinai, labai svarbūs veiksniai, tačiau, siekiant atlikti išsamesnę 
mokslinę analizę, būtina vertinti ir griežtuosius valstybės kintamuosius. Visų 
pirma, reikia suprasti, kad idėjos ir sprendimai yra paremti materialiais ište-
kliais. Akivaizdu, kad Rusija būdama pati didžiausia pasaulio valstybė pagal 

3 de Haas M., “Russia’s Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?”, The Clingendael Institute, 
Clingendael Diplomacy Paper, 2011; Capezza D., “Translating Russia’s Military Reform”, Small Wars 
Foundation, 2009; Grigas A., “Legacies, Coercion and Soft Power: Russian Influence in the Baltic States”, 
Briefing Paper, 2012; Trenin D., Lecture at the Royal Swedish Academy of War Sciences, Stockholm, 2013a; 
Hedenskog J., Pallin C. V., eds., Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2013, Försvarsde-
partementet, 2013.
4 Tang S., Long S. R. J., “America’s military interventionism: A social evolutionary interpretation”, European 
Journal of International Relations 18: 509, 2012; Trenin D., The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-
Power Rivalry, Carnegie Moscow Center, 2014; Woehrel S., “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy”, 
Congressional Research Service Report, 2014; Smith B., Harari D., “Ukraine, Crimea and Russia”, Research 
Paper 14/16, 2014.
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plotą, devinta didžiausia pasaulio ekonomika ir turėdama gausius naudingųjų 
iškasenų išteklius gali sau leisti vykdyti tokią politiką, kokią ji vykdo šiandieną, 
t. y. gana agresyvią užsienio politiką, paremtą tokiais materialiais veiksniais 
kaip ekonomika, energetika ir karinė galia. Taigi galima daryti prielaidą, kad 
valstybės pastoviųjų (geografinių) ir kintančiųjų (ekonominių, energetinių ir 
karinių) parametrų analizė gali atskleisti valstybės užsienio politikos preferen-
cijas. Kitais žodžiais tariant, tarp valstybės materialiųjų veiksnių ir užsienio 
politikos yra priežastinis ryšys. Būtent todėl šiame darbe analizuojant Rusijos 
ekspansinę politiką akcentuojami materialūs valstybės veiksniai (konkrečiai – 
karinės galios parametrai) ir jų kaita per tam tikrą laiką. 

Analizuojant Rusijos karinių svertų naudojimą įtakai posovietiniam regi-
onui didinti motyvus, svarbu pabrėžti, kad Rusijos gynybos ir saugumo politikos 
strateginės gairės gana stipriai veikiamos NATO ir ES plėtros tendencijų, nes 
Kremlius šių tarptautinių organizacijų, ypač NATO, plėtrą vertina kaip rimtą 
grėsmę Rusijos nacionaliniams interesams. Todėl natūralu, kad kai kurioms po-
sovietinėms valstybėms (Baltijos šalims, Ukrainai, Gruzijai, Moldovai) integruo-
jantis į euroatlantines organizacijas, Rusija reaguoja gana priešiškai. Zbigniewo 
Brzezinskio, buvusio JAV prezidento patarėjo, teigimu, Rusija siekia suvieny-
ti, integruoti visą rusų tautą ir sukurti (atkurti) didžiąją Rusijos civilizaciją5, o 
NATO ir ES plėtra gali reikšmingai apsunkinti šio Kremliaus tikslo siekimą.

1. Ekspansijos samprata ir priežastys

Ekspansija gali būti suprantama kaip politinė strategija, naudojama iš-
plėsti valstybės ribas kėsinantis į kitų tautų teritorijas6. Kanados mokslininko 
Tudoro Onea teigimu, „ekspansija – tai sąmoningai vykdomos politinės vei-
klos rūšis, kurios tikslas yra politinės įtakos sferos plėtimas kitose valstybėse“7. 
Akivaizdu, kad valstybė (ar organizacija) ekspansijai vykdyti turi pasitelkti tam 
tikrus išteklius ar priemones. JAV akademikas Davidas Baldwinas teigia, kad 
„šalys gali siekti padidinti savo įtaką per interesų sritis (per veikiamus asmenis 
ar sektorius)“8, o Johno J. Mearsheimerio, agresyviojo realizmo pradininko, 
nuomone, įtakai didinti gali būti pasitelkiami „valstybės politinės galios svertai 

5 Brzezinski Z., Diskusija Europos saugumo klausimais vykusi Wilsono Centre, Vašingtone, 2014, http://
www.c-span.org/video/?319979-1/european-security-ukraine.
6 Oxford Dictionaries, Oxford University Press, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/
expansion.
7 Onea T., “Putting the ‘Classical’ in Neoclassical Realism: Neoclassical Realist Theories and US Expansion 
in the Post-Cold War”, International Relations 26(2), 2012, pp. 139–164.
8 Baldwin D., Paradoxes of Power, New York: Basil Blackwell, 1989, pp. 29−30, 36.



(valstybės pajėgumai)“9. Taigi valstybė gali plėstis dvejopai: (1) materialiai, t. y. 
okupuodama užsienio valstybes ar aneksuodama užsienio valstybių teritorijas, 
dažniausiai naudodama griežtąją galią (pavyzdžiui, Pietų Osetijos, Abchazijos 
ar Krymo aneksavimas), ir (2) nematerialiai, t. y. plėsdama įtaką užsienio vals-
tybėje, tam tikslui naudodama tiek griežtąją (potencialių šalies karinių pajė-
gumų demonstravimas), tiek švelniąją galią (pavyzdžiui, kultūrinių, politinių, 
socialinių instrumentų naudojimas). 

Galios perėjimo teoriją šalininkai (Abramo F. K. Organskis, Jacekas Kugle-
ris ir Douglas Lemke) pabrėžia, kad ekspansija labiausiai yra tikėtina tuomet, kai 
auganti regiono galia (esanti nepatenkinta nusistovėjusia tvarka) tampa dominuo-
jančia valstybe tame regione, ir yra pasirengusi panaudoti jėgą egzistuojančios sis-
temos taisyklių ir institucijų pertvarkai10. JAV mokslininkas M. Tayloras Fravelas 
daro prielaidą, kad esminis ekspansinės valstybės siekis yra pakeisti jai neįtinkan-
čios tarptautinės sistemos taisykles11. Rusijai, kaip sparčiai augančiai regioninei ga-
liai, jau gana seniai neįtinka tarptautinė tvarka, konstruojama Vakarų demokrati-
jos architektų. 2007 m. Vladimiras Putinas Miuncheno konferencijos metu aiškiai 
pasisakė prieš vienpolę pasaulio sistemą12. Šią mintį Rusijos prezidentas pakarto-
tinai išreiškė 2014 m. Sočyje, tarptautinės Valdajaus diskusijų klubo konferencijos 
metu ir pridūrė, kad šiuo metu vyksta „pasaulio tvarkos pokytis“, primindamas, 
kad tokie procesai dažniausiai neatsiejami nuo rimtų konfliktų13. Taigi stiprėjan-
čiai regiono valstybei pradėjus abejoti egzistuojančios sistemos tobulumu, ji gali 
pradėti inicijuoti galios persiskirstymą regione; kitais žodžiais, pradedamos keisti 
tarptautinės taisyklės, pasitelkiant valstybės karinę galią. 

Johnas J. Mearsheimeris įrodinėja, kad didžiosios pasaulio valstybės vi-
suomet ieško galimybės įgyti daugiau galios, negu turi jų konkurentai (kitos 
didžiosios valstybės)14. Anot Johno J. Mearsheimerio, pagrindinis ir galutinis 
valstybės tikslas – tapti pasauline ar bent jau regionine hegemonija, nes tik 
tokiu būdu valstybė gebėtų užsitikrinti absoliutų saugumą15. Rusijos dabartinis 
siekis gal ir nėra dominuoti pasaulyje, tačiau, akivaizdu, kad jos tikslas – regi-

9 Mearsheimer J. J., The Tragedy of Great Power Politics, New York: W. W. Norton, 2001.
10 Organski A. F. K., Kugler J., The War Ledger, Chicago: University of Chicago Press, 1980; Lemke D., 
Regions of War and Peace, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
11 Fravel M. T., “International Relations Theory and China’s Rise: Assessing China’s Potential for Territorial 
Expansion”, International Studies Review 12, 2010, pp. 505–532.
12 The Washington Post, Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy, February 
12, 2007, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/02/12/AR2007021200555.html.
13 DELFI, V. Putinas pasakė itin griežtą kalbą [Putin said very strong speech], 2014 m. spalio 24 d., http://
www.delfi.lt/news/daily/world/v-putinas-pasake-itin-griezta-kalba.d?id=66214116#ixzz3KBCtE24s (in 
Lithuanian).
14 Mearsheimer J. J., The Tragedy of Great Power Politics, New York: W. W. Norton, 2001.
15 Ibidem.
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oninė hegemonija apimanti geografinę „Rusų pasaulio“ (rus. Русский мир16) 
teritoriją. Tai, be abejonės, nebūtų tolygu Sovietų Sąjungos kaip pasaulinės su-
pervalstybės atkūrimui, bet tai garantuotai reikštų valstybės kaip regioninės su-
pervalstybės, gebančios daryti įtaką reikšmingiems geopolitiniams procesams 
kaimyninėse šalyse, sukūrimą. Taigi, remiantis „ofensinio“ realizmo prielai-
domis, tikėtina, kad Rusija, didindama savo karinį potencialą, siekia atsiko-
voti regioninę įtaką ir taip užsitikrinti savo saugumą, kurį palaipsniui pradėjo 
prarasti dėl intensyvios NATO ir ES plėtros Rytų kryptimi. Taigi šiame darbe 
keliama prielaida, kad Rusijos karinės galios augimas susijęs su siekiu stiprinti 
įtaką posovietiniame regione, kuri galimai silpnėja dėl NATO ir ES plėtros. Ki-
taip tariant, Maskvos ekspansionizmas yra reakcija į Vakarų ekspansionizmą.

2. Rusijos įtaka posovietiniam regionui

1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai geopolitiniame pasaulio žemėlapyje 
atsirado 15 naujų nepriklausomų valstybių. Natūralu, kad šioms šalims ilgą 
laiką priklausius Sovietų Sąjungai, jose formavosi bendras kultūrinis, sociali-
nis ir ekonominis identitetas. Todėl Rusija iki šiol šias valstybes vertina kaip 
„artimąjį užsienį“ (rus. Ближнее зарубежье), t. y. potencialiai esančias Rusi-
jos įtakos zonoje. Tačiau 2004 m. Baltijos šalims tapus NATO ir ES narėmis, 
Kremliaus įtaka šiam regionui pradėjo silpnėti. Vesternizacija Rytų kryptimi 
buvo ženklas Rusijai, kad, siekdama neprarasti regiono lyderės pozicijų, ji turi 
stiprinti savo įtaką likusiose 11 posovietinių valstybių. 

Tenka konstatuoti, kad net ir iširus Sovietų Sąjungai, Maskva išlaikė 
gana didelę įtaką posovietinėse valstybėse. Kaip jau buvo minėta aukščiau, tam 
įtakos turėjo ilgą laiką besiformavusi bendra kultūra, identitetas, normos, kal-
ba, prekybiniai saitai, infrastruktūra ir pan., t. y. sovietizacija. Taigi, natūralu, 
kad posovietinės šalys yra gana glaudžiai susijusios socialiai ir ekonomiškai, 
turi bendrų saugumo problemų. Iš 1 pav. matyti, kad Rusijos ir posovietinių 
šalių (išskyrus Baltijos šalis) valstybinių pajėgumų kaita per tam tikrą laiką 
buvo gana panaši. Atlikus Rusijos ir posovietinių valstybių pajėgumų statis-
tinę koreliacinę analizę gaunamas koreliacinis koeficientas yra lygus 0,72. Tai 
įrodo, kad tarp Rusijos ir posovietinių valstybių egzistuoja stiprus tiesioginis 
funkcinis ryšys. Svarbu pabrėžti, kad šis statistinis ryšys neišreiškia priežasti-

16 Rusų pasaulis (rus. Русский мир) – anot rusų pasaulio doktrinos autoriaus Piotro Ščedrovickio, tai 
tinklinė, didesnių ir mažesnių bendrijų, kalbančių ir mąstančių rusų kalba, struktūra. Taigi, iš esmės, 
apimanti visą posovietinių valstybių bloką.



nio ryšio, t. y. statistinį ryšį tarp šių valstybių lemia ne valstybės galios dydžiui 
turinčios įtakos kintamųjų grupės, o tam tikras bendras veiksnys, šiuo atveju 
tai galėtų būti geopolitinis veiksnys. Bet kuriuo atveju ši koreliacija rodo, kad 
posovietinei erdvei priklausančios valstybės yra labai veikiamos Rusijoje vyks-
tančių procesų, tokių kaip ekonominė ir finansinė politika, pramonės ir gam-
tos išteklių vertės kūrimas bei šalies saugumo ir gynybos politika.

1 pav. Rusijos ir posovietinių šalių (išskyrus Baltijos šalis)  
valstybinių pajėgumų kaita per tam tikrą laiką17

Tačiau reiktų pabrėžti, kad Rusijos įtaka posovietinėms valstybėms nėra 
tolygi. Pavyzdžiui, Rusijos įtaka Baltarusijai yra gerokai didesnė nei bet ku-
riai kitai posovietinei valstybei. Tarp Rusijos ir Baltarusijos vyksta itin aktyvus 
diplomatinis ir karinis dvišalis bendradarbiavimas: 2014 m. įvyko šeši aukš-
čiausio lygio dvišaliai susitikimai; priimti šeši ekonominiai susitarimai, susiję 
su lengvatinėmis paskolomis ir energetiniais projektais; buvo fiksuojami net 
dvidešimt šeši kariniai susitarimai, daugiausia dėl bendrų karinių mokymų, 
karinio ir techninio bendradarbiavimo; be to, buvo aktyviai plėtojami ben-
dri integraciniai projektai, susiję su EES, NVS, KSSO18 ir sąjungine valstybe. 
Rusijos įtaka Uzbekistanui, palyginti su įtaka Baltarusijai, yra žymiai mažes-
nė. 2014 m. Rusijos ir Uzbekistano bendradarbiavimas vyko gana vangiai. Per 

17 Čia kintamųjų reikšmės išreiškiamos tam tikru indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal tiriamų valstybių 
didžiausią 2000 m. skaitmens reikšmę, kuriai suteikiamas ataskaitinis indeksas  100. Valstybiniai 
pajėgumai apskaičiuoti pagal šiuos kintamuosius: BVP, pramonės kuriama vertė, gamtos išteklių kuriama 
vertė, išlaidos gynybai ir karinio personalo skaičius (statistiniai duomenys gauti iš http://databank.world-
bank.org/data/home.aspx).
18 EES – Eurazijos ekonominė sąjunga; NVS – Nepriklausomų Valstybių Sandrauga; KSSO – Kolektyvinio 
saugumo sutarties organizacija.
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šiuos metus įvyko tik keletas svarbesnių įvykių, kurie galėtų būti siejami su Ru-
sijos pastangomis didinti įtaką šioje valstybėje: Rusija ratifikavo protokolą dėl 
Uzbekistano dalyvavimo NVS laisvosios prekybos zonoje ir stengėsi palenkti 
Uzbekistaną didžiulių skolų nurašymu. 

Rusijos tikslai posovietiniame regione atsispindi Rusijos užsienio ir sau-
gumo politiką apibrėžiančiuose strateginiuose dokumentuose. Rusijos Užsie-
nio politikos koncepcija (2013 m.) bendradarbiavimą su posovietiniu regionu 
apibrėžia kaip prioritetinę sritį, o, remiantis Nacionalinės saugumo strategijos 
(2009 m.) gairėmis, galima konstatuoti, kad KSSO yra pagrindinis tarpvalsty-
binis instrumentas, kurio pagalba būtų sprendžiamos regioninės karinės grės-
mės. Karinės doktrinos (2010 m.) analizė atskleidžia, kad karinio-politinio 
bendradarbiavimo prioritetinės kryptys yra Baltarusija, KSSO ir NVS19. Tačiau, 
nepaisant Kremliaus deklaruojamo išskirtinio dėmesio posovietinei erdvei, šio 
regiono integracijos procesas vyksta gana vangiai. Nemažai NVS susitikimų 
pasibaigia nepriėmus visas valstybes tenkinančių sprendimų; be to, daugelis 
valstybių vadovų gana griežtai kritikuoja NVS, kad ši nepaiso bendrų interesų, 
ir aiškiai pasisako prieš Rusijos dominavimą priimant bendrus sprendimus. 
Taigi tuometis Rusijos premjeras V. Putinas, siekdamas labiau integruoti po-
sovietinį regioną, 2011 m. publikavo straipsnį siūlydamas sukurti Eurazijos 
sąjungą, jungiančią buvusias sovietines valstybes20. Ši Eurazijos sąjunga, anot 
V. Putino, būtų ekonomiškai ir politiškai integruota ir jungtų NVS, Rusijos ir 
Baltarusijos sąjunginės valstybės, KSSO ir EES struktūras ir funkcijas. 

Visa ši viešai deklaruojama užsienio politika demonstruoja Rusijos ryž-
tą plėsti savo įtaką posovietinėse valstybėse, panaudojant įvairius integracinius 
daugiašalius ir dvišaliuos projektus. Tačiau Rusijos nenaudai ne visos posovie-
tinės valstybės renkasi Kremliaus primygtinai siūlomą didesnio integravimo-
si kelią  Baltijos šalys savo apsisprendimą atsiriboti nuo posovietinės erdvės 
pademonstravo tapdamos NATO ir ES narėmis, o Spalvotosios revoliucijos 
Gruzijoje (Rožių revoliucija, 2003 m.), Ukrainoje (Oranžinė revoliucija, 2004 
m.), Kirgizijoje (Tulpių revoliucija, 2005 m.), Baltarusijoje (Džinsinė revoliuci-
ja, 2006 m.) ir Moldovoje (Plytų revoliucija, 2009 m.) demonstruoja tai, kad ir 
kitos posovietinės valstybės linkusios rinktis provakarietišką kryptį. Todėl Ru-
sija, siekdama išlaikyti įtaka regionui ir nenorėdama, kad pasikartotų Baltijos 
šalių scenarijus (tapimas NATO ir ES narėmis), reikalui esant gali panaudoti 
ne tik diplomatines priemones, bet ir karinę galią. 2008 m. karas Gruzijoje ir 

19 Putin V., “A new integration project for Eurasia: The future in the making“, Izvestia, 2011.
20 de Haas M., 2011. Russia‘s Military Reforms. Victory of Twenty Years of Failure? Netherlands Institute of 
International Relations, 2011, pp. 16.



dabartinis karas Ukrainoje yra karinės galios (kaip įtakos išsaugojimo priemo-
nės) panaudojimo pavyzdžiai. Taigi, Rusijos įtaka posovietinėms šalims for-
muojama naudojant aibę įvairių, tiek švelniajai, tiek griežtajai galiai priskiria-
mų, priemonių. Tačiau didėjantis Rusijos politinio elito dėmesys karinei galiai, 
kuris išreiškimas ne tik retorika, bet ir praktiniais sprendimais, demonstruoja 
tai, kad ši griežtoji priemonė tampa vis reikšmingesnė Rusijos užsienio politi-
kos konstravimo procesui. 

3. Rusijos karinės galios analizė

Siekiant nustatyti valstybės karinę galią, visų pirma, reikia parinkti tam 
tikrus objektyvius kintamuosius, galėsiančius atskleisti tikrąją šalies karinę ga-
lią. Šiame darbe naudojamos keturios valstybės karinės galios kintamųjų gru-
pės: 1) gynybos ir saugumo politika; 2) išlaidos gynybai; 3) karinis aktyvumas; 
4) kariniai pajėgumai.

Visų pirma reikėtų pažymėti, kad poreikis stiprinti Rusijos karines pa-
jėgas atsirado Vladimirui Putinui pirmą kartą tapus Rusijos prezidentu. Ru-
sijos prezidentas suvokė, kad siekiant Rusiją paversti dominuojančia regiono 
valstybe, būtina modernizuoti karinį valstybės potencialą. Todėl atsirado po-
reikis reformuoti Rusijos karines pajėgas. 2003 m. tuometis Rusijos gynybos 
ministras Sergejus Ivanovas pristatė Gynybos ministerijos parengtą dokumen-
tą „Aktualūs Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų plėtojimo uždaviniai“, ne-
oficialiai pavadintą „Ivanovo doktrina“21. Vėliau 2004–2005 m. armijos gene-
rolo Jurijaus Balujevskio vadovaujamas generalinis štabas parengė strateginės 
vadavietės koncepciją, o 2006-ieji metai buvo skirti 2020 m. Rusijos karinės 
organizacijos reformos planui parengti22. Nuo 2008 m. Rusijos karinės pajėgos 
pradėjo vykdyti didelio masto reformų programą, kurios tikslas buvo padi-
dinti karinius pajėgumus, ypač stiprinant pajėgų pasirengimą ir pritaikomu-
mą. Akivaizdi būtinybė reformuoti Rusijos karines pajėgas atsirado po 2008 
m. Gruzijos karo. Šis konfliktas atskleidė reikšmingas valdymo struktūros, 
karių aprūpinimo ir karinio parengimo problemas23. 2008-aisiais pradėta Ru-
sijos karinė reforma apėmė tris sritis: organizacinės struktūros, personalo ir 
ginkluotės modernizacijos. Esminiai reformos tikslai: 1) pereiti nuo šauktinių 
prie profesionaliosios kariuomenės; 2) atsisakyti divizijomis (iki 13 000 karių) 

21 Petraitis D., “The Russian Military Reform 2005-2015”, Lithuanian Annual Strategic Review 2010–2011, 
2011.
22 Ibidem.
23 Gratz J., “Russia‘s Military Reform: Progress and Hurdles”, CSS Analyses in Security Policy, 2014.
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paremtos struktūros pereinant prie brigadų (4 000 karių), kaip pagrindinių 
struktūrinių padalinių; 3) šešias karines apygardas pakeisti keturiomis (Va-
karų, Centrinė, Rytų ir Pietų)24. Taigi, atsižvelgiant į reformų tikslus, Rusija 
pradėjo formuoti naują gynybos ir saugumo politiką.

3.1. Gynybos ir saugumo politika

Siekiant tinkamai įvertinti Rusijos karinius pajėgumus artimiausioje 
ateityje, šalies saugumo ir gynybos politikos analizė tampa esminiu įrankiu. 
Karinės pajėgos neatsiranda savaime, tai visos visuomenės ir jai atstovaujan-
čios politinės valdžios sprendimų rinkinys. Šie, su šalies saugumu susiję spren-
dimai, paprastai, įforminami tam tikruose strateginiuose dokumentuose. 
Rusijos pagrindiniai šalies saugumo ir gynybos politiką apibrėžiantys doku-
mentai yra šie: Nacionalinio saugumo strategija, Užsienio politikos koncepcija 
ir Karinė doktrina.

Detali aukščiau minėtų dokumentų analizė atskleidžia, kad Rusija di-
džiausiomis grėsmėmis nacionaliniam saugumui laiko: 

• NATO ekspansiją25;
• priešraketinę gynybą26;
• regioninius ir lokalius karus Rusijos pasienyje27;
• terorizmą ir radikalizmą28;
• kaimyninių šalių nestabilumą29.

Tenka konstatuoti, kad NATO planai ir veikla Rusijos vertinami kaip 
viena didžiausių grėsmių nacionaliniam saugumui. Nepaisant to, Rusija savo 
užsienio politikos koncepcijoje nurodo, kad ji aktyviai siekia trišalio bendra-
darbiavimo su ES ir NATO, paremto ilgalaikiais ir tvirtais santykiais. Tačiau šis 

24 Nichol J., “Russian Military Reform and Defense Policy”, Congressional Research Service Report, 2011.
25 Военная доктрина Российской Федерации [Military Doctrine of the Russian Federation], 5 февраля 
2010 г., § 8a (in Russian); Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года [National Security Strategy of the Russian Federation until 2020], 12 мая 2009 г., § 12 (in Russian).
26 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [National Security 
Strategy of the Russian Federation until 2020], 12 мая 2009 г., § 17, § 30 (in Russian); Концепция внешней 
политики Российской Федерации [Foreign Policy Concept of the Russian Federation], 12 февраля 2013 г., 
§ 32e, § 70 (in Russian).
27 Военная доктрина Российской Федерации [Military Doctrine of the Russian Federation], 5 февраля 
2010 г., § 7–8 (in Russian).
28 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [National Security 
Strategy of the Russian Federation until 2020], 12 мая 2009 г., § 1, § 36 (in Russian); Военная доктрина 
Российской Федерации [Military Doctrine of the Russian Federation], 5 февраля 2010 г., § 8k (in Rus-
sian).
29 Gratz J., “Russia‘s Military Reform: Progress and Hurdles”, CSS Analyses in Security Policy, 2014.



glaudaus bendradarbiavimo su Vakarais tikslas, Rusijai pradėjus savo aktyvius 
veiksmus Rytų Ukrainoje, tapo niekinis. Rusija pažeidė tarptautinę teisę, jos 
veiksmai prieštaravo Euroatlantinio bendradarbiavimo tarybos pagrindinio 
dokumento principams ir įsipareigojimams, NATO – Rusijos Steigimo aktui ir 
Romos deklaracijai. To rezultatas – 2014 m. balandžio mėn. visų NATO valsty-
bių užsienio reikalų ministrų sprendimu Aljansas suspendavo civilinį ir karinį 
bendradarbiavimą su Rusija30. 

Analizuojant 2013 m. Rusijos Užsienio politikos koncepciją galima įžvelg-
ti tam tikrų ekspansinio pobūdžio nuostatų. Čia išreiškiama nuostata išlaikyti ir 
netgi padidinti įtaką posovietinėms valstybėms. Žymaus rusų politologo Dmi-
trijaus Trenino teigimu, naujoji Užsienio politikos koncepcija atskleidžia, kad 
nuoskaudos dėl Sovietų Sąjungos subyrėjimo vis dar labai stipriai jaučiamos31. 
Be to, kadangi NATO ir ES reikšmingai varžo Rusijos ekspansinius planus, logiš-
ka, kad koncepcijos tonas yra akivaizdžiai antiamerikietiškas ir antivakarietiškas. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2000 m. Rusijos karinėje doktrinoje 
NATO ir JAV, bent jau tiesiogiai, neįvardijamos kaip svarbiausias potencia-
lios karinės grėsmės pavojus32. Šioje doktrinoje buvo galima išskaityti Rusijos 
norą plėtoti konstruktyvų dialogą su NATO formuojant Europos saugumo po-
litiką. Naujausioje 2010 m. Karinėje doktrinoje jau galima įžvelgti tam tikrų 
ekspansinių tikslų. Pavyzdžiui, Kolektyvinio saugumo sutarties organizaci-
jos, kaip NATO alternatyvos, plėtra. Ši organizacija suteikia Rusijai papildo-
mą galimybę užtikrinti savo dominavimą šioje principinėje interesų zonoje, 
taip pat pagrindžia ir išplečia Rusijos kariuomenės panaudojimo už valstybės 
ribų veikimą remiantis KSSO mandatu33. Doktrinoje taip pat įvardijamas tiks-
las plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis (NVS) valstybėmis 
vadovaujantis bendrais interesais. Be to, doktrina apibrėžia galimybę naudoti 
ginkluotąsias pajėgas savo tautiečiams ginti užsienio valstybėse. To praktinį 
įgyvendinimą galima matyti šiandieniniame Ukrainos konflikte.

Reikia pažymėti, kad Rusija artimiausioje ateityje dėl greitai besikeičian-
čios geopolitinės situacijos planuoja parengti kai kurių strateginių dokumentų 
atnaujinimus. Pavyzdžiui, Rusijos saugumo tarybos sekretoriaus pavaduotojas 
Michailas Popovas pranešė, kad iki 2014 metų pabaigos bus patikslinta Rusijos 
karinė doktrina. Pasak M. Popovo, tai sietina su „NATO infrastruktūros artėjimu 

30 NATO, NATO’s relations with Russia, September 16, 2014, http://www.nato.int/cps/en/natolive/top-
ics_50090.htm.
31 Trenin D., “Russia’s foreign policy outlook”, in Lipman M., Petrov N., eds., Russia in 2020: Scenarios for 
the Future, Washington, DC: Carnegie Endowment, 2011.
32 Pugačiauskas V., “The Military Doctrine of Russia and Practical Realities”, Lithuanian Annual Strategic 
Review 2010–2011, 2011.
33 Ibidem.
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prie Rusijos sienų, taip pat ir paties bloko didėjimu – naujų narių įtraukimu“34. 
Be to, artimiausiu metu planuojama atnaujinti nacionalinių grėsmių baltąją kny-
gą35 ir parengti ginkluotojų pajėgų 2015 metų plėtojimo strategiją. 

3.2. Išlaidos gynybai

Valstybės išlaidos gynybai nuo BVP yra tas rodiklis, kuris atskleidžia 
valdžios intencijas, susijusias su kariniais pajėgumais; 2 pav. iliustruoja, kad 
Rusijos sprendimas didinti išlaidas gynybai per 13 metų periodą buvo priim-
tas tris kartus: pirmą kartą – po Rusijos krizės ir V. Putinui tapus prezidentu, 
antrą kartą – 2008 m. Rusijai pradėjus aktyvią karinę reformą, ir trečią kartą – 
2011 m., kuris sutampa su pasaulinės ekonominės ir finansų krizės pabaiga ir 
naftos kainų sparčiu augimu, be to, 2011 m. pradėtos įgyvendinti valstybinės 
ginkluotės programos (2011–2020 metams), kurių tikslas – sukurti pajėgas, 
galinčias vykdyti operacijas remiantis naujais karinio planavimo principais 
prieš bet kokį priešininką (įskaitant NATO ir JAV).

Rusija pagal išlaidas gynybai 2012 m. užėmė trečiąją vietą pasaulyje (po 
JAV ir Kinijos), kai 2010 m. pasaulyje ji buvo penkta, o 2005 m. – tik devinta36. 
Išlaidos gynybai nuo 260 mlrd. rublių 2000 m. padidėjo iki 2,796 trln. rublių 
2013 m., tai didesnis nei 1000 proc. augimas. Nepaisant to, kad šiandien Rusija 
turi išorinių ir vidinių ekonominių problemų, 2015 m. karinės išlaidas ir toliau 
planuojama didinti. Federalinio biudžeto išlaidos, skirtos nacionalinei gyny-
bai, 2015 m., palyginti su 2014 m., išaugs net 21,2 proc. ir pasieks 3,032 trln. 
rublių. 2016 m. ir 2017 m. karinių išlaidų augimas bus nežymus – 7,8 proc. iki 
3,23 trln. rublių 2016 m. ir 4 proc. iki 3,36 trln. rublių 2017 m.37 

Nepaisant Kremliaus ketinimų artimiausiais metais reikšmingai padidinti 
išlaidas gynybai, galima daryti prielaidą, kad ES, JAV, Kanados, Australijos, Japo-
nijos ir keleto kitų valstybių taikomos ekonominės sankcijos Rusijos kompani-
joms ir atskiriems asmenims, taip pat krentanti rublio vertė, dujų ir naftos kainų 

34 БРЯНСК, Россия меняет военную доктрину [Russia is changing military doctrine], 2 сентября 2014, 
http://briansk.ru/world/rossiya-menyaet-voennuu-doktrinu.201492.320302.html (in Russian).
35 Baltoji knyga – leidinys, kuriame pateikiama oficiali Rusijos gynybos ministerijos pozicija apie 
egzistuojančius karinius pavojus, grėsmes ir rizikas nacionaliniam suverenitetui, teritorijos vientisumui ir 
nacionaliniams Rusijos interesams.
36 Stockholm International Peace Research Institute, Monitoring Military Expenditures, 2013, http://www.
sipri.org/research/armaments/milex/measuringmilitary-expenditures.
37 VEDOMOSTI, Военные расходы в 2015 г. вырастут, как и было запланировано, несмотря на 
внешние и внутренние экономические проблемы [Military spending in 2015 will grow, as planned, 
despite the external and internal economic problems], 17 сентябрь 2014, http://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2014/09/17/rost-po-planu (in Russian). 



mažėjimas labai veikia sprendimus, susijusius su gynybos sektoriaus finansavi-
mu. Šią prielaidą patvirtina Rusijos ministro pirmininko Dmitrijaus Medvedevo 
2015 m. sausio 27 d. pasirašytas antikrizinis planas, kuriame yra numatyta, kad 
bus kompensuojami karinės pramonės įmonių finansiniai nuostoliai, susiję su 
valiutų vertės svyravimais vykdant Valstybinę gynybos užsakymų ir Perginklavi-
mo ir rekonstrukcijos programas38. Tačiau tai taip pat demonstruoja ryžtingą ir 
nuoseklią Rusijos saugumo ir gynybos politiką, kuriai įgyvendinti skirtos lėšos, 
reikalui esant, bus papildytos iš nacionalinių rezervų, perskirstyto valstybinio 
biudžeto ar draugiškų Rytų valstybių rinkų.

2 pav. Išlaidos gynybai nuo BVP39

3.3. Kariniai pajėgumai

Rusijos Federacijos karines pajėgas sudaro Sausumos pajėgos, Oro pa-
jėgos, Jūrų pajėgos, Oro desantininkų pajėgos, Oro ir kosmoso gynybos pa-
jėgos ir Strateginės paskirties raketų pajėgos. Rusijos sausumos pajėgos yra 
didžiausios Rusijos karinės pajėgos, šiose pajėgose tarnauja 285 000 karių40. 
Sausumos pajėgas sudaro 38 kovinės brigados ir 41 kovinės paramos brigada41. 
Be to, Rusija turi keturias sustiprintos brigados dydžio karines bazes, dislo-

38 Правительство Российской Федерации, План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году [Priority Action Plan for 
sustainable economic development and social stability in 2015], 27 января 2015 г., http://government.ru/
media/files/7QoLbdOVNPc.pdf (in Russian).
39 Statistiniai duomenys gauti iš http://databank.worldbank.org/data/home.aspx; (RUS Rusija; USA – JAV; 
GBR – Didžioji Britanija; FRA – Prancūzija; DEU – Vokietija).
40 International Institute for Strategic Studies, “Russia and Eurasia”, in Military Balance 2013, Abingdon, 
2013.
41 Gratz J., “Russia‘s Military Reform: Progress and Hurdles”, CSS Analyses in Security Policy, 2014.
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kuotas užsienyje: Šiaurės Osetijoje, Abchazijoje, Armėnijoje ir Tadžikistane. 
Artimiausioje ateityje Rusija ketina sustiprinti savo sausumos pajėgas  iki 2020 m. 
planuoja papildomai suformuoti iki 40 brigadų42, įsigyti per 11 000 vienetų naujos 
ir modernizuotos šarvuotosios karinės technikos ir apie 14 000 vienetų šiuolai-
kiškų transporto priemonių43.

Rusijos karines oro pajėgas sudaro 150 000 karių44. Jos susideda iš Vyriau-
siosios oro pajėgų valdybos, dviejų funkcinių valdybų (Ilgojo nuotolio aviacijos 
ir Transporto aviacijos valdybų) ir keturių teritorinių Oro pajėgų ir oro gyny-
bos valdybų (po vieną kiekvienoje karinėje apygardoje)45. Dauguma oro pajėgų 
lėktuvų yra sovietinio palikimo, tačiau Rusijos gynybos ministerija planuoja at-
naujinti karinės aviacijos arsenalą: iki 2020 m. bus pradėta naujo tipo sunkiai ap-
tinkamų bombonešių ir penktosios kartos naikintuvų gamyba, taip pat iki pas-
tarojo dešimtmečio pabaigos karinės oro pajėgos turėtų būti sustiprintos naujais 
sunkiaisiais transportiniais lėktuvais (iš viso 260 vnt.)46. Be to, jau šiais metais 
(2015 m.) planuojama suformuoti papildomas 4 sausumos aviacijos brigadas ir 
10 sraigtasparnių pulkų47. Visa tai reikšmingai sustiprintų Rusijos puolamuosius 
pajėgumus ir padidintų kariuomenės strateginį lankstumą. 

Rusijos karinėse jūrų pajėgos tarnauja 130 000 karių48. Jas sudaro keturi 
laivynai ir viena flotilė. Papildomai į jos sudėtį įeina Jūrų aviacijos, Jūrų pėsti-
ninkų ir Pakrančių apsaugos padaliniai49. Visos dabartinės karinių jūrų pajėgų 
modernizavimo pastangos sutelktos daugiausiai į Šiaurės ir Juodosios jūros 
laivynų pajėgumų stiprinimą. Iki 2020 m. Šiaurės laivynas bus sustiprintas 
6 povandeniniais laivais, 2 didžiaisiais desantiniais laivais, 5 fregatomis, 5 
traleriais ir 21 aprūpinimo laivu50. Juodosios jūros laivyną iki 2020 m. ketina-

42 Ibidem.
43 ИНТЕРФАКС-АВН, В Сухопутные войска РФ поступят более 11 тысяч новых и 
модернизированных танков, БМП и бронетранспортеров [Land Forces of RF will receive more than 11 
000 new and modernized tanks, infantry fighting vehicles and armored personnel carriers], 1 октября 2014, 
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=354351 (in Russian).
44 International Institute for Strategic Studies, “Russia and Eurasia”, in Military Balance 2013, Abingdon, 
2013.
45 Ibidem.
46 Gratz J., “Russia‘s Military Reform: Progress and Hurdles”, CSS Analyses in Security Policy, 2014.
47 ИНТЕРФАКС, В ВВС России решено сформировать 14 бригад армейской авиации и вертолетных 
полков [The Russian Air Forces decided to form 14 army aviation brigades and helicopter regiments], 26 
июля 2014, http://vz.ru/news/2014/7/26/697375.html (in Russian). 
48 International Institute for Strategic Studies, “Russia and Eurasia”, in Military Balance 2013, Abingdon, 
2013,  pp. 225–236.
49 Ibidem.
50 ИНТЕРФАКС, Северный флот получит более 40 новых кораблей и судов обеспечения до 2020 
года [The Northern Fleet will receive more than 40 new ships and support vessels until 2020], 8 апреля 2014, 
http://vpk.name/news/108277_severnyii_flot_poluchit_bolee_40_novyih_korablei_i_sudov_obespech-
eniya_do_2020_goda.html (in Russian). 



ma sustiprinti 80 karo laivų51, o modernizavimui skirti 86 mlrd. rublių52. Šios 
pastangos, be abejonės, susijusios su Rusijos ketinimais plėsti savo teritoriją 
Arkties kryptimi ir išliekančia įtempta situacija Ukrainoje. 

Be jau aukščiau aprašytų Sausumos, Oro ir Jūrų pajėgų, Rusijos karinėms 
pajėgoms priklauso dar trys nepriklausomos kariuomenių rūšys, tiesiogiai pa-
valdžios Rusijos generalinio štabo viršininkui (kariuomenės vado atitikmuo). 
Pirmoji iš jų yra Strateginės paskirties raketų pajėgos, kurios kontroliuoja ant-
žeminių branduolinių tarpžemyninių balistinių raketų arsenalą. Pagal 2014 m. 
spalio 2 d. JAV Valstybės departamento paskelbtą informaciją, pirmą kartą XXI 
amžiuje Rusija susilygino su JAV strateginių branduolinių pajėgų branduolinio 
ginklo nešėjų ir kovinių galvučių skaičiumi53. Antroji rūšis yra elitinės Oro 
desantininkų pajėgos, tai greitai perdislokuojamos pajėgos. Šias pajėgas sudaro 
45 000 karių, kurie suskirstyti į keturias oro puolimo divizijas ir keturias oro 
puolimo brigadas, be to, šioms pajėgoms priklauso oro desantinis žvalgybos 
pulkas. Pažymėtina, kad būtent Oro desantininkų pajėgos buvo panaudotos 
okupuojant Krymo pusiasalį (76-oji oro puolimo divizija ir 31-oji oro puolimo 
brigada). Trečioji kariuomenės rūšis yra Oro ir kosmoso gynybos pajėgos, jų 
dispozicijoje yra išankstinio perspėjimo radarų sistemos, palydovinės siste-
mos, skirtos identifikuoti priešiškų pajėgų paleistas raketas, ir priešraketinės 
gynybos sistemos. Ateityje planuojama šias pajėgas plėsti54. 

Rusijos karinių pajėgumų didėjimas gerai matomas juos lyginant su kitų 
valstybių kariniais pajėgumais. 3 pav. galima matyti, kad JAV, Didžiosios Bri-
tanijos, Vokietijos ir Prancūzijos kariniai pajėgumai nuo 2010 m. palaipsniui 
mažėjo, o Rusijos kariniai pajėgumai didėjo. Nors Rusijos karinis potencia-
las 2013 m. nuo JAV atsiliko maždaug šeštadaliu, tačiau ateityje, išlikus pana-
šioms tendencijoms ir JAV kariniams pajėgumams toliau mažėjant, o Rusijos 
tokiu pačiu tempu didėjant, iki antrojo dešimtmečio pabaigos (iki 2020 m.) 
šių dviejų pasaulio valstybių kariniai pajėgumai susilygintų. Be to, atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog 2013 m. Rusijos kariniai pajėgumai 50 proc. buvo didesni nei 
Prancūzijos, ir net 63 proc. buvo didesni nei Vokietijos.

51 ELTA, Rusijos Juodosios jūros flotilę papildys 80 karo laivų [Russian Black Sea fleet will be complemented 
by 80 warships], 2014 m. rugsėjo 23 d., http://www.delfi.lt/news/daily/world/rusijos-juodosios-juros-
flotile-papildys-80-karo-laivu.d?id=65928640#ixzz3TW8GAyFX (in Lithuanian). 
52 Интерфакс, На развитие Черноморского флота Россия выделит 86 миллиардов рублей [Russia will 
allocate 86 billion rubles on the development of the Black Sea Fleet], 6 мая 2014, http://www.newsru.com/ru
ssia/06may2014/86mrfrchernomor.html (in Russian).
53 Vedomosti, Россия догнала США по общему количеству носителей стратегического ядерного 
оружия [Russia overtook the United States by the total number of carriers of strategic nuclear weapons], 05 
марта 2015, http://naviny.by/rubrics/abroad/2014/10/5/ic_news_118_445501/ (in Russian).
54 Ibidem.
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3 pav. Kariniai pajėgumai55

Vertinant šiandieninius Rusijos karinius pajėgumus, galima tvirtinti, 
kad 2008 m. prasidėjusi Rusijos kariuomenės reforma pasiekė gana gerų re-
zultatų. Nors galima įžvelgti tam tikrų problemų, su kuriomis ši reformą iki 
šiol susiduria (šauktiniai kariai, sovietinių laikų ginkluotė, „skylėtos“ karinės 
jūrų pajėgos), akivaizdu, kad Rusijos karinis potencialas šiandien yra daug 
stipresnis palyginti su 2008 m. ir turi tendencijų ateityje toliau stiprėti. Anot 
Rusijos gynybos ministro arm. gen. Sergejaus Šoigu, 2014 m. palyginti su 2013 
m., ginkluotės ir karinės technikos tiekimas Gynybos ministerijai padidėjo 31 
proc., o palyginti su 2012 m. – 84 proc56. Reikia manyti, kad Putino atkaklu-
mas, net šalį kamuojant ekonominėms problemoms, ir toliau didinti kariuo-
menės finansavimą, nėra atsitiktinis. Remiantis galios perėjimo teorija, galima 
kelti prielaidą, kad Putinas su savo komanda, siekdamas išlaikyti Rusijos, kaip 
dominuojančios regionine valstybės statusą, pasirengęs panaudoti karinę jėgą.

 

55 Čia kintamųjų reikšmės išreiškiamos tam tikru indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal didžiausią 
tyrinėjamų valstybių 2000 m. skaitmens reikšmę; jai suteikiama ataskaitinė indekso reikšmė 100. Kariniai 
pajėgumai apskaičiuoti pagal šiuos kintamuosius: išlaidos gynybai, ginklų eksportas, karinio personalo 
skaičius ir atominių galvučių skaičius (statistiniai duomenys gauti iš http://databank.worldbank.org/data/
home.aspx); (RUS  Rusija; USA – JAV; GBR – Didžioji Britanija; FRA – Prancūzija; DEU – Vokietija).
56 ITAR-TASS, Шойгу: объем поставок вооружений для Минобороны вырос на 31% по сравнению с 
2013 годом [Shoigu: volume of supplies of arms for the Ministry of Defense increased by 31% compared with 
2013 year], 18 июля 2014, http://tass.ru/politika/1326912 (in Russian).



3.4. Karinis aktyvumas

Karinis aktyvumas gali pasireikšti įvairiomis formomis  karinės pra-
tybos ir mokymai, karių ir karinės technikos veikla greta užsienio valstybių 
sienų, strateginių tarpžemyninių raketų bandymai ir kita karinė veikla. Visgi 
aiškiausiai Rusijos karinio aktyvumo intensyvėjimą atskleidžia karo veiksma, 
vykdyti Gruzijoje ir tebevykstantys Ukrainoje. 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsi-
plieskęs penkių dienų karinis konfliktas tarp Rusijos ir Gruzijos yra praktinis 
karinės ekspansijos pavyzdys. Po Šaltojo karo pabaigos tai pirmasis Rusijos 
ginkluotos intervencijos posovietinės erdvės valstybę atvejis. Žaibiška Krymo 
aneksija ir tebevykstantys kariniai veiksmai Rytinėje Ukrainoje yra dar vienas 
aiškus pavyzdys, rodantis, kad Kremlius nevengia ir galimai ateityje nevengs 
naudoti karinės galios įtakos stiprinimo tikslais. Tenka konstatuoti, kad Ru-
sijos kariniai veiksmai Ukrainoje vykdomi akivaizdžiai pažeidžiant tarptau-
tinės teisės normas, o tai reiškia, kad Rusija gali ir geba vienašališkai vykdyti 
tikslingą ekspansinę politiką ir vadovautis tik savo susikurtomis tarptautinių 
santykių taisyklėmis. Per karą Ukrainoje (skirtingai nuo karo Gruzijoje) vi-
sam pasauliui buvo pademonstruota Rusijos karinė galia. Po Krymo aneksijos 
NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (SACEUR) gen. Phili-
pas Breedlove‘as Rusijos karines pajėgas apibūdino, kaip labai galingas, puikiai 
parengtas ir labai gerai aprūpintas57. 

Akivaizdu, kad politinis sprendimas panaudoti nacionalines karines 
pajėgas kitai valstybei ar teritorijai užgrobti, yra tam tikros kraštutinės diplo-
matinės politikos išraiška. Tai, kad Rusija po Sovietų Sąjungos žlugimo savo 
karinius puolamuosius pajėgumus užsienio valstybių teritorijoms aneksuoti 
panaudojo tik du kartus (2008 m. Gruzijoje ir 2014 m. Ukrainoje), demons-
truoja šių sprendimų išskirtinumą. Tačiau, iš kitos pusės, šie abu kariniai konf-
liktai įvyko 6 metų laikotarpiu, o tai jau gali būti vertinama kaip agresyvėjan-
čios užsienio politikos, pasižyminčios karinės ekspansijos bruožais, požymis.

Rusijos karių ar karinės technikos vykdoma veikla greta užsienio vals-
tybių sienų yra dar vienas kintamasis, iš kurio galima būtų spręsti apie Rusijos 
karinio aktyvumo lygį, karinių pajėgumų telkimo vietas ir kryptis. Rusijos ka-
rinio aktyvumo padidėjimą 2014 m. atskleidžia NATO generalinio sekreto-
riaus Jenso Stoltenbergo pateikta informacija, kad per šiuos metus [iki 2014 m. 
gruodžio mėn.] Aljanso naikintuvai kilo 400 kartų atpažinti ir palydėti Rusijos 

57 The Interpreter, Is Russia’s Military Really As Good As It Was in Crimea?, April 3, 2014, http://www.inter-
pretermag.com/is-russias-military-really-as-good-as-it-was-in-crimea/.
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lėktuvus, o tai 50 proc. daugiau nei 2013 m58. Taip pat didelis karinis aktyvu-
mas 2014 m. buvo fiksuojamas Juodosios jūros, Baltijos jūros ir Arkties regio-
nuose. Tai galbūt parodo Rusijos užsienio politikos interesų kryptis. 

Dar vienas karinį aktyvumą rodantis kintamasis – karinės pratybos. 
Dažnos ir didelio masto karinės pratybos yra vienas iš esminių veiksnių, pade-
dančių stiprinti karinius pajėgumus. Šiame darbe daroma prielaida, kad praty-
bų scenarijus, dažnis ir vieta gali atskleisti Rusijos karinius strateginius tikslus. 
2014 m. didžiausios karinės pratybos „Vostok 2014“ buvo organizuotos toli-
muosiuose rytuose59. Šios pratybos buvo didžiausios nuo Sovietų Sąjungos lai-
kų. Jose dalyvavo 100 000 karių, 1 500 tankų, 120 lėktuvų ir 70 laivų60. Pratybų 
mastas demonstruoja augantį poreikį gebėti valdyti ir vadovauti dideliems pa-
jėgumams vykdant vienos strateginės krypties karines operacijas, taip pat šios 
pratybos atskleidžia gebėjimą gana greitai dislokuoti didelius kiekius karinės 
technikos santykinai dideliais atstumais. Rusijos gynybos ministerijos duome-
nimis 2014 m. buvo vykdyta 3 000 karinių pratybų, o jau 2015 m. planuojama 
25 proc. daugiau pratybų61. Tai vėlgi rodo padidėjusį poreikį gerinti karių kari-
nį pasirengimą, ruošti juos galimiems realiems kariniams konfliktams. 

Išvados

Auganti Rusijos karinė galia, itin sustiprėjusi pastaraisiais metais, ir tos 
galios sąlygota Rusijos įtaka posovietiniam regionui yra itin įdomus, bet dar 
gana mažai tyrinėtas reiškinys. Toks tyrinėjimas ne tik leidžia įvertinti šalies 
karinės galios potencialą, bet ir pažvelgti į šią galią kaip priemonę Rusijos eks-
pansinei politikai vykdyti. Ši analizė yra reikšminga, nes suteikia galimybę 
nustatyti, kaip ir kiek auganti Rusijos karinė galia daro įtaką posovietinėms 
valstybėms ir kiek geopolitinė situacija šiame regione yra reikšminga Rusijos 
politiniam elitui, priimančiam sprendimus dėl karinės galios stiprinimo. 

Apžvelgus pastarųjų metų Rusijos tarptautinius santykius, tenka kons-
tatuoti, kad geopolitinė situacija posovietinėje erdvėje yra gana įtempta. Es-

58 Jozwiak R., NATO Chief Blasts Russia Over Military Activity, December 1, 2014, http://www.rferl.org/
content/nato-stoltenberg-blasts-russia-destabilizing-europe/26719202.html.
59 Tokio didelio masto karinės pratybos organizuojamos vieną kartą per metus vis kitoje karinėje apygar-
doje. Pavyzdžiui, 2013 m. tokio tipo pratybos vyko Vakarų karinėje apygardoje („Zapad 2013“), o 2015 m. 
planuojama pratybas „Centre 2015“ vykdyti Centrinėje karinėje apygardoje.
60 ITAR-TASS, Russia’s large-scale military drills Vostok, September 25, 2014, http://itar-tass.com/en/rus-
sia/750825.
61 REUTERS, Russia to carry out large-scale military drills in 2015, December 1, 2014, http://news.yahoo.
com/russia-carry-large-scale-military-drills-summer-2015-130849798.html.



minė įtampos priežastis – silpnėjanti Rusijos įtaka posovietinėms valstybėms  
Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai. Rusija, siekdama išlaikyti ir sustiprinti įtaką 
šiose valstybėse, nevengia naudoti karinės jėgos. Rusijos karinis aktyvumas ša-
lia ES sienų ir tarptautinių įsipareigojimų pažeidimai kelia Vakarų valstybėms 
nerimą, todėl, natūralu, kad NATO pradėjo stiprinti savo karinius pajėgumus 
Rytų Europoje. Tai dar vienas veiksnys, prisidedantis prie įtampos regione di-
dinimo ir skatinantis Rusiją dar intensyviau stiprinti savo karinę galią. Be to, 
duomenų analizė atskleidžia, kad Rusija, nenorėdama prarasti įtakos ir kitoms 
posovietinėms valstybėms, stengiasi palaikyti su jomis kuo glaudesnius diplo-
matinius santykius, pasireiškiančius ne tik dvišaliu bendradarbiavimu (ypač 
kariniu), bet taip pat įvairiais regioniniais integraciniais projektais  EES, MS, 
KSSO ir ŠBO. Visa tai didina Rusijos įtaką posovietinei erdvei ir ji tampa ats-
vara Vakarams (ES ir NATO valstybėms). 

Rusijos karinės galios analizė atskleidė, kad politinio elito ambicijos 
stiprinti Rusijos karinę galią duoda gana gerus rezultatus. Tebevykstanti ka-
rinė reforma ir didėjančios gynybos išlaidos reikšmingai padidino ir sustipri-
no karinius pajėgumus (efektyvesnė organizacinė struktūra, profesionalesnis 
personalas, modernesnė technika). Per pastaruosius metus išaugęs karinių 
pratybų skaičius, lygis ir apimtis labai sustiprino karinį pasirengimą. Išanali-
zavus Rusijos gynybos ir saugumo politiką, tenka pripažinti, kad išlieka stipri 
politinė valia ir toliau stiprinti valstybės karinę galią. Atsižvelgdama į tai, kad 
NATO ir ES plėtra į rytus oficialiai vertinama kaip pagrindinė grėsmė Rusijos 
nacionaliniams interesams, ir į padidėjusį NATO karinį pajėgumą ir aktyvumą 
Rytų Europoje ir Juodosios jūros regione, tikėtina, kad Rusija ir toliau stiprins 
savo karinį potencialą (ypač Vakarų karinės apygardos ir KSSO karinius pajė-
gumus). 

Šiame darbe atlikta Rusijos karinės galios ir tarptautinių santykių analizė 
atskleidžia tai, kad karinių pajėgumų didėjimas galimai atspindi valstybės 
užsienio politikos ekspansinio pobūdžio tendencijas, t. y. norą išlaikyti ir su-
stiprinti įtaką posovietiniame regione. Karinė galia galimai naudojama dviem 
pagrindiniams Rusijos užsienio politikos tikslams įgyvendinti: 1) atgrasyti 
NATO ir ES nuo tolesnės plėtros; 2) tiesiogiai (draugiška / priešiška karinė 
veikla užsienio valstybėse) ir netiesiogiai (karinės galios demonstravimas) di-
dinti savo įtaką kaimyninėms valstybėms.

2015 m. vasaris
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Naujasis karinis Rusijos veidas

Iš pradžių dauguma ekspertų 2008 m. Rusijos gynybos ministerijos pradėtą karinę reformą laikė 
eiline, nesėkmei pasmerkta politinės vadovybės avantiūra. Tada daugelis skelbė apie greitą jos 
žlugimą, tačiau šiandien jau pripažįstama, kad ši nuostata buvo klaidinga. Dar daugiau, dabar jau aki-
vaizdu, kad reforma tęsiasi ir plečiasi, pereidama iš Rusijos Federacijos gynybos ministerijai pavaldžių 
pajėgų reformos į visos valstybės karinės sistemos reformą. Rusijos veiksmai panaudojant reformos 
metu sukurtus karinius pajėgumus Kryme ir Ukrainoje, tolesnis reformos tęsimas ir išplėtimas į ki-
tas valstybės struktūras, jos įtaka naujo tipo karinių pajėgumų rengimui ir sampratai apie valstybės 
funkcionavimą karo metu rodo, kad šalies politinės vadovybės požiūris ir pasiryžimas užbaigti tai, 
kas pradėta išlieka ir nesimato jokių ženklų, kad pradėto darbo bus atsisakyta. Visa tai verčia pradėti 
galvoti, kodėl Rusija skiria milžiniškus resursus ir deda daug pastangų sukurti kokybiškus naujus tiek 
Rusijos Federacijos gynybos ministerijos, tiek kitus valstybės karinio funkcionavimo mechanizmus, 
pajėgas ir  sąlygas, kad jie galėtų būtų  sėkmingai panaudoti.      

Įvadas. Rusijos karinė reforma tęsiasi

2008 m. spalio mėn. Rusija oficialiai paskelbė apie Rusijos Federacijos 
gynybos ministerijai pavaldžių ginkluotųjų pajėgų reformos pradžią. Daug 
kas tiek Rusijoje, tiek Vakaruose reformą laikė eiline formalia pajėgų ma-
žinimo akcija, pasmerkta nesėkmei ir rodančia Rusijos politinės vadovybės 
avantiūrizmą1. Tačiau atidžiau įvertinus, kaip šiai reformai buvo rengiamasi, 
kokios pastangos dėtos sėkmei užtikrinti, ir apžvelgus pirmųjų jos vykdymo 
metų rezultatus, paaiškėja, kad tokia nuostata yra klaidinga. Apie tai kalbėta 
2011 m. studijoje2 ir 2012 m. atnaujintoje jos versijoje3. Praėjusiais metais 

*Ats. mjr. Daivis Petraitis – Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento 
direktoriaus pavaduotojas.  Adresas korespondencijai: Totorių g. 25, 01121 Vilnius,  tel. (8 5) 278 5237,  
el. paštas: petraitisd@yahoo.com. 
** Šiame straipsnyje pateikti vertinimai ir mintys yra be išimčių tik autoriaus ir niekada negali būti vertina-
mos kaip Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir jos padalinių oficiali pozicija.
1 Эдуард Воробьев, Виталий Цымбал „Привычка идти зигзагами на попятную – неистребима“,  
НГ-НВО, 2011 03 04.
2 Daivis Petraitis, „Rusijos ginkluotųjų pajėgų reforma 2005–2015 m.“, Lietuvos metinė strateginė 
apžvalga, 20102011, t. 9, p. 159–190.
3 Daivis Petraitis, „Reorganization of the Russian Armed forces (20052015), National defense university, 
department of strategic and defense studies, Working papers No. 43, Helsinki, 2012.
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įvyko dar daug pokyčių pamažu išryškinančių naują Rusijos karinės organi-
zacijos veidą.

Rusijos karinė reforma ir svarbiausia jos dalis  Rusijos Federacijos gy-
nybos ministerijos ir jos pajėgų reformavimas  tęsiasi ir šiandien pasiekdama 
kitą etapą, kuriame Gynybos ministerija ir jos pajėgos optimizuojamos ir 
perginkluojamos. Išskiriami šie karinės reformos etapai: pasirengimo refor-
mai etapas 2003–2008 m.; taktinio lygmens reforma  nauja brigada (2008–
2010 m.); operacinio ir strateginio lygmens reforma  operacinės ir jungtinės 
strateginės vadovybės (2010–2012 m.), valstybės karinės struktūros opti-
mizavimas  Gynybos ministerija ir kitos valstybės institucijos (2012–2015 
m.). Nuo 2010 m. lygiagrečiai su organizacijos struktūros keitimu vyksta ir 
pajėgų perginklavimas. Pastarąjį galima suskirstyti į du etapus: 2010–2015 
m intensyvus apginklavimas modernizuota ginkluotė ir 2015–2020 m. nu-
matomas perginklavimas naujais ginklais.     

Šioje studijoje bus remiamasi tik atvirais pirminiais Rusijos šaltiniais. 
Vakarų šaltiniais nesinaudota, nes jie arba cituoja tuos pačius Rusijos šaltinius 
arba pateikia išvadas, padarytas remiantis jais. Ši studija yra 2011 ir 2012 m. 
studijų tęsinys. Ja įvertinami paskutinieji organizacinių ir kitų Gynybos mi-
nisterijos pajėgų pakeitimai, apžvelgiamas kitų institucijų reformavimas, gin-
kluotės pokyčiai ir pateikiama trumpa prognozė, kas bus reformai pasibaigus.

1. Operacinių Rusijos Federacijos gynybos ministerijos 
pajėgų pertvarkos pabaiga 

Įvertinus jau padarytus ir dabar daromus pakeitimus, akivaizdu, kad 
Rusijoje vykdoma karybos revoliucija (angl. Revolution in Military Affairs, 
RMA). Tokią JAV atliko praėjusios šimtmečio pabaigoje, o Kinija (beveik 
lygiagrečiai, o kai kur netgi aplenkdama Rusiją) atlieka nuo dutūkstantųjų 
metų pradžios. Vykdydama karinę reformą Rusijos politinė-karinė vadovybė 
iš esmės atlieka šiai revoliucijai būtinus organizacinius-struktūrinius karinių 
pajėgumų pakeitimus.   

Gynybos ministerijos sistemoje tai reiškia pajėgumų pertvarkymą į ka-
riaujančius-operacinius ir juos paremiančius-institucinius pajėgumus. Pirmie-
ji reformos etapai (2008–2012 m.) buvo skirti turimiems pajėgumams pertvar-
kyti. Po to prasidėjo visiškai naujų operacinių pajėgumų kūrimas, kuris vyksta 
ir bus baigtas apie 2015 m. Šiuo metu formuojama operacinių pajėgumų struk-
tūra, kuri bus tokia, kaip pateikiama 1 pav. 
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1 pav. Rusijos operacinės pajėgos po reformos4

Rusija ir toliau išlieka šalimi naudojančia slapukavimą ir įvairius mas-
kuotės elementus. Atsakymų, kodėl taip elgiamasi, gali būti daug. Tai ir jos 
karinių tradicijų ir filosofijos ypatumai, ir nenoras atskleisti savo sėkmės anks-
čiau laiko arba priešingai – paslėpti nesėkmes. Vienaip ar kitaip bet apie kie-
kvieno naujo operacinių pajėgų bloko sukūrimą oficialiai neskelbiama, nors 
turimi faktai leidžia teigti, kad jis jau sukurtas. Paprastai tokio bloko atsira-
dimą įrodo tai, kad sukurti ir veikia ne tik konkretūs koviniai pajėgumai bet 
ir atitinkami štabai: operacinės vadovybės ir jungtinės strateginės vadovybės 
(toliau  OV ir JSV). Pastarosios vadovauja ir kontroliuoja kasdienę karinių vie-
netų veiklą, organizuoja ir vykdo mokymus, atsako už įvairiapusį aprūpinimą 
ir t. t. Tokia struktūra turi savo vadovavimo ir valdymo (V2) sistemą (angl. 
C2), kuri sąveikauja su kitų blokų ir strateginio valdymo V2 sistemomis. Taip 
jau yra reformos pradžioje sukurtose visose keturiose (Rytų, Vakarų, Centro ir 
Pietų) jungtinėse strateginėse vadovybėse.  

Pradėkime nuo strateginių branduolinių pajėgų bloko. Oficialiai apie 
naujos struktūros sukūrimą nepaskelbta, apsiribota tik bendrais teiginiais apie 
strateginės branduolinės triados ar strateginių branduolinių pajėgų atsiradi-
mą. Tačiau jis yra. 2012 m. spalio 22 d. laikraštis „Krasnaja Zvezda“ parašė 

4 Daivis Petraitis, „Reorganization of the Russian Armed forces (2005–2015), National defense university, 
department of strategic and defense studies, Working papers No. 43, Helsinki, 2012.
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kad „pirmą kartą naujojoje Rusijos istorijoje, vadovaujant prezidentui, įvyko 
visaverčiai visų Rusijos strateginių branduolinių pajėgų mokymai. Tai reiš-
kia, kad visos pajėgos: aviacija, strateginės paskirties raketų kariuomenė ir 
laivynas veikė pagal bendrą sumanymą“5. Tokių mokymų brigados štabas 
neplanuoja ir jiems nevadovauja, taigi Rusijos prezidentas vadovavo strate-
giniu lygmeniu naujai sukurtos JSV štabo, o jo nurodymus vykdė strateginės 
paskirties aviacijos, strateginės paskirties raketų ir strateginių povandeninių 
laivų OV. Pastarosios savo ruožtu vadovavo lėktuvams, laivams ir sausumos 
raketų paleidimo sistemoms. Šie mokymai buvo naujos ginkluotės struktū-
ros patvirtinimas. Po to imtasi bloko stiprinimo. Pradėta nuo V2 pagrindą 
sudarančių automatizuotų ryšių ir valdymo sistemų diegimo. Štai strateginės 
aviacijos OV praneša, kad jai pavaldūs ir branduolinį ginklą galintys nešti 
Tu-160, Tu-95 ir Tu-22M3 bombonešiai bus valdomi ir nukreipiami nau-
jai įdiegta koduota, skaitmenine ryšių ir valdymo sistema „Sparnas-A“ (rus. 
„Krilo-А“)6. Strateginės paskirties raketų OV paskelbia apie naujos, modu-
linės skaitmeninės automatizuotos valdymo sistemos „Kreipimasis“ (rus. 
„Vozvania“), valdančios iš judriųjų leidimo įrenginių ir iš šachtų leidžiamų 
balistinių raketų sistemas, įsigijimą7. JSV lygyje paskelbta apie automatizuo-
tos „Perimetro“ (rus. „Perimetr“) sistemos, dar vadinamos mirusia ranka ir 
skirtos visus branduolinius ginklus paleisti automatiškai, jei nebeliktų gyvų-
jų8, atnaujinimą. Beveik neabejojama, kad kažkas panašaus vyksta ir laivy-
ne. Pridėkime prie to daugybę pranešimų apie naujos įrangos ir technikos 
tiekimą daliniams ir galime drąsiai teigti, kad Rusijos operacinės strateginės 
branduolinės pajėgos jau atsirado. 

Antrasis, oficialiai neegzistuojantis, bet šiandien jau veikiantis, yra 
greitojo reagavimo pajėgų blokas. Jį sudaro du komponentai – plataus profi-
lio, aukštos parengties tiesioginio veikimo pajėgos ir jų greitą atsiradimą bet 
kur užsitikrinantys pajėgumai. Pastarieji jau yra. Vienas tokių yra transporto 
aviacija. Ko gero, pagrindine jos funkcija yra greitas tiesioginio veikimo pa-
jėgų nugabenimas oru į bet kurią vietą. 2013 m. pradžioje jos vadu paskir-

5 Андрпев Д.,  „Триаду проверили на прочность“ ,  Originalas: „Впервые в новейшей истории 
России под непосредственным руководством Президента Российской Федерации – Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ проведены полномасштабные учения 
Стратегических ядерных сил. Это значит, что вся триада – Дальняя авиация, моряки-подводники, 
стратегические ракетчики – действовала по единому замыслу“, Красная звезда, 2012-10-22
6 Михайлов А., „ВВС России переходит на  SMS-управление“, Известия, Московский выпуск,  
2013-06-14.
7 Михайлов А., „ Россия создает цифровую систему управления ядерными ракетами“, Известия, 
2013-06-18.
8 Валагин А.. „Гарантированное возмездие: как работает российская система «Периметр», 
Российская Газета, 2014-01-22.
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tas generolas majoras V. Benediktovas9 jau disponavo 290 skirtingų orlaivių, 
dislokuotų dviejose operacinei vadovybei pavaldžiose aviacijos bazėse, ir 
vadavietei priskirtais materialinio techninio aprūpinimo ir ryšio vienetais10. 
Struktūrinis pajėgų transportavimo jūromis problemos sprendimas irgi ne-
truko atsirasti. 2013 m. kovą gynybos ministras S. Šoigu paskelbė sprendimą 
sukurti naują laivų, nuolat būsiančių Viduržemio jūroje, junginį11. Panašu, 
kad jis yra pavaldus operacinei vadovybei, kuri atsakys už „jėgos projekci-
jos“ jūromis užtikrinimą. Gynybos ministerijos vadovybės teigimu, šiai OV 
pavaldžių pajėgų pagrindą sudarys desanto laivai, kurių skaičių planuojama 
didinti12, Prancūzijoje įsigyjami „Mistral“ klasės laivai ir paramą ugnimi ir 
aprūpinimą užtikrinantys laivai. 

Pirmaisiais reformos metais pradėta kurti tiesioginio veikimo pajėgas, 
tačiau  jų kūrimo istorija galėtų tapti Holivudo filmo scenarijumi. TSRS lai-
kais egzistavo daug pajėgų, pretendavusių vadintis  greitojo reagavimo ir spe-
cialiosios paskirties pajėgomis. Tai ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos (rus. 
GRU) specialiosios paskirties kariai, ir jūrų pėstininkai, ir desantininkai. Visos 
jos tarpusavyje konkuravo, kiekviena laikė save geriausia. Reformos metu jos 
buvo ardomos. Dalies specialiosios paskirties brigadų išformavimas, jų paval-
dumo pakeitimas, oro desanto vadovybės kaita, „valymai“ ir daug kitų priemo-
nių davė rezultatą. Šiandien tai praeitis ir neabejojama, kad jos jau įgavo formą 
ir vietą naujoje operacinių pajėgų struktūroje. Dar 2012 m. pabaigoje pasirodė 
Generalinio štabo ir Gynybos ministerijos pareigūnų svarstymai sukurti spe-
cialiųjų pajėgų vadovybę remiantis vakarietiška patirtimi. 2013 m. pradžioje 
Generalinio štabo viršininkas armijos generolas V. Gerasimovas pranešė apie 
sprendimą sukurti vadovybę13, kuriai pavaldžios pajėgos bus suformuotos iš 
oro desanto, specialiosios paskirties ir jūrų pėstininkų. 2013 m. vasaros pra-
džioje ji jau buvo sukurta.14 Nuo tada galima stebėti nuolatinius bendrus šių 
anksčiau tarpusavyje konkuravusių pajėgų pratybas, rengimąsi ir dalyvavimą 
operacijose. 

Kiek sunkiau sekėsi sukurti strateginio lygmens vadovybę, tačiau ir čia 
jau pasiekta pažanga. 2013 m. pradžioje tuometis Rusijos Federacijos oro de-

9 „Командующим Военно-транспортной авиацией ВВС России назначен генерал-майор Владимир 
Бенедиктов“, ИНТЕРФАКС-АВН, 2013-01-18.
10 Владыкин О. „Парк самолетов обновится“, НГ-НВО, 2013-06-07.
11 Воронин Н  „Совещание по проблемам ВМФ“, Красная звезда, 2013-03-11.
12 Воронин Н  „Особое внимание - десантным кораблям», Красная звезда, 2014-03-04.
13 Гаврилов Ю., „Генштаб уполномочен сообщить, Россия создает Силы специальных операций“, РГ, 
Федеральный выпуск, N6025, 2013-03-07.
14 Криворучек А., „ Элитные войска Минобороны получат отечественную форму“, Известия,  
2014-07-15.



santo kariuomenės vadas generolas pulkininkas V. Šamanovas žurnalistams 
sakė, kad JSV bus kuriama oro desanto kariuomenės vyriausiojo štabo pagrin-
du į ją įtraukiant kitų pajėgų (jūrų pėstininkų, aviacijos, laivyno) elementus. 
Ji vadovaus specialių operacijų, transporto aviacijos ir „žydrojo vandens“, t. y. 
jėgos projekcijos jūroje, operacinėms vadovybėms15. Beveik neabejotina, kad 
šiandien ši JSV jau sukurta. Labai tikėtina, kad 2014 m. birželio 21–27 d. Cen-
trinėje karinėje apygardoje vykusio netikėto kovinės parengties patikrinimo 
metu greitojo reagavimo pajėgų blokas buvo įtrauktas į ginkluotę. Kaip ir stra-
teginių branduolinių pajėgų atveju šių mokymų metu išbandyta ne tik JSV ir 
OV geba planuoti ir vykdyti nepriklausomą operaciją16, bet ir jos vadovavimo 
ir valdymo (V2) sistema17. Jos pagrindu tapo Oro desanto kariuomenės pajėgų 
V2 sistema „Andromeda D“. Mokymų metu, išskleidus „Andromedos D“ mo-
bilius valdymo elementus, JSV vadovavo ir valdė realiai veikiančias jai priskir-
tas operacines vadavietes, o pastarosios savo kovinius vienetus: diviziją ir dvi 
brigadas18, ir atitinkamus transporto aviacijos pajėgumus. Vadavietės sugebėjo 
per 72 valandas suplanuoti ir įvykdyti operaciją19 rajone, nutolusiame tūkstan-
čius kilometrų nuo vienetų dislokavimo vietų. Tradiciškai operacija buvo įvar-
dyta kaip taikos palaikymo, nes šis terminas tampa populiarus, ir tikriausiai 
bus vartojamas visoms už Rusijos ribų planuojamoms operacijoms pavadinti. 

Paskutinio iš operacinių pajėgų bloko – Kosmoso pajėgų kūrimas  irgi 
jau baigiamas. Rusijos karinių oro pajėgų vadas generolas leitenantas V. Bon-
dyrevas paskelbė, kad naujas blokas bus sukurtas iki 2016 m sausio 1 dienos.20 
Tiesa, dar diskutuojama dėl atskirų jo pajėgumų, tokių kaip kosminiai palydo-
vai ar kibernetinio karo21 priemonės, inkorporavimo į atitinkamas struktūros 
dalis (pvz., kosmoso OV). Tačiau Rusijos koncernui „Almaz-Antey“, atsakin-
gam už orokosmoso gynybos įrangos ir ginkluotės gamybą, jau įsakyta pradėti 
kurti naują šio bloko V2 sistemą22. Taigi galima teigti, kad Rusijos operacinių 
pajėgų kūrimas yra praktiškai baigtas ir bus pradėti kurti nauji Gynybos mi-
nisterijai pavaldūs pajėgumai.

15 Мухин В., „Владимир Шаманов готов к быстрому реагированию“, НГ-НВО, 2013-04-19.
16 „Шойгу доложил Путину, сколько войск можно оперативно перебросить на расстояние в три 
тысячи километров“, http://www.newsru.com/, 2014-07-02.
17 “Армии подняты по тревоге “, НГ-НВО, 2014-06-27.
18 „Мимотворческая бригада ЦВО приведена в боевую готовность“ Сайт Минобороны РФ,  
2014-06-23; Гаврилов Ю., „Десант - за Урал“, Российская газета, 2014-06-23
19 Гаврилов Ю., „Сергей Шойгу подвел итоги внезапной проверки войск“, Российская 
Газета,2014-06-30.
20 „Воздушно-космические силы будут созданы в РФ 1 января 2016 года“,  РИА Новости,2014-07-19.
21 Калинин И., „Из взломщиков в генералы“, Московский комсомолец, 2013-07-08.
22 „Единую систему воздушно-космической обороны начали проектировать в РФ“, РИА 
Новости,2014-07-15.
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2. Institucinių Gynybos ministerijai pavaldžių  
pajėgų pertvarka

Šių pajėgumų kūrimas pradėtas irgi 2008 m. pradžioje, apsiribota seno-
sios sistemos išardymu. Visi pokyčiai karinio administravimo, karinio moky-
mo, techninės priežiūros ir logistinio (medicina, buitinės paslaugos ir t. t.) ap-
rūpinimo, karinių mokslinių tyrimų, ginkluotės kūrimo ir kitose srityse buvo 
nukreipti išformuoti, mažinti, pertvarkyti, naujoms koncepcijoms parengti. 
2008-2011 m. išardžius senąsias sistemas, imtasi  jas kurti naujai. 

Viena iš svarbiausių sričių, kurioje vykdomas intensyvus pertvarkymas, 
yra karinis administravimas ir valdymas. Operacinių pajėgų administravimą, 
vadovavimą ir jų valdymą perdavus JSV, vyriausieji pajėgų štabai ir jų valdymo 
struktūros nebeteko prasmės ir imti likviduoti (pavyzdžiui, Karinių jūrų pajėgų 
valdymo centro perkėlimas, Generalinio štabo valdymo centro reorganizacija ir 
kt.). Apie tai kalbėta ankstesnėse studijose, tačiau procesas nesibaigė, jis tęsia-
si. Panašu, kad po reformos buvusios pajėgų vadovybės sumenks ir nebevado-
vaus pajėgoms. Jos atsakys už visokeriopą pajėgų rūšies paramą ir aprūpinimą, 
mokslinį tiriamąjį darbą, normatyvinių dokumentų personalui, techninių gin-
kluotės ir įrangos reikalavimų ir t. t. rengimą. Pasikeitė ir Generalinis štabas. 
2013 m. Rusijos prezidentas patvirtino naujus Generalinio štabo nuostatus, 
išplečiančius jo funkcijas. Anksčiau taikos metu štabas vykdė strateginį karinių 
pajėgų valdymą. Dabar jis vykdys strateginį visų valstybės institucijų valdymą. 
Tuo tikslu štabo valdymo centras palaipsniui virsta nauju dariniu – Nacionaliniu 
valstybės gynybos koordinavimo centru (NVGKC)23. Procesas prasidėjo 2013 
m. liepą, 2014 m. kovą centras pradėjo darbą ir galutinai perims visas strateginio 
valdymo funkcijas 2014 m. pabaigoje24. Ne mažiau dėmesio kuriant naująją vals-
tybės karinio V2 sistemą skiriama jos techninei daliai. Dar 2009 m. patvirtinta 
karinės informacinės sistemos plėtojimo strategija numato visišką sistemos at-
naujinimą panaudojant skaitmenines ir optines technologijas. 2012 m. pabaigoje 
įranga jau buvo atnaujinta daugiau nei 500 skirtingų lygių Gynybos ministerijos 
sistemos valdymo punktų25.

Reformos pradžioje drastiškai mažinta ir ardyta karinių specialistų ir 
vadų rengimo sistema reformuota ir jau atgauna buvusius mastus. Jei 2010 m. 
kursantai buvo beveik nepriimami, tai nuo 2013 m. sistema jau ėmė didinti 

23 Rusiškai: „Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ)
24 Никитина Е., „Павел Попов продолжает курировать создание центра управления обороной“,  
Известия, Московский выпуск, 2013-11-11.
25 Худолеев В, „Надёжная связь – залог победы“, Красная звезда, 2012-10-19.



būsimų karininkų skaičių. Gynybos ministerijos Valstybės sekretorius armijos 
generolas N. Pankovas interviu nurodė, kad 2013 m. į karines mokymo įstaigas 
priimta daugiau nei 15 000 kursantų, dar apie du tūkstančiai klausytojų priimti 
į civilinių aukštųjų mokyklų karines katedras (iš viso jų yra 68). Nauja sistema 
bus baigta kurti 2014 rugsėjo 1 d.26, todėl šiais metais priimamų kursantų skai-
čius dar didesnis. Kai kur jis didėja ne procentais, bet kartais. Štai faktai: Ria-
zanės oro desanto karo mokykla šiemet priima apie 2400 kursantų vietoj 1300 
(2013 m.), Tverės oro gynybos mokykla – 258 vietoj  priimtų 78 (2013 m.). 
Syzranėje, kur buvo rengiama 1520 sraigtasparnių pilotų, šiemet grįžtama prie 
viso kurso kursantų skaičiaus27, o oro-kosmoso bloko karinės įstaigos, šiemet 
priimsiančios daugiau nei du tūkstančius kursantų, irgi padvigubina jų skaičių 
palyginti su 2013 m.28. 

Karinių vienetų kovinio rengimo sistema jau pradėta kurti29. Jos pagrin-
dą sudarys kiekvienoje karinėje apygardoje būsiantis kovinio rengimo centras. 
Pirmasis toks pradės veikti Vakarų karinėje apygardoje jau 2014 m. gruodžio 
mėn.30 Jame vienu metu galės treniruotis visa brigada, o per metus centras bus 
pajėgus parengti apie 30 tūkst. karių.

Atsisakius visuotinės mobilizacijos ir pereinant prie profesionaliosios 
kariuomenės ir rezervo, beje, stebėtinai panašaus į JAV, formavimo koncepci-
jos, sparčiai kuriama nauja rezervo sistema. Teisinė bazė jau sukurta. Rusijos 
Dūma priėmė įstatymų pakeitimus31, numatančius rezervo formavimo princi-
pus ir rezervistų skaičių. Toliau sekė atitinkami Vyriausybės32 ir Gynybos mi-
nisterijos33 dokumentai dėl rezervo veiklos organizavimo34. Planuojama, kad 
2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja Gynybos ministerijos rezervo rengimo 
sistema užtikrins 250–300 tūkstančių pirmosios bangos  rezervistų (50–60 
brigadų) parengimą. Iš viso Generalinis štabas planuoja apie 800 tūkstančių 
rezervistų (180 brigadų) poreikį. Į jų rengimą bus įtraukiamos ir kitos ins-

26 Тихонов А,“ Приоритеты расставляет время“, Красная звезда, 2014-04-24.
27 TV, RTR planeta, „Vesti Nedeli“, 2014-07-13, 19: 00 
28 Воздушно-космическая оборона РФ усиливается, сообщило Минобороны“, РИА Новости,  
2014-05-03.
29 Тихонов А ,“ Подготовка кадров: системный подход“, Красная звезда, 2013-12-06.
30 „Центр боевой подготовки в Мулино должен начать функционировать в декабре 2014 года, - 
Сергей Шойгу“, Новое Телеграфное Агентство Приволжье, 2014-02-06.
31 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
мобилизационного людского резерва», ИНТЕРФАКС-АВН, 9 января 2013. 
32 Гаврилов Ю., „Солдаты на время «Ч », Российская газета, 2011-09-22.
33 Куликов В. „Годен про запас“, Российская газета, 2013-08-27.
34 Гаврилов Ю. , „На службу  -раз в месяц“, Российская газета, 2013-10-30
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titucijos. Pradedanti veikti studentų rengimo rezervistais35 programa turėtų 
užtikrinti kasmetį 100–160 tūkstančių rezervo karių parengimą. Atsinaujinusi 
savanoriška paramos armijai, aviacijai ir laivynui organizacija (rus. DOSAAF) 
rezervui kasmet parengs apie 100 tūkstančių rezervistų ir į savo veiklą vienaip 
ar kitaip įtrauks apie 2 mln. žmonių36. Rezervo reikalus operacinėse pajėgose 
tvarkys kiekvienoje JSV sukurta rezervo OV, kuri atsakys už rezervo brigadų 
veiklą37. 

Neatsilieka ir kitos sritys. Praktiškai baigta kurti taikos meto dislokaci-
jos vietose esančių pajėgų kasdienės veiklos ir aprūpinimo sistema. Jos pagrin-
dą sudaro daugelio funkcijų perdavimas civilinėms institucijoms. Šiuo metu 
kuriama karinės technikos ir ginkluotės priežiūros sistema, numatanti karinio 
pramoninio komplekso panaudojimą visavertei ginkluotės, karinės technikos 
ir įrangos priežiūrai ir atkūrimui. Ji taikoma visam ginkluotės, technikos ir 
įrangos naudojimo ciklui38. Ginkluotės, karinės technikos ir įrangos aptarnavi-
mo priežiūros Gynybos ministerijos pajėgumais sistema irgi kuriama. Rusijos 
gynybos ministro pavaduotojas J. Borisovas žurnalistams sakė, kad Gynybos 
ministerija pasiliks tik 26 iš 133 karinės technikos ir įrangos remonto įmonių. 
Likusios bus perduotos kariniam pramoniniam kompleksui iškart pasirašant 
technikos priežiūros sutartis39. Na, o už einamąją pajėgų ginkluotės, karinės 
technikos ir įrangos aptarnavimą ir smulkų remontą pajėgose bus atsakingi 
jose atkurti technikos priežiūros ir remonto padaliniai40. 

Keičiasi ir karinių arsenalų sistema. Naujoji numato standartizuoti arse-
nalus, kurie bus paskirstyti JVS. Naujas arsenalas turės apie 400 karių. 2014 m. 
pabaigoje planuojama turėti pirmus 9 tokius arsenalus, o iki 2015 m. jų skaičius 
išaugs iki 1541.

Sparčiai kuriamoje atnaujintoje medicininio aprūpinimo sistemoje, jau 
dabar numatomos 33 tiesiogiai Gynybos ministerijai ir JSV pavaldžios ekstre-
malių situacijų metu dirbsiančios medicinos brigados / grupės42. 2013 m. pir-
mą kartą po ketverių metų į karinės medicinos įstaigas priimta 600 kursantų, 
2014 m. planuojama priimti 400, o kai bus atidarytas naujas Medicinos fakul-
tetas Penzoje dar 200–250 kursantų. Grįžta ir seni specialistai. Apie 150 karo 

35 Мухин В. „Шойгу подготовил для студенов «дорожную карту“,  Независимая газета, 2014-01-16.
36 „ ДОСААФ подготовит армии 110 тысяч спецмалистов“, НГ-НВО, 2011-09-29.
37 Ищенко С., „Итоги-2013: тень Сердюкова терзает армию“,  Свободная пресса, 2013-12-26.
38  Тихонов А , „Векторы приложения сил“, Красная звезда,  2014-07-01.
39 Воронин Н  „Российская армия: перевооружение“, Красная звезда, 2014- 07-03.
40 Тихонов А, „Исправность «железных коней“, Красная звезда, 2014-07-04.
41 „Вооруженные силы РФ получат 15 новых арсеналов“, ИНТЕРФАКС-АВН, 2013-12-13.
42 Гаврилов Ю., „Сергей Шойгу подвел итоги внезапной проверки войск“, Российская Газета,  
2014-07-30.



gydytojų jau sugrąžinti į karo tarnybą43. Kartu keičiama ir kariškių kasdienės 
ir profilaktinės medicininės priežiūros tvarka. 

3. Valstybės karinės sistemos pertvarka 

Kaip matome, Gynybos misterijos sistemos pertvarkymas jau beveik 
baigtas. Akivaizdu, kad Rusijoje vykdoma karinė reforma yra ne žinybinė, 
bet valstybinė, t. y. ji apima visos valstybės karinės sistemos reformavimą. Tai 
buvo pastebėta jau reformos pradžioje jos iniciatoriams ir vykdytojams pa-
žymint, kad bus reformuojama ne tik Gynybos ministerija. Nuo 2008 m. pa-
sirodo reti pranešimai apie pakeitimus Vidaus reikalų ministerijai ar kitoms 
jėgos struktūroms priklausančiose pajėgose, tačiau įrodymu, kad pertvarka 
vyksta visos valstybės mastu, reikėtų laikyti valstybės gynybos 2013–2015 m. 
plano atsiradimą. Jį Rusijos prezidentas pasirašė 2013 sausio 24 d. Tai pir-
masis valstybės gynybos planas naujosios Rusijos istorijoje44. Jis numato ne 
tik Gynybos ministerijos pajėgų veiksmus. Į jį įtrauktos dar apie 50 (vienur 
minima 47, kitur 49) kitų valstybės institucijų, turinčių savo ginkluotąsias 
pajėgas arba atliekančių veiklą, svarbią užtikrinant valstybės funkcionavimą 
karo metu. 

Atsakingas už plano įgyvendinimą  Nacionalinis valstybės gynybos 
koordinavimo centras (NVGKC). Jis sujungia visus plane paminėtų skirtin-
gų institucijų ir žinybų valdymo centrus. Be pagrindinio valdymo punkto ir 
aptarnaujančių padalinių, centro branduolį sudarys trys dalys, pavadintos ce-
lėmis. Svarbiausia iš jų  aukščiausios politinės vadovybės dalis, užtikrisianti 
šalies prezidento ir saugumo tarybos darbą ir sprendimų perdavimą. Antro-
ji (karinių veiksmų valdymo celė) koordinuos visų karinių pajėgų, tarp jų ir 
branduolinių, veiksmus. Trečioji (gynybos veiksmų paramos celė) kasdien 
koordinuos kitų valstybės institucijų veiksmus. Centras tai darys tiek taikos, 
tiek karo metu45, o tai reiškia, kad Gynybos ministerija kasdien valdys visas 
šalies institucijas ir jokios papildomos mobilizacijos karo atveju nebereikės. 
Centro valdymo ir vadovavimo čiuptuvai nusileis į Gynybos ministerijos pajė-
gų, kitų valstybės institucijų, atskirų karinių vienetų (brigadų) valdymo punk-

43 Тихонов А , „Разговор за здравие“, Красная звезда, 2014-07-01.
44 Генерал-полковник Владимир Зарудницкий ,“На передовой управления войсками“, Красная 
звезда, 2013-02-19.
45 Никитина Е.,“ Павел Попов продолжит курировать создания центра управления обороны“, 
Известия, Московский выпуск, 2013-11-11.
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tus. Prireikus jis galės įsikišti ir koordinuoti bet kurį iš jų46. Kiekviena iš celių 
pagrindiniame centro valdymo punkte turės atskirą valdymo grupę. Analogu 
NVGKC galima laikyti tik Antrojo pasaulinio karo metu Stalino sukurtą struk-
tūrą – STAVKĄ, valdžiusią irgi visus. Pokario metais ji buvo panaikinta ir kas-
dien visuotinės koordinacijos nebuvo. Teoriškai tą turėjo daryti Generalinis 
štabas  karo atveju turėjo mobilizuotis, persitvarkyti ir tapti kažkuo panašiu į 
STAVKĄ. 

Centro vadu paskirtas generolas pulkininkas P. Popovas, prieš tai daug 
metų vadovavęs Rusijos ypatingųjų situacijų ministerijos valdymo punktui. Šis 
punktas jau daug metų koordinavo visų valstybės institucijų darbą ekstrema-
liomis situacijomis. Dabar generolui beliko tik perkelti punkto patirtį į aukš-
tesnį lygį. Pats gynybos ministras įbetonavo simbolinę kapsulę centrui skirto 
pastato statybos aikštelėje Maskvoje.   

Kaip ir JSV atvejais, „krikštą“ centras gavo mokymų metu. Tai buvo 
2014 m. kovo pradžioje įvykę nacionaliniai ginkluotųjų pajėgų valdymo mo-
kymai. Iš centro buvo vadovaujama ir strateginėms branduolinėms pajėgoms, 
ir atskiriems taktinio lygmens vienetams. Centras pademonstravo savo gebą 
leisti aukščiausiai šalies vadovybei stebėti visą V2 procesą ir prireikus įsikišti. 
Tai Rusijos prezidentas ir padarė iš pradžių tiesiogiai duodamas nurodymus 
strateginiams bombonešiams, povandeniniams laivams, pietų ir centrinės ka-
rinių apygardų artilerijos brigadoms47 sunaikinti „priešą“. O kai viena iš lieps-
nosvaidžio baterijų laiku neįvykdė įsakymo iššauti, prezidentas iškart tai pa-
matė ir nurodė JSV vadui išsiaiškinti priežastį48. Svarbu, kad Putinas pasikvietė 
kai kurių NVS šalių vadovus stebėti šių pratybų. Nors tų valstybių kariškiai 
pratybose nedalyvavo, tačiau įvertinant vis didėjančią šių valstybių karinę in-
tegraciją su Rusija KSSO formate, tikriausiai, jau greitai ir jų karinės pajėgos 
galės būti valdomos iš čia.

Jau paskelbta apie pradėtą centro operatyvinių budėtojų atranką. Jie bus 
rengiami Generalinio štabo akademijoje ir turės labai daug įgaliojimų. Minis-
tro žodžiais, jie galės priimti sprendimus ir sankcionuoti pajėgų panaudoji-
mą49. Kad centras bus plečiamas, o jo pajėgumai tik didinami, rodo ir tai, kad 
kuriami vienetai atsakingi už V2 sistemos saugumą ir efektyvumą. Tai savo-
tiškos kibernetinės pajėgos, kuriose tarnaus kompiuterių, elektroninės kovos, 

46 Тихонов А , „Центростремительное ускорение“, Красная звезда, 2014-01-20.
47 „Президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий провел плановую 
тренировку по управлению Вооруженными силами РФ“, ИНТЕРФАКС-АВН, 2014-05-08. 
48 Криворучек А., „Причиной отказа «Буратино» мог стать старый снаряд“,  Известия,   2014-05-08.
49 http://warfiles.ru/show-50700-dezhurnye-centra-oborony-smogut-otdavat-prikazy-ob-ispolzovanii-
voysk.html.



ryšių specialistai. Pajėgų padaliniai bus visose JSV ir OV. Naujųjų pajėgų vadas 
jau paskirtas50. 

4. Pajėgų perginklavimas

Kaip jau minėta, keičiant organizacijų struktūras, tuo pat metu  per-
ginkluojamos ir pajėgos. Pajėgų perginklavimas vyksta dviem etapais. Pirma-
sis (2010–2015 m.) orientuotas į kaip įmanoma greitesnį reformuotų pajėgų 
pajėgumo didinimą. Imtasi masinio ginkluotės atnaujinimo. Jis atliekamas 
kiekvienoje kategorijoje pasirenkant vieną ar du ginkluotės tipus, ją moder-
nizuojant ir tiekiant daliniams. Pavyzdžiui, renkantis tanką, buvo nuspręsta 
naudoti T-72, modernizuojant jį iki T-72B2 ir T-72B3 tankų lygio. Tokie tankai 
praktiškai prilygsta naujesniems T-90A ir C51. Panašiai yra ir su šarvuotomis 
kovos mašinomis BTR, BMP, artilerijos sistemomis, lėktuvais MIG, SU ir t. t.. 
Jie sparčiai modernizuojami. Toks sprendimas leido daug pigiau ir greičiau ap-
rūpinti pajėgas reikiama modernizuota ginkluote. Pavyzdžiui, modernizuotų 
T-72, tiekiamų pajėgoms nuo 2012 m., skaičius svyruoja nuo 150 iki 300 vnt. 
kasmet, o  Arzamaso mašinų gamykla, gaminanti BTR-82A šarvuočius, skel-
biasi esanti pajėgi pagaminti apie tūkstantį mašinų per metus52. Kaip minėta, 
šis etapas baigsis apie 2015–2016 metus. Tai rodo skirtingų vadovų pareiški-
mai, kad nuo 2015–2016 m. bus atsisakoma modernizuotos ginkluotės ir pe-
reinama prie naujos. Neseniai tai patvirtino ir gynybos ministro pavaduotojas 
J. Borisovas sakydamas, kad 2015–2016 m. bus nebegaminama apie 20 proc. 
dabar daliniuose esančios ginkluotės. Ji bus pakeista visiškai nauja.53 

Antrasis etapas turėtų prasidėti 2015–2016 m. Vienu iš pagrindinių nau-
jos ginkluotės kūrimo principų bus unifikacija, t. y. tų pačių platformų naudo-
jimas skirtingoms kovinėms mašinoms kurti. Žinoma, čia daug kas priklausys 
nuo to, kaip Rusijai seksis kurti naujos kartos modelius. Idėjų, noro ir netgi 
pastangų yra daug, tačiau ne viskas vyksta taip, kaip tikėtasi. Pavyzdžiui, ban-
dant penktosios kartos naikintuvą T-50 vis iškyla problemų54. Naujojo tanko 
„Armata“ prototipas turėjo pasirodyt dar 2013 metais, o 2015 m. būti įtrauktas 
į ginkluotę55. Šiandien tanką „Armata“ ir toliau gaubia paslaptis. Vienur teigia-

50 Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций“,  ИТАР-ТАСС,  2014-05-12.
51 Тихонов А, „Один насыщенный заезд“, Красная звезда,  2014-07-16.
52 http://www.youtube.com/watch?v=Zxht3z8Va3U.
53 Воронин Н , „Российская армия: перевооружение“, Красная звезда, 2014-07-03.
54  Денисов А., “Гонка переворужений ”, Совершенно секретно, No.8/303: 2014-07-26.
55 Владыкин О., „Танк «Армата» придет вовремя“, НГ-НВО, 2012-09-14.
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ma, kad viskas eina pagal planą ir 2014 m. Gynybos ministerija nupirks pirmus 
16 tankų „Armata“ lauko bandymams56, kitur, priešingai, kad progreso nėra ir 
terminus teks nukelti57. 

Turima ginkluotė lemia organizacinę karinių vienetų struktūrą. 2010-
2011 m. pasirodė pirmieji pranešimai apie planus keisti naujų brigadų struk-
tūrą58. Eksperimentai vyksta jau keleri metai ir pirmieji projektai, kaip atrodys 
naujosios brigados, jau yra. Tuometis sausumos pajėgų vadas generolas pul-
kininkas A. Postnikovas interviu metu žurnalistams sakė, kad priklausomai 
nuo turimos ginkluotės, sausumos pajėgose planuojama pereiti prie trijų tipų 
brigadų: lengvosios, vidutinės ir sunkiosios59. Lengvosios brigados naudos 
lengvas, ratines transporto priemones, tokias kaip visureigiai „Tigr“, „Skorpi-
on“, „Volk“, ir naujai kuriamą „Taifun“ platformą. Brigados bus apginkluotos 
lengvais prieštankiniais, priešlėktuviniais ginklais60. Vidutinių ir sunkiųjų bri-
gadų ginkluotė remsis atitinkamai didesnėmis ratinėmis ir vikšrinėmis plat-
formomis. Eksperimentinė ratinė naujojo tipo  platforma pavadinta „Bume-
rang“. Vikšrinė platforma vidutinėms kovos mašinoms vadinsis „Kurganec“, o 
sunkiosioms „Armata“61. 

Panaši situacija ir su kitų (oro, jūrų, priešlėktuvinės, raketų ir pan.) pa-
jėgų ginkluote. Tiesa, skirtingai nuo sausumos ginkluotės ši ginkluotė kuria-
ma ilgiau ir dažniausiai turi didesnį modernizavimo potencialą. Tačiau ir čia 
pastebima panaši tendencija, t. y. dabar prioritetas skiriamas kaip įmanoma 
greitesniam modernizavimui ir atnaujintos ginkluotės tiekimui pajėgoms. Tuo 
pat metu intensyvinamas ir pradedamas naujų tipų lėktuvų, laivų, raketų ir 
pan. kūrimas ir gamyba. 

Į efektyvios perginklavimo proceso ir užsakymo įvykdymo kontrolės 
užtikrinimą įsijungė ir jau paminėtas Nacionalinis valstybės gynybos 
koordinavimo centras (NVGKC). Jame pradėjo organizuotivadinamos ben-
dro ginkluotės užsakymo priėmimo į pajėgas dienos. Jų metu pats gynybos 
ministras priima gamyklų vadovų raportus apie įvykdytus užsakymus ir duoda 
įsakymus pagamintą produkciją siųsti į konkrečius dalinius.62 Panašu, kad ši 
nauja forma bus naudojama vis dažniau, kadangi, kaip jau ne kartą minėta, 

56 http://www.rg.ru/2013/06/26/voorujenie-site.html.
57 “ Путилов С., „И танки наши медленны“, Новые известия, 2012-10-01.
58 „В Сухопутных войсках РФ к 2020 г появится 47 соединений нового образца“, 2011-03-15., РИА 
Новости.
59 „В Сухопутных войсках РФ появится около 50 соединений нового образца“, http://topwar.ru/3738-
v-suxoputnyx-vojskax-rf-poyavitsya-okolo-50-soedinenij-novogo-obrazca.html, 2011-03-16.
60 „Унифицированные боевые платформы “, Millitary Russia.Ru, 2012-03-25.
61 Владыкин О., “ «Армата» — это платформа для мпогих боевих машин “, НГ-НВО,  2013-03-15.
62 Тихонов А.,   „День, когда Россия стала сильней “, Красная звезда,2014-07-18.



antrajame etape naujos ginkluotės tiekimas turi tapti masiniu63 tam, kad būtų 
pasiektas 2020 m. Gynybos ministerijos numatytas 70 procentų naujos gin-
kluotės pajėgose kiekis.

5. Nauja personalo politika

Vykstant reformai Rusijos Federacijos gynybos ministerija ir toliau susidu-
ria su reformuotų pajėgų personalo surinkimo problema. Pradėkime nuo žemiau-
sių grandžių. Anksčiau personalo surinkimo pagrindu buvusi privalomosios karo 
tarnybos sistema atgyveno ir nebepajėgia užtikrinti reikiamos pajėgų kokybės. 
Tiesa, ji ir toliau gali surinkti reikiamą karių, kurie nevaldo sudėtingos kovos tech-
nikos ar ginkluotės sistemų ir yra žemiausios grandies (šauliai, jūreiviai ir pan.), 
skaičių, tačiau nepajėgia užtikrinti jų motyvacijos. Šią problemą bandoma spręsti 
pertvarkant darbo su kariais sistemą. Kariuomenėje kuriami ir stiprėja įvairūs mo-
ralinio klimato gerinimo ir auklėjimo institutai, tokie kaip kapelionų, šauktinių 
tėvų komitetų, vadų pavaduotojų darbui su kariais ir t. t. Gerinamos šauktinių tar-
nybos sąlygos pereinant prie savitarnos stalo maitinimo, įrengiant dušų kabinas ir 
arbatos kambarius. Nutarta ir toliau mokėti eiliniams šauktiniams kas mėnesį pa-
didintus apie 2 tūkst. Rb.64 atlyginimus, o einantiems specialistų ar jaunesnių vadų 
pareigas 2426 tūkst. Rb.65 kišenpinigius. Iš kitos pusės, imamasi gerinti privalomo-
sios karo tarnybos administravimą. Pirmiausia, stiprinama kova su šaukimo ven-
gimu. Stengiamasi taip pertvarkyti teisinę sistemą, kad netarnavę jaustųsi  nekom-
fortabiliai, t. y. jiems galiotų apribojimai įsidarbinant ir pan.66 Siūloma šaukimus  
siųsti elektroninėmis priemonėmis, šauktinių registraciją pradėti jau mokyklose 
ir t. t. Šalia sustiprintos karinės tarnybos reklamos imamasi papildomų žingsnių 
ją skatinti (galimybė atlikti tarnybą besimokant aukštojoje mokykloje67, tarnauti S. 
Šoigu sukurtoje vadinamojoje „mokslo kuopoje“68) ar pačiam šauktiniui pasirinkti 
privalomą vienų metų trukmės privalomąją karo tarnybą arba sutrumpintą dviejų 
metų tarnybą pagal sutartį69.      

63 „Сухопутные войска начнут массовую закупку принципиально новых образцов вооружения с 
2016 года - Минобороны РФ“,  ИНТЕРФАКС-АВН,  2014-02-02.
64 Владыкин О., „ Новые стимулы к военной службе“, НГ-НВО, 2014- 07-11.
65 Владыкин О., „ Новые стимулы к военной службе“, НГ-НВО, 2014-07-11.
66 Гаврилов Ю., „Уклонистов от армии ждут новые трудности“, http://www.rg.ru/2013/11/22/zakon-
site.html
67 Никольский А., „Куда призавут студентов “, Ведомости, 2013-12-16.
68 Потехина А., „Бой ведёт научная рота“, Красная звезда, 2014-07-18; Потехина А., „Бой ведёт 
научная рота“, Красная звезда, 18.07.2014. 
69  Мохов В., „Один по призыву или два по контракту“, Красная звезда, 2014-01-15.
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Nors akivaizdu, kad šauktinių Rusijoje niekada nebus atsisakyta, tačiau 
panašu, kad reformuotos pajėgos remsis profesine tarnyba. Dėl šios priežasties 
numatyta ne tik padidinti profesinės karo tarnybos karių skaičių ginkluoto-
se pajėgose 2017 m. iki 425 tūkst., bet ir pagalvota, kaip tai padaryti. 2013 
m. pradžioje ginkluotosiose pajėgose buvo apie 205 tūkst.  karių, tarnaujančių 
pagal sutartį, taigi kasmet reikia jų skaičių padidinti iki 50 tūkst. Už tai atsa-
ko naujai sukurta bendra profesinės karo tarnybos karių verbavimo sistema, 
apimanti specialius centrus, kurių skaičius 2013 m. pasiekė 7470. Tuo pat metu 
stengiamasi didinti išmokas, gerinti profesinės karo tarnybos karių tarnybos 
ir gyvenimo sąlygas ir t. t.. Pavyzdžiui, patvirtintas profesinės karo tarnybos 
karių darbo reglamentas numato, kad kariai dirbs nuo 9:00 iki 18:00. Mokymų 
ar operacijų metu tai, žinoma, negalios, bet bus kompensuojama papildomu 
poilsiu ar kitaip vėliau. Nustatytas minimalus atlygis ne mažiau kaip 25 tūkst. 
rublių71. Aukščiau paminėtas savanoriškas šaukimo pakeitimas į sutartį irgi 
skirtas padaryti sutartį patrauklią. Tiesa, nepaisant visų pastangų, tarnyba pa-
gal sutartį vyksta gana sunkiai, vien per 2013 m. sutartis, skirtingų šaltinių 
teigimu, nutraukė nuo 1572 iki 35 tūkst.73 karių. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos 
Federacijos generalinis štabas, numatęs, kad ginkluotose pajėgose turi tarnauti 
beveik pusė milijono karių, tarnausiančių pagal sutartį74, būtina ieškoti papil-
domų būdų sutartims propaguoti.

Galiausiai, susirūpinta ir kaip išlaikyti karininkus. Pradžioje buvo pri-
imtas  paprasčiausias sprendimas  penkeriais metais pailginti leistinos tarny-
bos trukmę karininkams75, taip sudarant jiems galimybę ilgiau pasilikti tar-
nyboje. Daugelis techninių specialybių karininkų ir karo medikų sugrąžinti 
į tarnybą, vėl pradėta suteikti studentams atsargos karininko laipsnį ir vėliau 
pasirašyti sutartį su Gynybos ministerija. Vien tokiu būdu Gynybos ministeri-
ja tikisi per artimiausius dvejus su puse metų parengti apie 10,5 tūkst. atsargos 
karininkų76. Aukščiausio lygio ekspertams išlaikyti Gynybos ministerijoje at-
kurta Generalinių inspektorių grupė , kurioje šiuo metu yra 26 aukštesnį nei 
generolo pulkininko laipsnį turintys generolai ir admirolai77. Na, ir, žinoma, 

70 Семенов Д, „Служба по контракту: законодательные аспекты“, Красная звезда, 2013-12-17.
71 Тихонов А , „Армия: модернизация продолжается“, Красная звезда, 2013-12-02.
72 Гаврилов Ю , “ Контрактник под расчет“,  Российская газета, 2013-11-11.
73 Мухин В., „ Каждый щестой контракник уволился из армии в минувшем году“,  Независимая 
газета, 2013-11-08.
74 Литовкин В. „К 2020 году в войсках будет 500 тысяч контрактников“,  Независимая газета,  
2013-12-03.
75 Семенов Д , „Служба по контракту: законодательные аспекты“, Красная звезда, 2013-12-17. 
76 Фалалеев М., “Солдат с дипломом“, РГ, Федеральный выпуск, N6434,  2014-07-22.
77 Тихонов А., “Подготовка кадров: системный подход“, Красная звезда, 2013-12-09. 



reikiamą karininkų skaičių, tikriausiai, užtikrins padidintas priimamų asmenų 
į karo mokyklas skaičius.  

6. Nauja ginkluotųjų pajėgų rengimo politika

Reformuota ir pamažu nauju personalu pasipildanti armija privalo nuo-
lat treniruotis. Reformos pradžioje kovinis individualus rengimas buvo vyk-
domas įprastomis formomis mokymosi centruose ir kariniuose vienetuose, o 
kolektyvinis  taktinio, operacinio ir strateginio lygmens į planus įtrauktuose 
karinių vienetų lauko ir štabo bei įvairiuose eksperimentiniuose mokymuose. 

Gynybos ministru tapus armijos generolui S. Šoigu, kolektyvinis kovinis 
rengimas bus sustiprintas įsteigiant apygardų kovinio rengimo centrus, apie 
kuriuos jau kalbėta. Šalia to, tiek individualiai, tiek kolektyviai rengiant karius, 
įdiegta daug naujovių.

Pradėkime nuo to, kad S. Šoigu priėmė sprendimą net penkis kartus pa-
didinti mokymams skirtos amunicijos normas. Dabar kariai ir ekipažai daug 
daugiau šaudo. Nors oficialiai skelbiama, kad tai skirta geriau parengti karius, 
tačiau taip tikimasi ir sumažinanti senos amunicijos atsargas. Tai liudija kartas 
nuo karto pasirodantys pranešimai apie šaudymų metu įvykstančius, su sena 
amunicija susijusius, incidentus. Padidintos degalų, tepalų ir kitos normos lei-
do suintensyvinti praktinį tiek individualų, tiek kolektyvinį parengimą aviaci-
joje ir laivyne. Skraidymo laikas, laivų buvimo jūrose laikas ilgėja ir tikriausiai 
greitai pasieks Vakarų lygį.

O štai dar keletas gynybos ministro naujovių. Viena iš jų yra  netikėti 
kovinės parengties patikrinimai, atliekami tiek OC, tiek JSV, tiek ir visos šalies 
mastu. Paprastai jie baigiasi vienokio ar kitokio dydžio mokymais. Šis naujas ir 
vakarams netikėtas karinio rengimo tipas kuo toliau, tuo dažniau naudojamas. 
Autoriaus duomenimis 2013 m. netikėtų patikrinimų buvo septyni, o vien per 
2014 pirmąjį pusmetį jau įvyko dešimt78. Ir nors Rusija skelbiasi informuojanti 
Vakarus apie tokius patikrinimus (tiesa, tik po to, kai jie prasideda), tačiau jie 
kelia didelį susirūpinimą. Didelio skaičiaus karių ir karinės technikos pakėli-
mas aliarmu, permetimas dideliais atstumais ir perėjimas prie realių, dažnai 
dvipusių, lauko pratybų poligonuose tikrai neprisideda prie pasitikėjimo Ru-
sija stiprinimo.

Pakeistos ir įprastinių mokymų organizavimo formos. Atsisakyta teo-
rinių štabo mokymų. Dabar kiekvieni štabo mokymai vykdomi kartu su tak-

78 Čia įskaičiuoti tik strateginiai JSV ir OV lygmens neplaniniai kovinės parengties patikrinimai. 
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tiniais vienetų mokymais poligonuose. Dar viena iš naujovių yra dvipusiai 
kariniai mokymai. Tai reiškia, kad taktiniuose ar operaciniuose mokymuose 
kariniai vienetai imituoja vieno su kitu kovą. Jie vyksta pagal atitinkamus sce-
narijus, o tarpininkai vertina karinių vienetų, junginių veiksmus persidislo-
kuojant, organizuojant mūšį ir t. t. Vėliau viskas baigiama koviniu šaudymu 
poligonuose. Tokie mokymai vis dažniau tampa netikėtų kovinės parengties 
patikrinimų tąsą ir vyksta ne tik tarp pulkų ar brigadų, bet ir tarp armijų79. 
Vienas iš paskutinių tokių mokymų mūsų pašonėje buvo 2014 m. kovo mėn. 
pradžioje Kaliningrade įvykę dvipusiai 36-os jūrų pėstininkų ir 79 motošaulių 
brigadų ir 7-o atskiro motošaulių pulko mokymai80. Dar viena iš naujovių – mo-
komieji taktiniai šaudymai (rus. taktiko-ognevye-uchebnye strelby (ТОУС)). 
Jų metų suformuojamos taktinės kuopos, bataliono kovos grupės, šaudykloje 
imituojamas taikinių judėjimas pagal parengtus scenarijus ir mokomasi ne tik 
sunaikinti taikinius, bet ir koordinuoti atskirų ginklų ugnį ir manevrą81.

Tačiau, ko gero, visų iniciatyvų viršūne tapo karinių varžybų, siekiant 
sustiprinti karių individualaus pasirengimo motyvaciją, idėja. Anksčiau Ru-
sijos kariuomenėje buvo rengiamos kasmetės individualaus karininkų pro-
fesinio pasirengimo varžybos. Motošaulių, artilerijos, žvalgybos, padalinių 
vadai varžybose demonstruodavo savo pasirengimo lygį. Šios varžybos ir 
toliau tęsiamos ir net išplečiamos į visiškai naujas sritis, tokias kaip karinė 
psichologija82. 

Atsiradus kariams, tarnaujantiems pagal sutartį, tapo labai svarbu suras-
ti būdą įvertinti jų individualų pasirengimą ir skatinti juos tobulėti. Tai prasi-
dėjo nuo garsiojo tankų biatlono. Atrodytų paprastos varžybos, kuriose tankų 
ekipažams reikia įveikti kliūčių ruožą ir sunaikinti skirtingus taikinius, greitai 
tapo populiarios. Daliniuose tankų ekipažai ėmė rengtis kasmečiams biatlo-
nams varžydamiesi pradžioje brigadų, o vėliau OV ir JSV varžybose. Greitai ir 
kitos pajėgos ėmė rengti panašias varžybas. Atsirado individualaus pasirengi-
mo varžybos aviacijoje: „Aviadarts83“ ir radiolokacinių stočių ekipažų biatlo-
no varžybos84. Vėliau varžybas ėmė rengti jūrų pėstininkų, kurie turi „Jūros 
derbis85“,  ir automobilių vairuotojų biatlonai86. Imtos rengti ir karo inžinie-

79 Гаврилов Ю., „Армия приступила к масштабным учениям“, Российская Газета, 2014-02-28. 
80 Тихонов А.,  „По вводным Генштаба“, Красная звезда,  2014-03-03.
81 Павлюткин В, „Гарант безопасности на Балтике“, Красная звезда, 2014-05-16.
82 ВороновР , „Я не из тех, кто сидит в кабинете..“, Красная звезда,  2014-07-14.
83 Пинчук А, „«Авиадартс»: наземный этап“, Красная звезда, 2014-05-21.
84 Хайруллин Ш, „КамАЗы бездорожья не боятся“, Красная звезда, 2014-07-21. 
85 Песоцкая С , „Под Калининградом пройдет Балтийское военно-морское дерби“, http://www.
rg.ru/2014/06/30/reg-szfo/tank-anons.html
86 Рудык Т , „Больше биатлонов хороших и разных!“, Красная звезда, 2014-02-05.



rių87, oro desanto ekipažų88 varžybos. Visos šios varžybos ypatingos tuo, kad 
čia varžosi tankų, šarvuotų pėstininkų, ar oro desanto kovos mašinų, lėktuvų 
ar sraigtasparnių ekipažai, sunkvežimių vairuotojai. Visų varžybų tikslai tie 
patys – pademonstruoti gebėjimą išvengti sunaikinimo ir sėkmingai sunaikin-
ti taikinius. Varžybų nugalėtojai apdovanojami ir skatinami, tad ši iniciatyva 
neabejotinai plėsis ir tikrai prisidės prie karių noro tobulėti. 

Įdomu ir tai, kad stiprinti motyvaciją rengtis karui asmeniškai į pana-
šias varžybas pamažu įtraukiama ir visuomenė. Nuo 2013 m. Rusija atnaujino 
„Pasirengęs darbui ir gynybai“ (rus. GTO) normų visuomenėje vykdymą. Po 
šios programos egida pradėtos rengti „Didvyrių lenktynės“ estafetės iš esmės 
yra sukarintas kliūčių ruožas, kuriame daug sprogimų imitacijų, purvo balų ir 
sienų. 2013 m. rugsėjo mėn. surengtose pirmose „Didvyrių lenktynėse“, da-
lyvavo apie 400 dalyvių89, daugumą kurių vėliau, tikriausiai, papildys karių, 
tarnaujančių pagal sutartį, gretas.   

7. Nauja Rusijos kariavimo koncepcija

Visi vykstantis keitimai dar nebaigti, tačiau aišku, kad juos sėkmingai 
baigus kariauti reikės kitaip. Sprendžiant ir daugelio Rusijos atsargos kariš-
kių, karinių akademikų ir netgi dabartinių vadų pamąstymų, pasisakymų ir 
teorinių darbų, panašu, kad pokyčių bus daug. Apsistokime tik prie autoriaus 
nuomone pačių svarbiausių. 

Rusija visada akcentuoja, kad branduolinis ginklas skirtas gynybai, ir 
bus pagrindinis pajėgumas, kuriuo ji ginsis užpuolimo atveju. Iš tiesų bran-
duolinis komponentas tikrai yra ta reformuotų pajėgų dalis, kurią Rusija nea-
bejotinai panaudos gynybai tuo atveju, jei kitų pajėgų neužteks arba jei reikės 
stabdyti prasidėjusį konfliktą. Nors kitas operacines pajėgas Rusija irgi vadina 
gynybinėmis, tačiau visos jos daugiau ar mažiau yra orientuotos į puolimą. Tai 
rodo jų veiksmai įvairių mokymų metu, o ir pastarųjų metų įvykiai Gruzijoje, 
Ukrainoje tai patvirtina. Tiesa yra vienas „bet“. Esminis pasikeitimas yra tai, 
kad karinės pajėgos bus naudojamos tik tada, jei numatyto tikslo nepasiseks 
pasiekti kitais, ne kariniais, o švelniosios galios būdais. Tai reglamentuota stra-
teginiuose Rusijos dokumentuose ir tai matoma jos veiksmuose. Dar daugiau, 
nors reformuotos ginkluotosios pajėgos bus labai pajėgios, tačiau jos neprilygs 

87 Бородин Ю , „Инженерный мастер-класс“, Красная звезда,  2014-07-04.
88 Хвастов А., Тихонов А, „…И пляски «железных коней“,  Красная звезда,2014-07-08.
89 http://www.youtube.com/watch?v=lUyslJeW0cs.
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nei JAV, nei jungtinėms NATO ir galbūt ir nei Kinijos pajėgoms. Taigi, Rusija 
gali tikėtis sėkmingai panaudoti jas tiesiogiai tik susiklosčius atitinkamai si-
tuacijai, pvz., JAV įsitraukus į karinį konfliktą Ramiojo vandenyno regione, 
suirus NATO ir pan. Iki tol pajėgos bus naudojamos netiesiogiai.

Geriausiais netiesioginio pajėgų panaudojimo pavyzdys yra privačių ka-
rinių kompanijų naudojimas kartu su valstybinėmis karinėmis pajėgomis. Iš-
analizavusi JAV, Kinijos ir Vakarų privačių sukarintų pajėgų panaudojimo pa-
tirtį, Rusija ją išvystė ir pritaikė. Vienas iš pirmųjų dar 2005-2006 m. pradėjęs 
kalbėti apie „netradicinio karo“ taktikas kovoje prieš NATO buvo Rusijos spe-
cialių pajėgų pulkininkas V. Kvačkovas. Jo idėjas išplėtojo žvalgybos atsargos 
generolas majoras S. Kančiukovas, daug dirbantis privačių karinių kompanijų 
panaudojimo Rusijos interesams srityje. Būtina paminėti, kad vadinamosios 
privačios apsaugos įmonės (rus. Častnoje ochrannoje predpriatija, ČOP) nėra 
ginkluotųjų pajėgų dalis, o privačių karinių kompanijų Rusijoje formaliai nėra, 
bent jau formaliai. Realiai jos jau sukurtos ir sėkmingai darbuojasi karštuo-
siuose pasaulio taškuose.90 Tai leidžia ir leis panaudoti jas tada kai politinei 
vadovybei neparanku ar negalima naudoti oficialių karinių pajėgų. Manau, 
kad Putinas nemelavo sakydamas, kad Kryme, bent jau pirmose linijose, nėra 
reguliariosios kariuomenės. Sprendžiant iš ginkluotų žmonių veiksmų ir kitų 
indikatorių, ten kariavo Rusijos privačios karinės kompanijos, ką jos dabar, 
beje, daro ir rytų Ukrainoje91. Iš dalies tai įrodo ir skubus bandymas įteisinti jų 
panaudojimą. Rusijos Dūmai pateiktame įstatymo apie privačias karines kom-
panijas projekte kalbama apie jų panaudojimą Rusijos politiniams tikslams 
įgyvendinti ir netgi paslėptą pavaldumą Gynybos ministerijai92. Na, o Gynybos 
ministerija tikriausiai visada palankiai žiūrės, jei kariškiai nutars savo atostogų 
metu tokiose privačiose kompanijose papildomai padirbėti ar išėję į atsargą 
jose įsidarbinti. 

Antra, jei privačių pajėgumų nepakaks, o situacija bus eskaluojama, ne-
abejotinai bus panaudotas operacinių pajėgų greito reagavimo komponentas93. 
Kaip jau minėjome jam skiriamas labai didelis dėmesys. Rusijos karinė vado-
vybė atvirai kalba, kad specialiosios pajėgos bus naudojamos dar iki oficialaus 
konflikto pradžios. Bent jau taip parodyta „RTR planeta“ reportaže apie speci-
aliosios paskirties pajėgų mokymus Kaukaze 2013 m. vasarą. Neslepiama, kad 

90 Канчуков С , „Частные военные компании России“, /kanchukov-sa.livejournal.com/, 2012-08-30.
91 „В предверии международного суда над  «героями Майдана»: Русско-Украинской войны не будет, 
а бандеровцев зачмстят силами ЧВК“, http://worldcrisis.ru/crisis/1426643.
92 Криворучек А, „Контроль за частными военными компаниями отдадут Минобороны“, Известия, 
2014-07-07.
93 Квачков В, „Вооруженные силы будущей России - Русская Армия“.



kariai veiks persirengę oponento uniformomis ir oficialiai jie nebus laikomi 
Rusijos kariais. 

Ir tik galutiniuose konflikto etapuose, kai prireiks oficialaus dalyvavi-
mo, į kovos laukus ateis reguliariosios pajėgos. Pradžioje tikriausiai tai vėl bus 
greitojo reagavimo pajėgos, besidengiančios taikos palaikymo egida. Vėliau jau 
prisidengdamos kitais, pavyzdžiui, rusakalbių gynimo ar pan. tikslais, į konf-
liktą įsijungs likusios, jungtinės JSV sausumos, oro ir jūrų pajėgos. Jų veikimo 
sėkmės garantu bus netikėtumas, mastas ir greitis, o rezultatus turės apsaugoti 
diplomatija na ir, žinoma, branduolinis šantažas arba atgrasymas. Štai tokiems 
scenarijams įgyvendinti ir yra skirtos  reformuotos, nuolatinės parengties Ru-
sijos Federacijos gynybos ministerijos pajėgos.

Apibendrinimas

Rusijos ginkluotųjų pajėgų reforma tęsiasi. Kaip matome, operacinių 
pajėgų kūrimas praktiškai jau užbaigtas ir tiek branduolinės, tiek greitojo rea-
gavimo pajėgos sukurtos, mokymuose ir treniruotėse patikrinta jų geba veikti 
ir dabar pereinama prie trūkstamų pajėgumų sukūrimo ir nustatytų trūkumų 
šalinimo. Nors kosmoso pajėgų bloko kūrimas, atrodytų, atsilieka, tačiau teik-
ti, kad tai reformos nesėkmė, įrodymų nėra. Panašu, kad šis blokas, kaip vie-
nas iš sudėtingiausių, tiesiog buvo paliktas pabaigai ir bus sukurtas numatytu 
laiku. Vienaip ar kitaip oficialiai įvardyta 2016 m. sausio 1 d. kaip kosmoso 
bloko sukūrimo data gražiai užbaigia optimizuoti ir galutinai karinei sistemai 
sutvarkyti numatytą 2012–2015 m. periodą.   

Dabar jau akivaizdu, kad, skirtingai nuo kitų valstybių, ši reforma yra 
visą valstybę apimanti reforma. Nors atviruose šaltiniuose apie tai daug ne-
rašoma, tačiau vis dažniau išaiškėjantys faktai apie koordinuojamą kitų jėgos 
struktūrų įtraukimą į karinius mokymus rodo, kad jose irgi vyksta pertvarkos 
procesas. Jau aptartas Nacionalinis valstybės gynybos koordinavimo centras 
(NVGKC), ko gero, yra geriausias įrodymas, kad gynybos ministerija su jai 
pavaldžiomis pajėgomis tapo sustiprinta ne tik kitų Rusijos jėgos struktūrų, 
bet ir civilinių valstybinių ir net privačių komercinių ar kitų organizacijų pa-
jėgumais.

Reorganizuotų pajėgų apginklavimo proceso skilimas į du etapus irgi 
akivaizdus. Turimos ginkluotės modernizavimo programų sukūrimas, moder-
nizuotos ginkluotės kiekių didėjimas pačiose pajėgose ir intensyvus jos įsisavi-
nimas labai padidino naujų karinių pajėgų kovinius pajėgumus. Tuo pat metu 
stebima ir perėjimo į naujos kartos ginkluotės sukūrimo ir masinio įdiegimo į 
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reformuotas karines pajėgas etapo pradžia. Sunkiai prasiskverbianti informa-
cija apie „Armatą“ ar penktos kartos lėktuvus neleidžia susidaryti viso vaizdo 
apie Rusijos sėkmes ar nesėkmes, bet įrodo, kad naujos ginkluotės kūrimo pro-
cesas vyksta.

Studijoje aprašyti reformuotų pajėgų komplektavimo personalu poky-
čiai irgi patvirtina tai, kad reforma vyksta ir vyksta gana sėkmingai. Faktas, 
kad Rusija jau perėjo prie mišriosios kariuomenės, akivaizdus, galima tik 
svarstyti ar šiandieninis karių, tarnaujančių pagal sutartį, ir šauktinių santykis 
atitinka numatytą reformos planuose. Šauktiniai vienaip ar kitaip išliks. Visgi, 
susirūpinimą turėtų sukelti nepasotinamas reformuotų pajėgų apetitas kari-
ninkams ir karybos specialistams. Deklaruojant reformuotas pajėgas būsian-
čias akivaizdžiai mažesnes nei buvo TSRS laikais (1 milijonas taikos metu ir 1,8 
milijono po mobilizacijos), sunku paaiškinti, kodėl kursantų skaičius karinėse 
mokymo įstaigose artėja prie TSRS laikų lygio. 

Pokyčiai rengiant pajėgas irgi akivaizdūs. Šalia jau buvusių, tradicinių 
rengimo formų atsiranda nauji elementai. Sugrąžinti netikėti kovinės pareng-
ties patikrinimai, išaugęs karinių mokymų skaičius ir mastas, naujos kovinio 
rengimo ir asmeninės motyvacijos skatinimo formos verčia susimąstyti, kodėl 
visa tai vyksta ir kam tai skirta. Vienaip ar kitaip, bet visa tai demonstruoja 
pasikeitusį Rusijos politinės ir karinės vadovybės požiūrį į galimą reformuotų, 
apginkluotų ir parengtų pajėgų panaudojimą. Nauja jame yra tai, kad ginkluo-
ta, „kieta“ jėga bus naudojama tik tada kai norimo rezultato nepasiseks pasiek-
ti kitais būdais. Bet karinės jėgos naudojimas išlieka ir, panašu, kad sprendimo 
ją panaudoti priėmimo slenkstis nebus aukštas. 

Nors šioje studijoje ir nekalbama, tačiau verta pastebėti, kad be pasieki-
mų yra trūkumų ir problemų. Vykdant reformą pasitaiko nesėkmių ir netikslu-
mų. Net ir reformuotose pajėgose vis dar yra korupcijos, vagysčių, nestatutinių 
santykių ar kariškių įvykdomų nusikaltimų. Karių, tarnaujančių pagal sutartį, 
surinkimo planai stringa, o pasirašiusieji nutraukia sutartis, vis dar populiarus 
šaukimo vengimas ir t. t. Tačiau visa tai akivaizdžiai atsveria dabartinės politi-
nės ir karinės vadovybės dedamos pastangos išspręsti šias problemas. Rusija ir 
toliau demonstruoja nepalaužiamą ryžtą reformą užbaigti. 

Na, o teiginį, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos jau dabar demonstruoja 
žymiai didesnį pajėgumą ir tapo gerai parengtos ir galinčios greitai reaguoti, 
pripažino net JAV Jungtinių štabų vadas generolas M. Dempsey‘us94. Toks Ru-
sijos pajėgų įvertinimas reformai tik persivertus į antrą pusę; nuo 2013–2014 m. 

94 Lee Ferran, „US Military Dusts Off Decades-Old ‘Readiness’ Plans for Russia“, ABCNews, 2014-07-25.



padidintas kursantų priėmimas į karines mokyklas; sparčiais tempais vykdo-
mas masinis perginklavimas modernizuota ginkluote; nediskutuotino tolesnis 
prioriteto kariniams reikalams skyrimas ir kiti indikatoriai rodo, kad jau apie 
2017–2018 m. Rusija gali turėti pajėgas, kurias bus galima drąsiai panaudoti 
užduotims tiek šalies viduje, tiek užsienyje vykdyti. Na, o pasisekus reformą 
sėkmingai ir kaip planuota pabaigti apie 2020 m., Rusija tikriausiai disponuos 
pajėgomis beveik prilygstančiomis kitų šiandieninių pasaulio lyderių kari-
nėms pajėgoms. 

Trakai, 2014 liepa
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Centrinės Azijos geopolitika po 2014 m. 
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2014 metų kovo viduryje Rusijos įvykdyta Krymo aneksija – tai įvykis ryškiai išsiskiriantis iš bend-
ro po Šaltojo karo pabaigos besiklostančio tarptautinių santykių konteksto. Pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos Europoje jėga aneksuota suverenios valstybės teritorijos dalis, o tai reiškia, 
kad sienų perbraižymas ir revizionizmas platesne prasme jau tapo tarptautinių santykių realybe, 
vienu iš veiklos principų ir būdų. Tikėtina, jog tokio masto įvykio pasekmės turėtų būti jaučiamos 
ne tik tame pačiame regione, bet ir tolimesniuose, geopolitiškai jautriuose pasaulio regionuose. 
Straipsnyje nagrinėjama, kaip Rusijos veiksmai Ukrainoje paveikė Centrinės Azijos geopolitiką ir 
kokios jų pasekmės tikėtinos ateityje. Daroma prielaida, kad dėl Krymo aneksijos Centrinės Azijos 
šalys ėmė gręžtis į vieną iš dviejų konfrontuojančių galios centrų – į Vakarų arba į Rusijos. Dėl šios 
besiformuojančios tendencijos į tarptautinius santykius grįžta strateginės konfrontacijos mentalitetas. 
Poliarizacijos tendencija, atrodo, tampa geopolitiniu veiksniu, darančiu įtaką Centrinės Azijos galios 
dinamikai, jos kultūrai, ekonomikai, karinei struktūrai. Kultūriškai poliarizacija yra nesuderinama 
su Centrinės Azijos valstybių užsienio politikos daugiavektoriškumo nuostatomis, todėl jos poveikį 
bandoma neutralizuoti susilaikant nuo vienareikšmių Ukrainos situacijos vertinimų. Tačiau, toks 
santūrumas niekaip nesumažina karinių grėsmių, kurios Centrinės Azijos valstybėms tapo aktualios 
tiek dėl Rusijos politikos Ukrainoje įgyvendinimo būdų, tiek ir dėl galimai inspiruojančio tokios poli-
tikos poveikio vietinėms separatistinėms jėgoms ir radikalioms islamistų grupuotėms. Nuogąstavimai 
dėl galimo Krymo scenarijaus pasikartojimo ir karinės grėsmės asimetriškumas gali pastūmėti 
Centrinės Azijos valstybes ieškoti saugumo garantijų už regiono ribų. Tokio vyksmo poveikis re-
giono stabilumui iš esmės priklausytų jau ne nuo pačių Centrinės Azijos valstybių, o nuo didžiųjų 
galybių požiūrio į stabilumo jame užtikrinimą. Jei dominuotų kooperacinis požiūris, Centrinėje Azi-
joje galėtų susiformuoti regioninio balanso sistema, kuri užtikrintų santykinį stabilumą. Didžiųjų 
galybių siekis užtikrinti stabilumą savo sąlygomis vestų prie regiono destabilizacijos. Alternatyvą 
šiems ateities scenarijams, regis, gali pasiūlyti Kinija, kurios politika Centrinėje Azijoje darosi vis 
ryžtingesnė ir susilaukia regiono valstybių pritarimo. Rezultatinei regiono galios tendencijai įtakos 
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Įvadas

2014 m. kovo mėnesį Rusijos įvykdyta dalies Ukrainos teritorijos anek-
sija labai paveikė tarptautinių santykių sistemą, susiformavusią po Antrojo pa-
saulinio karo, sužadindama poliarizacijos tendenciją. Pradėjusi reikštis, ši ten-
dencija tampa geopolitiniu veiksniu, kurio poveikis dabarties kontekstams kol 
kas mažai tyrinėtas. Tiesa, įvykiai Ukrainoje ir jų pasekmės susilaukė nemažo 
tyrėjų dėmesio1, tačiau dauguma studijų šiuo klausimu kol kas apsiribojo kri-
zės regiono situacijos analize. O bandymų apmąstyti, kaip Ukrainos įvykiai 
veikia platesnį tarptautinių santykių kontekstą aptinkama nedaug2. Tokiose 
studijose pirmiausia bandoma išgryninti sėkmingos Rusijos agresijos Ukrai-
noje prielaidas ir domimasi, ar tokios prielaidos egzistuoja kitur, ypač poso-
vietinėje erdvėje3. Tai skatina geriau panagrinėti kaip, Ukrainos įvykiai pavei-
kė atskirus regionus. Vienas iš regionų, kuriame gana intensyviai sąveikauja 
Vakarai, Rusija, o taip pat ir Kinija, yra Centrinė Azija. Regionas yra svarbus 
ekonomikai ir turi geostrateginę vertę, todėl tikėtina, jog už regiono ribų vyks-
tanti poliarizacija veiks nemažai Centrinės Azijos politikos aspektų, galimai 
sužadins jau esamus nestabilumo veiksnius ar kels naują įtampą. Jau pasirodė 
keli straipsniai, nagrinėjantys konkrečius Centrinės Azijos valstybių reakcijos į 
Ukrainos įvykius aspektus, tarp jų  Vakarų ekonominių sankcijų Rusijai povei-
kį Kazachstano finansų sistemai4, oficialų Kirgizstano pareiškimą apie Krymą,5 
ir svarstantys, kaip Ukrainos įvykiai gali paveikti Centrinės Azijos valstybių 
politiką Rusijos atžvilgiu trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.6 

Šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti kokią įtaką Centrinės Azijos geopo-
litikai gali turėti poliarizacija. Remiantis ligšioliniais Centrinės Azijos politikos 
tyrinėjimais ir žiniasklaidos pranešimais apie pastarųjų mėnesių įvykius, sie-
jančius Ukrainos ir Centrinės Azijos politinį vyksmą, bus siekiama numatyti, 

1 Mankoff J., “Russia’s Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine”, Foreign Affairs 93.3 
(2014): 60-68; Chesterman G., G., “The Russian annexation of Crimea in March 2014”, United Service, 
vol.65 (2), Winter 2014; M., R. W. “Should Crimea Secede from Ukraine and Become Part of Russia 
(Again)?” Available at SSRN 2403479 (2014).
2 Ding Sh., “China’s dilemma in the Ukraine crisis” (2014), Asia Pacific Bulletin, No.255, 2014 03 27, Gra-
nholm N., Malminen J., Persson G., eds, A Rude Awakening. Ramications of Russian Aggression Towards 
Ukraine, FOI, June 2014.
3 Norberg J., ed., Franke U., Westerlund F., “The Crimea Operation: Implications for Future Russian 
Military Interventions”, in Granholm N., Malminen J., Persson G., eds, A Rude Awakening. Ramications of 
Russian Aggression Towards Ukraine, FOI, June 2014.
4 Brauer B., “Cost of Black Tuesday for Kaazkhstan”, Central Asia-Caucasus Analyst, 2014 03 19, p.13–15.
5 Sabyrbekov A., “Bishkek’s First Official Statement on Ukraine”, Central Asia-Caucasus Analyst, 2014 03 
19, p. 16–17.
6 Hórak S., “Russia’s Intervention in Ukraine Reverberates in Central Asia”, Central Asia-Caucasus Analyst, 
2014 03 19, p. 9–12.
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kaip poliarizacija galėtų veikti karinio, ekonominio ir kultūrinio-informacinio 
galios elementų dinamiką Centrinėje Azijoje. Šias užduotis numatoma atlik-
ti pasitelkus geopolitinės analizės metodologiją. Analizė bus atliekama sub-
sisteminiu ir sisteminiu lygmenimis. Sistema šiame straipsnyje bus laikomas 
Centrinės Azijos regionas, geografiškai apibrėžtas Kazachstano, Kirgizstano, 
Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano išorinių sienų perimetru. Siste-
mos dinamika čia suvokiama kaip regiono valstybių politikos pokyčiai dėl ti-
kėtino nagrinėjamo geopolitinio veiksnio poveikio. Tad pagrindinis analizės 
klausimas sisteminiu lygmeniu – kokią įtaką šalių, esančių už regiono ribų, 
poliarizacija (t. y. didžiųjų pasaulio politikos veikėjų tarpusavio santykių po-
būdžio kaita) turės galios dinamikai Centrinės Azijos regione? Subsisteminiu – 
straipsnyje bus laikomas atskiros Centrinės Azijos valstybės lygmuo. Čia bus 
nagrinėjama, kaip kiekviena iš šių valstybių reagavo į įvykius Ukrainoje ir ban-
doma paaiškinti tokios reakcijos priežastis. Analizė pradedama subsisteminiu 
lygmeniu, vėliau pereinama prie sisteminio lygmens. Rezultatinė galios regio-
ne tendencija pateikiama išvadų dalyje. 

Pagrindinio analizės klausimo formuluotė atspindi siekį straipsnyje ap-
tarti galimas ateities perspektyvas. Prognozavimo metodikos požiūriu straips-
nis laikytinas individualiu ekspertiniu vertinimu ir priskirtinas deskriptyvinės 
prognozės sričiai7. Straipsnio išvadų dalyje pateikiamos kelios galimos ateities 
alternatyvos, tad iš dalies čia bandoma konstruoti scenarijus. 

Tiriant bus laikomasi neoklasikinio realizmo paradigmos, pagrindiniu 
analizės vienetu laikant valstybę arba politinę sistemą (ES). Straipsnyje ana-
lizės vienetu laikoma taip pat ir reifikacija „Vakarai“, reiškianti valstybes, įei-
nančias į liberalios demokratijos erdvę. Toks reifikavimas argumentuojamas ir 
vartojamas tik tuo atveju, kai turimos galvoje bendros šias valstybes vienijan-
čios užsienio politikos nuostatos dėl sienų Europoje neliečiamumo, tarptauti-
nės teisės principų laikymosi ir kitų.

1. Poliarizacija kaip geopolitinis veiksnys

Po Krymo aneksijos tarptautiniuose santykiuose besireiškiančiai polia-
rizacijos tendencijai, regis, būdinga VakarųRytų orientacija, tad galima įžvelgti 
tam tikrų šiandieninės situacijos Europoje panašumų su Šaltojo karo epocha. 
Tačiau skirtumai tarp jų yra esminiai. Kaip ir Šaltojo karo metu, Vakarai vėl 

7 Janeliūnas T., Kasčiūnas L., „Prognozavimo metodų taikymas politikos moksluose“, Politologija, 2007,  
Nr. 3, p. 20.



tampa geopolitine sąvoka, konkrečiai reiškiančia valstybes, įeinančias į liberalios 
demokratijos erdvę. Tačiau, dabartinėje poliarizacijoje sąvoka „Vakarai“ apima ir 
dalį Šaltojo karo metu Rytams priskirtų šalių. O sąvokai „Rytai“ šiandien vargu, 
ar tikslinga suteikti geopolitinę prasmę, nes Krymo aneksijos kontekste ji apima 
išskirtinai tik Rusiją, o ne kokį nors platesnį, ideologiniais ar geopolitiniais mo-
tyvais grindžiamą, valstybių darinį. Tad dabartinė pasaulio politinės sistemos 
poliarizacija pasižymi tuo, jog Rusija pereina į atvirą oponavimą Vakarams. Re-
gis, jog ji vadovaujasi ne tiek ideologiniais, kiek geopolitiniais sumetimais, tad 
situacija veikiau primena XIX–XX a. pradžios Europą, negu Šaltąjį karą.

Pirmiausia pastebimas poliarizacijos proceso kultūrinis-informacinis 
matmuo. Iš pradžių jis reiškiasi vis griežtėjančia politine retorika tarp sistemos 
polių. Vėliau daugiausia per žiniasklaidą, imami formuoti tam tikri savo ir prie-
šingo poliaus įvaizdžiai, dažnai paremiami archetipiniais vaizdiniais ir politiniais 
mitais. Galiausiai poliarizacija tampa vienu iš pagrindinių tapatybės šaltinių, 
esmine „mes“ ir „kiti“ skirties sąlyga. Tokiu būdu poliarizacijos kultūrinis-in-
formacinis dėmuo daro įtaką strateginės priešpriešos mentaliteto formavimui 
ar atgaivinimui, o pastarojo vystymosi vektorius veda nulinės sumos žaidimo 
logikos įsitvirtinimo link daugumoje oponuojančių polių plotmių santykių. 
Strateginėje priešpriešoje tarp Vakarų ir Rusijos taip pat reiškiasi poliarizacijos 
kariniai ir ekonominiai dėmenys. Rusijos strateginių bombonešių skrydžiai arti 
JAV objektų, puolimo prieš Vakarų valstybių objektus imitavimas karinių mo-
kymų metu rodo, jog Rusija neatmeta karinės kolizijos su Vakarais galimybės. 
Savo ruožtu NATO atvirai įvardijo Rusiją kaip grėsmę Europai.8 Abiems poliams 
demonstruojant karines galimybes, kol kas veikiama ekonomikos plotmėje, tai-
kant tiesiogines ir skelbiant atsakomąsias sankcijas. Ekonominiame kontekste 
Vakarams tapo itin aktualus ES priklausomybės nuo Rusijos energetinių resursų 
klausimas. Siekiant ją sumažinti, JAV iš principo sutinka liberalizuoti savo gam-
tinių dujų eksportą ir pradėjo su ES derybas šiais klausimais. Tuo pačiu metu 
prezidentas Barackas Obama ne kartą užsiminė, jog ES „negali remtis vien tik 
kitų šalių energija, net jei tai ir susiję su didesnėmis išlaidomis ar kokiais nors 
kitais trūkumais“9, akivaizdžiai ragindamas persvarstyti pastaruosius dešimtme-
čius Europoje įsivyravusias skalūnų bei pakrantės šelfo dujų gavybos, o taip pat 
branduolinės energetikos nuostatas. Kitaip tariant, judama Vakarų energetinio 
atsiribojimo nuo Rusijos link. Vakarams atsiribojus nuo Rusijos, ES visiškai at-

8 Rettman A., “NATO Chief Describes “Outrageous” Russia as Threat to Europe”, Eurobserver, 2014 05 14, 
http://euobserver.com/defence/124184,  2014 06 12.
9 Emmot R., Strupczewski J., “Obama Tells EU To Do More To Cut Reliance on Russian Gas”, Reuters,  
2014 03 26, http://www.reuters.com/article/2014/03/26/us-usa-eu-summit-idUSBREA2P0W220140326,  
2014 06 01.
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siskirs nuo Rusijos dujų tiekimo arba bent jau sukurs sistemą, užtikrinančią ES 
energetinių poreikių patenkinimą ir be Rusijos dalyvavimo. 

Būtina pabrėžti, jog čia kalbama apie įžvelgiamas tendencijas, tarptau-
tinių santykių vystymosi kryptį, o ne konstatuojamas įvykęs poliarizacijos 
faktas, visiškas perėjimas prie nulinės sumos žaidimo logikos Vakarų santy-
kiuose su Rusija. To daryti neleistų, pavyzdžiui, Prancūzijos ketinimas tęsti 
„Mistral“ laivų pardavimo Rusijai sutarties vykdymą, palaikomi kai kurių Vo-
kietijos pramonės įmonių ryšiai su Rusija, ar NATO viduje vykstanti diskusija 
tarp reikalaujančių reaguoti į Rusiją kaip į grėsmę ir kviečiančių palaukti su 
išvadomis, stebėti tolesnį situacijos Rytų Ukrainoje vystymąsi. Tai gali reikšti 
keletą dalykų. Viena vertus, galima būtų teigti, jog nepaisant Krymo aneksijos 
akivaizdumo, įtvirtinti Rusijos grėsmės suvokimą Vakarų politinėje sąmonėje 
reikalingas laikas. Tokio pobūdžio diskusijose dažnai prisimenama akivaiz-
džiai agresyvi Adolfo Hitlerio politika nuo Rūro srities militarizavimo iki kitų 
valstybių dalies teritorijų aneksijos ir Antrojo pasaulinio karo pradžios.10 Kita 
vertus, nevertėtų atmesti prielaidos, kad geopolitinis primityvumas nėra vien 
Rusijos užsienio politikos bruožas, bet taip pat tam tikru lygiu pasireiškia ir 
Vakarų Europos valstybių, pavyzdžiui, jau minėtų Vokietijos ir Prancūzijos, 
veiksmuose. Vien geopolitiniais argumentais pagrįsti Krymo aneksijos įtaką 
Vakarų Europos saugumui būtų gana sunku. Čia reikėtų kalbėti ne tik apie 
geopolitiką, bet ir apie teisę, tiksliau, grėsmę keliančius susiklosčiusio teisinio 
režimo pažeidimus. Galima manyti, kad principo taikymas bus ribotas, sustos 
ties tam tikra riba. Kitaip tariant, bus pripažintos įtakos zonos ir tokio pripa-
žinimo pagrindu galima būtų toliau palaikyti konstruktyvius ir abiem pusėms 
naudingus santykius. Skirtinga geopolitinio dėmens svarba politikoje galbūt 
sąlygojo ir tebesąlygoja gana ryškius JAV ir ES retorikos apie Rusiją skirtumus.

2. Centrinės Azijos valstybės  
Ukrainos įvykių akivaizdoje

Visų Centrinės Azijos valstybių užsienio politikai, įskaitant ir neutrali-
teto besilaikantį Turkmėnistaną, būdingas skirtingu lygiu besireiškiantis dau-
giavektoriškumas. Poliarizacijos veiksnio kultūrinis-informacinis aspektas iš 
esmės yra ideologiškai nesuderinamas su šių valstybių deklaruojamomis politi-

10 Keneally M., “Hillary Clinton Compares Russia’s Invasion toUkraine to ‘What  Hitler Did Back in 30s’ 
Ahead to WWII’”, Mail Online, 2014 03 15, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2573810/Hillary-
Clinton-compares-Russias-invasion-Ukraine-Hitler-did-30s-ahead-WWII.html,  2014 03 16.



kos nuostatomis, todėl Ukrainos įvykiai tapo rimtu iššūkiu regiono valstybių 
diplomatiniams santykiams. Oficialios Centrinės Azijos valstybių reakcijos į 
Krymo aneksijos faktą buvo skirtingos. Uzbekistanas oficialiai išreiškė neigia-
mą požiūrį, pabrėždamas, jog „santykiuose tarp valstybių turi būti susilaikoma 
nuo kėsinimosi į teritorinį vientisumą“11. Uzbekistano Prezidentas I. Karimo-
vas, bendro pobūdžio komentaruose apie šiandieninę tarptautinių santykių 
būklę, su akivaizdžia aliuzija į Rusiją, teigė, jog „šiuolaikiniame pasaulyje, 
abipusis pasitikėjimas mąžta“12. Kazachstano pozicija, priešingai, buvo iš es-
mės palanki Rusijai. Kazachstano Respublikos užsienio reikalų ministerijos 
pareiškime sakoma, jog Krymo prijungimą prie Rusijos Kazachstanas laiko 
„autonominės respublikos gyventojų laisvos valios išraiška“13. Panašaus tu-
rinio, Rusijai palankų pareiškimą išplatino ir Kirgizstanas14. Tadžikistanas ir 
Turkmėnistanas apskritai susilaikė nuo oficialių Ukrainos įvykių komentarų. 
Visi nagrinėtų pareiškimų tekstų raiška gana panaši. Čia dažnai vartojama ta-
riamoji nuosaka, kalbama apie tai, kaip turėtų būti, o ne kaip yra; daugiau už-
simenama apie veikimo principus, o ne jau atliktus veiksmus. Be to, kai kurie 
Ukrainos situacijos aspektai interpretuojami taip, kad juos galima būtų vertinti 
teigiamai (pavyzdžiui, referendumas, kaip visuomenės politinės valios išraiš-
ka), o kiti tos pačios situacijos aspektai vertinami kaip tobulintini (sakoma, 
jog turėtų būti gerbiamas teritorinis integralumas). Taip parodant situacijos 
daugiareikšmiškumą, tarsi sudaroma galimybė išvengti vertinimo pagal pri-
klausymą tam tikram politiniam poliui. Kitaip tariant, bandoma sumažinti 
kultūrinio-informacinio poliarizacijos aspekto reikšmę, pasitelkiant tiek „už“, 
tiek ir „prieš“ argumentus.

Nors siuntė skirtingas oficialias žinutes, tačiau praktiškai Centrinės Azi-
jos valstybės elgėsi panašiai ir tai, regis, rodo, jog Rusija yra suvokiamas kaip 
grėsmingesnis polius. Po to, kai Rytų Ukrainoje separatistai užėmė keletą tele-
vizijos stočių ir pradėjo savo transliacijas, 2014 m balandžio 14 d. Uzbekistano 
vyriausybė priėmė nutarimą užminuoti visas televizijos ir radijo stotis, kad jas 
galima būtų tuojau pat susprogdinti, jei tik jomis būtų bandoma pasinaudoti 

11 “The Position of the republic of Uzbekistan on the Situation in Ukraine and the Crimean Issue”, 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014 03 25, http://www.mfa.uz/en/press/
news/2014/03/1529/,  2014 03 25.
12 Azizov D., “Uzbek President  Says Trust is Most Important Element in Strengthening Int’l Cooperation”, 
Trend, 2014 05 22, http://en.trend.az/regions/casia/uzbekistan/2276997.html,  2014 05 25.
13 “Statement by the Minsitry of Foreign Affairs of Kazakhstan on the Referendum in Crimea”, Ministry of 
Foreign Affairs of Kazakhstan, 2014 03 18, http://mfa.gov.kz/en/#!/news/article/13803,  2014 03 18.
14 “Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic on Situation in Ukraine and 
Crimea”, Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, 2014 03 20, http://www.mfa.kg/vistupleniya/
zayavlenie-ministerstva-inostrannih-del-kirgizskoi-respubliki-ot-20-marta-2014-goda-3_en.html,   
2014 03 20.
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priešiškais tikslais. Uzbekistano Respublikos nacionalinio saugumo tarnyba iš-
leido papildomus potvarkius, nurodančius, jog visi ventiliacijos vamzdynai ir 
šachtos, esantys televizijos ir radijo stotyse turi būti pakeisti į gerokai mažesnio 
diametro vamzdžius, kuriais negalima būtų patekti į vidų. Be to, studijos turi 
būti įrengtos taip, kad nesusisiektų su jokiomis kitomis patalpomis, įskaitant 
tualetus. Uždrausta rengti laidas tiesioginės transliacijos būdu. Šis draudimas 
galioja taip pat ir žinių laidoms. Įvesta daug kitų draudimų ir apribojimų. Ka-
zachstane priimtas įstatymas dėl žiniasklaidos veiklos krizės sąlygomis. Doku-
mentas numato, jog tam tikrais atvejais, naujienų publikavimas gali būti stab-
domas 24 valandoms. Dušanbės municipalitetas išleido potvarkį, pagal kurį 
visos senos ar atsarginės padangos turi būti sandėliuojamos ne arčiau kaip 40 
km nuo miesto15. Akivaizdu, jog Centrinės Azijos valstybės akylai stebi, kas 
vyksta Ukrainoje, kokius taktinius sprendimus priima separatistai ir, vertin-
damos ten susidarančių situacijų pasikartojimo galimybes Centrinėje Azijoje, 
siekia užkirsti kelią jų pasikartojimui. Čia galima įžvelgti poliarizacijos poveikį 
karinio galios elemento dinamikai, kuris, regis, tiesioginis ir sunkiau sumaži-
namas. Minėtasis situacijų vertinimas reiškia, jog Centrinės Azijos valstybės 
ieško savo viduje prielaidų, panašių į tas, kuriomis buvo grindžiami Rusijos 
veiksmai Ukrainoje, ir jos tokių prielaidų randa. 

Rusijos veiksmų Ukrainoje kartojimasis gresia ir Kazachstanui. Čia ke-
tvirtadalį gyventojų sudaro rusai, o šiauriniuose šalies regionuose ši dalis sie-
kia apie 50 %. Šiandien, deja, trūksta patikimos informacijos apie Kazachstano 
rusakalbių nuotaiką ir požiūrį į Rusiją, bet Kazachstano nepriklausomybės 
pradžioje vykęs valstybės aparato „valymas“ nuo rusų, kitos segregacijos pagal 
tautybę apraiškos leidžia daryti prielaidą, jog rusakalbius galėtų gana lengvai 
paveikti Rusijos informacija. Atkreiptinas dėmesys ir į 2008 m. Aleksandro 
Solženicyno interviu „Forbes“ žurnalui, kuriame rašytojas teigia manąs, jog 
„visas Šiaurės ir Šiaurės Rytų Kazachstanas faktiškai yra Pietų Sibiro dalis“, ku-
riame rusai „patiria priespaudą dėl savo tautybės, tiek kultūriniame gyvenime, 
tiek verslo reikaluose, tiek ir kasdienybėje“.16 Geopolitiškai Šiaurės ir Šiaurės 
Rytų Kazachstano aneksija Rusijai suteiktų nemažai privalumų, pirmiausia su-
sijusių su galimybe daryti didesnę įtaką Kinijai. Per šią Kazachstano dalį eina 
prekybos ir energetikos keliai į Kiniją, be to, netoliese yra maištinga Kinijos 
Sindziango provincija, kurioje stipriai įsišaknijusios uigūrų separatizmo idė-
jos. 

15 Pannier B., „Uzbek Broadcasters Set to Self-Destruct“, Radio Free Europe/Radio Liberty, http://www.rferl.
org/content/qishloq-ovozi-uzbekistan-broadcasters-self-destruct/25361053.html, 2014 04 14, 2014 04 14.
16 “Alexander Solzhenitsyn on the New Russia“, Forbes, 2008 05 08,  http://www.forbes.com/2008/08/05/
solzhenitsyn-forbes-interview-oped-cx_pm_0804russia.html,  2014 06 14.



Lig šiol nebuvo prognozuojama, kad Kazachstano ir Rusijos santykiai 
galėtų prastėti. Kazachstaną įprasta vertinti kaip patikimiausią ir įtakingiausią 
Rusijos sąjungininką Centrinėje Azijoje. Vis tik, nepaisant 2014 m. gegužės 29 d. 
pasirašytos Eurazijos Sąjungos sutarties, 2014 metų pabaigoje atsiranda ženklų, 
jog šalių santykiai blogėja17. Be to, atkreiptinas dėmesys į faktą, ne visiškai derantį 
prie pasitikėjimu grindžiamų Kazachstano ir Rusijos santykių konteksto – 2014 m. 
kovo 28 d., t. y. praėjus dvylikai dienų po Krymo referendumo, Rusija paskelbė 
planus prie Kazachstano sienų dislokuoti mažo nuotolio balistinių raketų kom-
pleksus „Iskander“18. Iki 2014 m. pabaigos, Totskoje-2 vietovėje, Orenburgo sri-
tyje, maždaug 100 km atstumu nuo Kazachstano sienos, planuojama dislokuoti 
12 tokių kompleksų. Rusija šį žingsnį aiškina Kolektyvinio saugumo sutarties 
organizacijos (KSSO) vykdomomis priemonėmis, kuriomis siekiama palaikyti 
regiono stabilumą, kai JAV ir sąjungininkai pasitrauks iš Afganistano. Lieka ne-
aišku kodėl šiam tikslui pasirinktas ginklas, kurio veikimo nuotolis nesiekia Af-
ganistano, tačiau siekia beveik visą Kazachstano teritoriją. Čia svarbi aplinkybė, 
kad Rusija Kazachstane ir taip laiko savo ginkluotąsias pajėgas, net neįskaitant 
specialių, Baikonyro kosmodromą saugančių dalinių.

Uzbekijoje po Krymo aneksijos paaštrėjo situacija Karakalpakijos au-
tonominėje srityje. 2014 kovo 14 d. anksčiau nežinoma grupė „Alga, Kara-
kalpakstan“ opozicinio Uzbekistano politinio judėjimo „Birdamalik“ Facebook 
paskyroje paskelbė tokio turinio pareiškimą:

Karakalpakijos žmonės nesutinka su [Uzbekistano Respublikos Prezidento Islamo] 
Karimovo režimo vidaus ir užsienio politika. Karakalpakai nori prisijungti prie Rusijos. Savo 
kultūra ir kalba, karakalpakai artimesni kazachams, tačiau ar Kazachstano prezidentas paremtų 
Karakalpakstano Respublikos laisvės ir nepriklausomybės siekį? Jei išgirstumėme palankų si-
gnalą iš Kremliaus, būtume pasirengę iškelti Rusijos vėliavą.19

Krymo aneksija ir įvykiai Rytų Ukrainoje kelia pagrįstą nerimą Tadži-
kistano ir Kirgizstano vadovybėms. Šiose Centrinės Azijos valstybėse Rusija 
laiko didžiausias karines pajėgas regione. Tadžikistane yra dislokuota Rusijos 
Federacijos 201-oji sausumos pajėgų divizija, o Kirgizstane yra Kanto aviacijos 
bazė, kuri neseniai buvo sustiprinta papildomais priešlėktuvinės gynybos pa-
jėgumais20. Tadžikistane nuogąstaujama, kad Rusija gali bandyti pasinaudoti 

17 Casey, Michael, „Russian-Kazakh Relations Took a Dive in 2014“, The Diplomat, 2014 12 20, http://
thediplomat.com/2014/12/russia-kazakhstan-relations-took-a-dive-in-2014/, 2014 12 20.
18 “Russia to Deploy Iskander Missiles at Kazakhstan Border”, TengriNews, 2014 03 28, http://
en.tengrinews.kz/military/Russia-to-deploy-Iskander-missiles-at-Kazakhstan-border-252507/,  2014 03 29.
19 https://www.facebook.com/birdamlikh,  2014 03 15.
20 “Russia Strengthens Military Bases Abroad – Defense Minister”, Ria Novosti, 2014 05 23, http://en.ria.ru/
military_news/20140523/190068469/Russia-Strengthens-Military-Bases-Abroad--Defense-Minister.html,  
2014 05 23.
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situacija Pamyre, Kalnų Badachšano regione. Čia jau keletą metų nuolat susi-
duria neformalios kovotojų grupuotės, kertančios Tadžikistano ir Afganistano 
sieną, ir šalies kariuomenė. Tadžikų ekspertai mano, jog nemaža dalimi šie 
susidūrimai gali būti inspiruojami Maskvos, nes padėties destabilizavimas ir 
šalies vadovybės bauginimas neramumų išplėtimu yra palankus plėsti kari-
nį Rusijos kontingentą Tadžikistane21. Tokias prielaidas patvirtina faktas, jog 
2013 metais Dušanbė sutiko pratęsti Rusijos karinių bazių buvimą Tadžikista-
ne. Tiesa, Tadžikistanas kol kas kategoriškai atsisako leisti Rusijai patruliuoti 
jo sieną su Afganistanu. Manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl karo 
veiksmai Kalnų Badachšane pastaruoju metu itin paaštrėjo. Būtina pabrėžti, 
kad kol kas šie susirėmimai vyksta narkotikų kontrabandos fone ir kad šiame 
Tadžikistano regione ganėtinai lengva įžiebti ir etninius neramumus. Pirmiau-
sia, čia gyvenančios etninės grupės skiriasi nuo tadžikų. Antra, kitaip nei dau-
guma tadžikų, Kalnų Badachšano musulmonai yra šiitai. Trečia, šio regiono 
gyventojai turi savitų sentimentų Rusijai. Priešingai nei kitos Tadžikistano te-
ritorijos, Pamyras savanoriškai prisijungė prie Carinės Rusijos. Sovietų Sąjun-
goje prasidėjus Glasnost reformai, regione atsirado nemažai politikų agitavusių 
už šio Pamyro regiono atskyrimą nuo Tadžikijos ir prijungimą prie Rusijos. 
Galbūt jau girdimi ir 2014 metų Ukrainos įvykių atgarsiai  2014 m. gegužės 
22 d. Chorogo mieste vykusių neramumų metu demonstrantai paskelbė rezo-
liuciją, kurioje teigiama, kad susidūrimai vyksta tarp Kalnų Badachšano (Pa-
myro) gyventojų ir Tadžikistano centrinės valdžios pajėgų22. Taigi, situacija, 
regis, keičiasi ir tokie pasikeitimai greičiausiai skatins tiek Tadžikistaną, tiek ir 
Kirgizstaną pagal galimybes vengti Rusijos integracinių iniciatyvų.

3. Centrinė Azija ir didžiosios valstybės:  
geopolitinė poliarizacija ir jos alternatyva

Centrinės Azijos valstybių laikymas regionu ar sistema yra sąlyginis, 
nelygu kaip šios sąvokos bus apibrėžtos. Pačios Centrinės Azijos valstybės turi 
nemažai tarpusavio skirtumų. Pavyzdžiui, autokratijos lygis jose yra skirtin-

21 Rotar I.,“Tajikistan launches Military Operation in Remote Pamirs Region”, Eurasia Daily Monitor, 
vol. 9, issue 143, 2012 07 27, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5bswords
%5d=8fd5893941d69d0be3f378576261ae3e&tx_ttnews%5bany_of_the_words%5d=waziristan&tx_
ttnews%5bpointer%5d=11&tx_ttnews%5btt_news%5d=39685&tx_ttnews%5bbackPid%5d=7&cHash=36e
025aa78f7525da5fb9cbf06172207#.U6ABkfks2uJ,  2014 06 15.
22 Rotar I., “Are There Possible Future ‘Crimeas’ in Central Asia?”, Eurasia Daily Monitor, 2014 06 13, 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42504&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&c
Hash=486c7fd807a9c10082658971bc4e99fd#.U6ABePks2uI,  2014 06 14.



gas. Kirgizija, pagal įvairių tarptautinių demokratijos tyrimų agentūrų verti-
nimus, yra laikoma pusiau atviru režimu. O Turkmėnistanas yra itin užda-
ras ir valdomas sultono. Galima teigti, kad Centrinės Azijos valstybės skiriasi 
ekonomikos išsivystymo lygiu, atsparumu išorės poveikiui. Kazachstano, o 
ypač Uzbekistano ekonomikos yra sąlyginai stiprios, Uzbekistano ekonomika 
net išlaikė augimo tendenciją paskutiniosios pasaulio finansų krizės metu. O 
Tadžkistanas yra viena neturtingiausių pasaulio valstybių. Šios šalies, o taip 
pat Kirgizijos ekonomika yra silpniausios regione. Dujų išteklių turtingas 
Turkmėnistanas kol kas stipriai priklausomas nuo Rusijos, kuri iki 2009 metų 
buvo vienintelis jo eksporto partneris. Situacija stipriai keičiasi Kinijai plėto-
jant dujotiekio infrastruktūrą regione. Vis tik, šie Centrinės Azijos valstybių 
tarpusavio skirtumai atspindi tos pačios geopolitinės, geoekonominės ir ge-
okultūrinės kokybės kiekybinius niuansus, kurie neužgožia panašumų, išski-
riančių Centrinę Aziją kaip regioną iš gretimos supančios aplinkos.

Centrinės Azijos regionas pasižymi silpna politine ir ekonomine čia 
esančių valstybių integracija ir žemu bendradarbiavimo lygiu. Vis tiek sistemi-
nio pobūdžio sąveikos, apibūdinančios Centrinės Azijos regioną kaip sistemą 
yra gana akivaizdžios. Pagrindinės jų vyksta geoekonominėje ir geopolitinėje 
plotmėje. Vienas svarbiausių jas sąlygojančių veiksnių – netolygus gamtinių 
resursų, ypač vandens, pasiskirstymas regione. Jų perskirstymo būtinybė ge-
neruoja vieną iš sisteminių sąveikų tarp regiono valstybių. Kitą šiai sistemai 
būdingą sąveiką sukelia bendros energetinės ir transporto infrastruktūros  bū-
tinybė. Tokia būtinybė yra geografiškai determinuota, be to, nuo infrastruk-
tūrinių klausimų sprendimų tiesiogiai priklauso kiekvienos regiono valstybės 
ekonomikos vystymosi perspektyvos, ypač turint galvoje, kad nė viena regiono 
valstybė neturi priėjimo prie jūros. Geopolitinio ir geokultūrinio pobūdžio sis-
teminės sąveikos daugiausia sietinos su postkomunistine regiono būkle ir jo 
lokalizacija civilizacijų paribyje. Šios sąveikos, regis, lemia tai, jog Centrinėje 
Azijoje kristalizuojasi geopolitinis kodas – šalys gana panašiai  apibrėžia savo 
nacionalinius interesus, identifikuoja grėsmes, formuluoja ir įgyvendina už-
sienio politiką.

Eskaluojant Ukrainos įvykius, o ypač Rusijai aneksavus Krymą, Vaka-
rų politinis aktyvumas Centrinėje Azijoje pastebimai padidėjo. NATO atidarė 
atstovybę Taškente23, atrodo, vienintelę Centrinėje Azijoje. 2014 m. gegužės 
5–6 dienomis Kazachstaną ir Uzbekistaną aplankė JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Williamas J. Burnsas. Tarp svarbiausių susitikimų temų pirmiau-

23 “NATO Opens New Office in Uzbek Capital”, World Bulletin, 2014 05 17, http://www.worldbulletin.net/
world/136595/nato-opens-new-office-in-uzbek-capital,  2014 06 11.
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sia minima situacija Ukrainoje, Afganistano reikalai ir Kazachstano narystės 
Pasaulio prekybos organizacijoje  perspektyvos24. Pastebima, kad visos šios 
aptarti pasiūlytos temos yra Vakarų geopolitinės traukos lauke, tad iš esmės 
Burnso vizitu greičiausiai buvo siekiama dar kartą aktualizuoti pagrindinius 
Kazachstano ir Uzbekistano bendradarbiavimo su JAV ir NATO aspektus. 

Rusija taip pat stengiasi užsitikrinti bent jau dalies savo Centrinės Azi-
jos kaimynų paramą. Vėlyvą 2014-ųjų lapkritį Rusijos Federacijos Prezidentas 
V. Putinas lankėsi regione. Tuomet Rusija nurašė beveik visą 890 mln. JAV 
dolerių Uzbekistano skolą ir suteikė naujas paskolas rusiškai ginkluotei ir ka-
rinėms technologijoms įsigyti25. Tačiau, Rusijos ekonominė situacija Centrinei 
Azijai artimiausioje ateityje gali sukelti nemažai rimtų problemų. Artimiau-
sioje ateityje Centrinė Azija veikiausiai patirs Vakarų ekonominių sankcijų 
Rusijai poveikį. Rusijoje dirba daugybė migrantų iš Centrinės Azijos, ypač iš 
Tadžikistano, Kirgizstano ir Uzbekistano. Jų piniginės perlaidos sudaro svarią 
šių valstybių ekonomikos dalį. Vakarų sankcijoms vis labiau slegiant Rusijos 
ekonomiką, tikėtinas gausus migrantų srautas atgal į Centrinę Aziją, o tai des-
tabilizuotų regioną.

Dar vėliau Rusijai gresia būti išstumtai iš Centrinės Azijos dujų ir naftos 
rinkos. Vakarų nuostatos mažinti energetinę ES priklausomybę nuo Rusijos, ar 
net visiškai atsisakyti tiekimo iš šios šalies, per ilgą laiką gali labai keisti energe-
tinių išteklių Europoje paklausos ir pasiūlos struktūrą. Jei Rusijai būtų apribota 
arba visai užverta prieiga prie Vakarų rinkų, energetinius išteklių srautą ji vei-
kiausiai nukreiptų į Kiniją. Tačiau Centrinėje Azijoje Kinija pati plėtoja tiesio-
ginių dujotiekių ir naftotiekių projektus, tad šiame regione Rusijos energetinio 
tarpininkavo jai nereikia. Jei aplinkybės klostytųsi tokia linkme, ir jei nepavyktų 
gana greitai įgyvendinti infrastruktūrinių projektų, siejančių Centrinę Aziją su 
Afganistanu ir Pakistanu, energetinių išteklių gavyba ir transportavimas Centri-
nėje Azijoje Rusijai gali tapti ekonomiškai nebetikslingas.

Vakarams ir Rusijai traktuojant vienas kitą kaip galimą priešininką, JAV 
gali netekti prieigų prie Centrinės Azijos sausumos ir oro transporto infras-
truktūrų. Tai gerokai pasunkintų vykimą į Afganistaną ir verstų ieškoti alter-
natyvų. Vakarams greičiausiai tektų grįžti prie 2008-aisiais metais svarstytų 
tranzito variantų, kuriuose buvo numatyta aplenkti Rusijos teritoriją, keliant 
krovinius per Kaspijos jūrą. Akivaizdu, kad Rusija pati prarastų dalį pajamų, 

24 „Deputy Secretary Burns Travel to Uzbekistan and Kazakhstan“, U.S. Department of State, Media Note, 
2014 05 05, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/05/225638.htm,  2014 06 20.
25 Sorbello P.,“Yes, Uzbekistan is Putin’s Friend“, The Diplomat, December 15, 2014, http://thediplomat.
com/2014/12/yes-uzbekistan-is-putins-friend/,  2014 12 15.



dabar gaunamų už tranzitą per savo teritoriją.26 Tačiau, šiandien, kitaip negu 
2008-aisiais metais, Vakarams Centrinėje Azijoje gali tekti susidurti su dėl 
poliarizacijos besikeičiančia regiono valstybių politika  jei Rusija nebeleistų 
gabenti NATO krovinių per savo teritoriją, neaišku, ar Vakarams pavyktų su-
sitarti su Kazachstanu ir Turkmėnistanu – dviem regiono valstybėmis, turin-
čioms priėjimą prie Kaspijos jūros. 

Kita vertus, Rusija, net besireiškiant poliarizacijai, neturi geostrateginių 
argumentų, dėl kurių jai vertėtų trukdyti JAV ir NATO tranzitui iš Afganista-
no. Netgi priešingai – tranzitas reikštų Vakarų karinio dalyvavimo regione ma-
žėjimą ir galimybę Rusijai čia įgyti karinės galios persvarą. Tiesa, dalis karinės 
technikos ir greičiausiai ginkluotės, pagal tarpvyriausybinius susitarimus, pa-
siliks tranzito valstybėse kaip užmokestis už leidimą naudotis teritorija ir inf-
rastruktūra. Didžiausią Rusijos susirūpinimą turėtų kelti dėl Vakarų tranzito 
liekanti karinė technika Uzbekistane. Tačiau politika, dėl kurios Vakarams 
tranzitas taptų sunkiai įgyvendinamas, gali turėti dar didesnių nepageidauja-
mų pasekmių Rusijai. Išaugus transportavimo išlaidoms iki nepriimtino lygio, 
JAV ir NATO gali būti pigiau savo nuožiūra perduoti likusį Afganistane turtą 
kai kurioms kaimyninėms valstybėms, pavyzdžiui, Uzbekistanui, Pakistanui ar 
Tadžikistanui, arba tolimesnėms šalims, pavyzdžiui, Ukrainai (jos turėtų išsi-
gabenti karinius krovinius iš Afganistano savo sąskaita ir priemonėmis).

Jei iki Krymo aneksijos Centrinėje Azijoje besiklosčiusius didžiųjų vei-
kėjų santykius galima apibūdinti kaip konkurenciją, tai vykstant poliarizacijai, 
regione gali atsirasti tiesioginių priešpriešų. Čia daug kas priklausys nuo Cen-
trinės Azijos valstybių politikos, kuria iki šiol buvo siekiama balansuoti di-
džiųjų valstybių įtakas. Atrodytų, toks regiono valstybių užsienio politikos po-
būdis sudarytų prielaidas čia susiformuoti buferinei zonai, neutralizuojančiai 
priešpriešines įtakas. Tačiau Centrinės Azijos autokratijų pajėgumas balansuo-
ti jėgas yra gana ribotas. Pirmiausia, visose regiono valstybėse palyginti lengva 
sukurstyti vidaus neramumus ir jas destabilizuoti. Centrinės Azijos režimai 
nuolatiniu persekiojimu, viena vertus, labai stipriai radikalizavo opoziciją, o 
kita vertus, sukūrė savo visuomenėse didelį atotrūkį tarp elito ir likusių gyven-
tojų. Be to, sovietmečiu Centrinės Azijos valstybių sienos buvo demarkuotos 
taip, kad kiekvienoje valstybėje titulinė tauta sudarytų ne daugiau kaip 75 % 
gyventojų. Nors po stalinistinių socialinių ir politinių eksperimentų praėjo be-
maž šimtmetis ir etninės proporcijos labai pasikeitė, Centrinės Azijos valsty-
bės nuolat susiduria su jau minėtų etninių konfliktų eskalacijos pavojumi. Be 

26 “Uzbekistan: Tashkent Has the Power to Influence  outcome of the Afghan War“, Eurasianet, 2008 11 19, 
http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav111908.shtml,  2014 05 02.
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etninės įtampos, regionui būdingi vaidai tarp tai pačiai tautai priklausančių 
klanų ir valstybių sienas peržengiančių ekonominių-patronažinių tinklų. Tai 
dar vienas grėsmių šaltinis. Labiausiai tokioms grėsmėms neatsparios valsty-
bės yra Tadžikistanas ir Kirgizstanas, o Uzbekistanas ir Kazachstanas santy-
kinai stabilesnės. Regiono jautrumą įvairioms destabilizuojančioms įtakoms 
papildomai didina silpnas bendradarbiavimas tarp Centrinės Azijos valstybių.

Savitas Centrinės Azijos autokratinių neopatrimonialistinių valstybių 
užsienio politikos bruožas yra tai, kad valstybės išorinio saugumo problemati-
ka suvokiama beveik išskirtinai per vidaus režimo išsaugojimo prizmę. Todėl, 
labiausiai tikėtina bet kurios Centrinės Azijos valstybės tarptautinė elgsena 
vidinės grėsmės akivaizdoje – sąjunga su didžiąja valstybe, pasiūliusia tiesio-
gines saugumo garantijas valstybės vadovybei, pavyzdžiui, įvedant kariuome-
nę ar teikiant kitokią karinę pagalbą. Panaši politika, kuri reiškėsi strateginių 
partnerių kaitaliojimu kas keleri metai, buvo vykdoma Uzbekistane nuo pat jo 
nepriklausomybės pradžios. Kirgizstano ir Tadžikistano politiką Rusija dažnai 
ir gana lengvai radikaliai keisdavo pažadėjusi finansinę pagalbą. Pavyzdžiui, 
2009 m. Rusijai pažadėjus, kad kompanija „INTER RAO“ investuos 2 mlrd. 
JAV dolerių į Kambara-Ata 127 hidroelektrinės statybą, Kirgizstano vadovybė 
pareikalavo, kad JAV išvestų iš Manaso karinės bazės savo karius. Finansuoda-
ma arba staiga nutraukdama Roguno dambos projekto finansavimą28, Rusija 
iki šiol gana didelę įtaką darė Tadžikistano politikai.

Vienos kurios nors Centrinės Azijos valstybės strateginė partnerystė su 
Rusija ar Vakarais beveik neišvengiamai vestų prie viso regiono poliarizacijos. 
Šiame kontekste svarbūs Uzbekistano ir Kazachstano santykiai, kurie pasižymi 
nuolatine konkurencija dėl regiono lyderio vaidmens. Uzbekistanas papras-
tai iki šiol stengdavosi stabdyti Kazachstano integracines iniciatyvas, kuriose 
įžvelgdavo Rusijos politikos tąsą ir pavojų pakliūti į Maskvos įtakos zoną. Iš-
imtį sudaro trumpas 2006–2007 metų laikotarpis, kai Uzbekistanas pasirašęs 
strateginės partnerystės sutartį su Rusija, turėjo su ja derinti savo regioninę 
politiką. Centrinėje Azijoje gilėjant priešpriešai tarp Rusijos ir Vakarų ir au-
gant įtampai, Kazachstanas ir Uzbekistanas veikiausiai pasirinktų sąjungas su 
skirtingomis valstybėmis. Kazachstanas, savo valstybingumą grindžiantis eu-
razietiškumo idėja, tikėtina stotų į Rusijos pusę ir, turėdamas stiprų Kinijos pa-
laikymą, bandytų juo atsverti išaugusią Rusijos įtaką. Tokia Kazachstano pozicija 

27 “Drilling Work Begins at 1900 MW Kambarata 1Hydropower Plant”, Hydroworld.Com. 2013 08 22, 
http://www.hydroworld.com/articles/2013/08/drilling-work-begins-at-1-900-mw-kambarata-1-hydropow-
er-plant.html,  2014 06 15.
28 Nuttall, Clare, “Tajikistan Going Rogun”, Business New Europe, 2013 09 19, http://www.bne.eu/content/
tajikistan-going-rogun,  2013 10 25.



veikiausiai verstų Uzbekistaną kurti partnerystę su JAV. Čia pasireikštų dar keli 
veiksniai. Pirmiausia, Uzbekistanas turi gana ilgo karinio bendradarbiavimo su 
JAV patirtį, be to, tas bendradarbiavimas dabartiniu laiku intensyviai vyksta dėl 
NATO tranzito. Antra, Uzbekistanas visada labai įtariai žiūrėjo į Rusijos pastan-
gas stiprinti karinį potencialą Centrinėje Azijoje29. Kirgizstanas su Tadžikistanu 
veikiausiai sektų paskui Kazachstaną, o Turkmėnistanas, tikėtina, laikytųsi neu-
tralumo. Tad, vykstant poliarizacijai, Centrinėje Azijoje gali susiformuoti regio-
ninio balanso sistema, kurioje Kazachstanas ir Uzbekistanas varžytųsi dėl lyde-
rystės. Tarptautinių santykių istorija rodo, kad tokios sistemoms yra santykinai 
stabilios30, tad tikėtina, kad per ją galėtų būti palaikomas regiono stabilumas be 
tiesioginio Rusijos ar Vakarų įsikišimo. Tokioje situacijoje labai svarbus vaidmuo 
tektų Kinijai ir jos dominuojamai Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijai, 
jei tik iš organizacijos būtų visiškai pašalintas karinis dėmuo. Kinija būtų suinte-
resuota plėtoti ekonominius santykius tiek su Kazachstanu, tiek ir su Uzbekista-
nu, tapdama papildomu stabilumo regione veiksniu.

Tačiau aptariama sistema veikiausiai patirtų ir destabilizuojančias įta-
kas. Per pastaruosius kelerius metus Centrinėje Azijoje suintensyvėjo islamo 
kovotojų veikla. Manoma, kad to priežastimi tapo nuolatinės ir sėkmingos 
Pakistano kariuomenės operacijos prieš Šiaurės Vaziristane įsikūrusias Tali-
bano kovotojų bazes. Vietovei tapus nebesaugiai, islamo kovotojai ėmė trauk-
ti į Centrinę Aziją. Dar didesnis pavojus  per Uzbekistaną, Tadžikistaną bei 
Kazachstaną gabenami NATO kariniai kroviniai, galintys vienokiu ar kito-
kiu būdu atsidurti kovotojų rankose. 2009 metų vasario pradžioje prasidėjus 
NATO krovinių tranzitui per Uzbekistaną, Taškento turguose tuoj pat atsirado 
daugybė prekeivių, pardavinėjančių karines amerikiečių uniformas, avalynę ir 
ekipuotę31. Turint galvoje Centrinės Azijos korupcijos mastus32, tikėtina, kad 
islamo kovotojams gali būti tiekiami ginklai. Poliarizacijos tendencija aktuali-
zuoja šį rizikos veiksnį. Stiprėjant priešpriešai ir regiono valstybėms besiren-
kant partnerystę su skirtingų polių valstybėmis, tampa tikėtinas ir terorizmo 
rėmimas, bandant nukreipti jį prieš priešininkus. 

Kinija gali ne tik stabilizuoti tikėtiną regiono sistemą, bet taip pat tap-
ti patraukliu trečiuoju geopolitiniu vektoriumi Centrinės Azijos valstybėms. 

29 Najibullah F., „Eurasian Grouping Plans Regional Army Near Afghanistan“, Eurasianet, 2008 09 19, 
http://www.rferl.org/Content/CSTO_Regional_Army_Afghanistan/1201509.html,  2008 09 21.
30 Carpenter T. G., Innocent M., “The Iraq War and Iranian Power”, Survival, vol. 49, No. 4, Winter 
20072008, p.66–82.
31 Asmeninė autoriaus patirtis.
32 Cooley A., “Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia”, New York: Oxford 
University Press, 2012, p. 99, 100, 166.
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Politinės ir ekonominės prielaidos Kinijai imtis savarankiško integruojamo 
vaidmens tiek Centrinėje Azijoje, tiek ir kituose Azijos regionuose, susifor-
mavo per pastaruosius 10–15 metų. Kinijos investicijos savo dydžiu jau pra-
noksta Rusijos investicijas Centrinėje Azijoje33. Kinija sugebėjo išstumti Ru-
siją iš pagrindinio prekybos partnerio pozicijų Turkmėnistane – didžiausias 
gamtinių dujų atsargas turinčioje Centrinės Azijos valstybėje. Kinijos 
ekonominis-integracinis projektas „Šilko kelio ekonominė juosta“ (angl. Silk 
Road Economic Belt) nenumato nei Vakarų bendradarbiavimo pasiūlymuose 
būtinų demokratinių reformų ar žmogaus teisių sąlygų, nei reikalauja geopoli-
tinių apsisprendimų, suponuojamų Rusijos integracinėse iniciatyvose. Tikėti-
na, kad ateityje Kinijos įsitraukimas į regiono ekonomiką tik gilės.

Nors Rusijos taikyti Krymo aneksijos metodai Kinijai kelia rūpestį, 
stebima Rusijos ir Vakarų santykių poliarizacija Kinijai, atrodo, yra palankus 
veiksnys. Kur kas daugiau problemų Kinijai keltų, jei Rusija ir Vakarai taptų par-
tneriais. Dėl gerų JAV santykių su Japonija, Taivanu ir Pietų Korėja, JAV ir Rusijos 
partnerystė faktiškai izoliuotų Kiniją tiek sausumoje, tiek ir jūroje. Kinija gali ban-
dyti tarptautinių santykių poliarizacijos tendenciją išnaudoti savo lyderystei Azi-
joje įtvirtinti. Regis, galima stebėti tokios Kinijos politinės valios apraiškas. Kiek 
daugiau negu mėnesiui praėjus po Krymo aneksijos (2014 05 21), Šanchajuje buvo 
sušauktas 4-asis Sąveiką ir pasitikėjimą didinančių priemonių Azijoje konfe-
rencijos (CICMA) viršūnių susitikimas. Atsižvelgiant į didelį organizacijos 
mastą34, galima teigti, kad susitikimo dokumentai atspindi bendrąsias Azijos 
valstybių saugumo ir stabilumo nuostatas. Renginio metu Kinija pasiūlė naują 
Azijos saugumo koncepciją, kuri galbūt rodo atsirasiant naują geopolitinę er-
dvę, atsparią Rusijos ir Vakarų poliarizacijai. Kinijos koncepcijoje pirmiausia 
akcentuojamos ne pačios grėsmės, o veikiau jų įveikimo būdas  Azijos saugu-
mo užtikrinimas yra pačių Azijos šalių reikalas35. Ko gero, tokiu būdu Kinija 
iš esmės pareiškė, kad jei kas nors (konkrečiai – Rusija) tarptautiniuose san-
tykiuose vadovausis geopolitine logika, tokiu atveju Kinija laikys kaimynines 
Azijos šalis savo įtakos zona. O Kazachstano Prezidento Nursultano Nazar-
bajevo pasiūlymas kurti Azijos saugumo ir plėtojimo organizaciją (alternaty-
vą ESBO), regis palaiko Kinijos, o ne Rusijos dominavimo Centrinėje Azijoje 
idėją.

33 Horák S., „Russia‘s Intervention in Ukraine Reverberates in Central Asia“, The Central Asia -Caucasus 
Analyst, 2014 03 19, http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12935-russias-inter-
vention-in-ukraine-reverberates-in-central-asia.html,  2014 03 25.
34 CICMA narės yra 26 Azijos valstybės, tarp jų Kinija, Indija, Rusija, Iranas, Irakas, Izraelis, Egiptas.
35 “Asian Security Should Rely on Asians: Xi”, CCTV.Com, 2014 05 21, http://english.cntv.cn/2014/05/21/
ARTI1400650658177308.shtml,  2014 05 26.



Išvados

Tarptautinių santykių poliarizacija sukelia polių nacionalinės ar pilieti-
nės tapatybės pokyčius, susijusius su „mes“ ir „jie“ skirtimi. Galima būtų teigti, 
kad prasidėjusi poliarizacija įgauna didesnį mastą ir tampa tarptautinių santy-
kių pagrindu. Centrinės Azijos šalys vertina ir pasirenka vieną ar kitą polių, at-
rodo, apsvarsčiusios kiekvieno iš jų veikimo būdus ir pasirinkimo padarinius 
ateityje. Ši vertinimo ir pasirinkimo užduotis Centrinės Azijos valstybėms yra 
labai sunki, nes yra priešinga jų vykdomai daugiavektoriškai užsienio politikai, 
kurios esmę sudaro tokių vertinimų ir pasirinkimų vengimas. Kultūriniu-in-
formaciniu požiūriu poliarizacijos veiksnį Centrinėje Azijoje pavyksta neu-
tralizuoti neužimant aiškios pozicijos. Tai padaroma suskaidžius vertinamą 
objektą į teigiamai ir neigiamai vertintinus aspektus. 

Poliarizacijos įtaką karinės galios dinamikai Centrinės Azijos valstybės 
vargu ar pajėgios suvaldyti. Stebėdamos įvykius Ukrainoje, Centrinės Azijos 
valstybės pastebi tam tikrų požymių, kad galėtų iškilti pavojus ir jų saugumui, 
jei tik Rusija priimtų atitinkamus politinius sprendimus. Tad Rusija Centrinėje 
Azijoje vis labiau imama suvokti kaip potenciali karinė grėsmė. Atrodo, tai 
turėtų pastūmėti Centrinės Azijos valstybes atsigręžti į Vakarus, tačiau Vaka-
rai (kaip parodė įvykai Ukrainoje) yra inertiškas polius, besirenkantis neka-
rinį veikimo būdą. Todėl kurios nors Centrinės Azijos valstybės atsigręžimas 
į Vakarus tai valstybei būtų pavojingas, nes grėstų karinis konfliktas. Ji taptų 
Rusijos karinės galios taikiniu, o tikimybė sulaukti adekvataus Vakarų karinio 
palaikymo yra labai nedidelė. Galbūt kiek didesnės Vakarų paramos galėtų su-
laukti Uzbekistanas dėl savo ligšiolinių, nors ir nenuoseklių, santykių su JAV.

Atsigręžusių į Vakarus Centrinės Azijos šalių ekonomikas pirmiausia 
paveiktų iš Rusijos grįžtantys emigrantai. Jei per gana trumpą laiką nebus iš-
spręsta grįžtančių žmonių įdarbinimo problema ar darbo jėgai iš Centrinės 
Azijos neatsivertų alternatyvių Rusijai migracijos kelių, regione gali kilti rimtų 
socialinių problemų. Be to, Vakarams siekiant, kad ES taptų nepriklausoma 
nuo Rusijos energetinių išteklių, Rusijos veikla, susijusi su jų gavyba ir trans-
portavimu Centrinėje Azijoje, per ilgą laiką gali tapti jai ekonomiškai nenau-
dinga. 

Stiprėjant poliarizacijai už sistemos ribų, Centrinės Azijos atsparumas 
jos poveikiui silpnės. Tad, vienas iš galimų rezultatinių galios dinamikos regio-
ne variantų – politiškai stabilios regiono sistemos susiformavimas. Tokia siste-
ma galėtų formuotis aplink Kazachstano ir Uzbekistano ašį; joje Kazachstanas, 
Tadžikistanas ir Kirgizstanas liktų Rusijos įtakoje, o Uzbekistanas – Vakarų. 
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Šioje situacijoje nėra galimybės Turkmėnistanui atsisakyti neutralumo, tad ti-
kėtina, kad jo politika kis mažai. Dėl Centrinės Azijos geostrateginės svarbos 
ir iš čia kylančių šiuolaikinių grėsmių globalumo, tokia sistema galėtų būti pri-
imtina tiek Rusijai, tiek ir Vakarams.

Vykstant išorinei  poliarizacijai , kitokią rezultatinę regiono galios ten-
denciją gali lemti Kinija. Ekonominės prielaidos tokiam vyksmui yra daugiau 
negu pakankamos. Šiandien pastebima, kad Kinija imasi iniciatyvos kurti 
Centrinės Azijos ir kitų jos regionų saugumo ir stabilumo sistemą, atsparią 
Aziją iš išorės skaidančioms įtakoms. Dabartinėje situacijoje Kinijos geopoliti-
nės traukos lauko pasirinkimas Centrinės Azijos valstybėms greičiausiai būtų 
saugiausias pasirinkimas Vakarų ir Rusijos įtakai atremti tiek kariniu, tiek ir 
ekonominiu požiūriu. Be to, tikėtina, kad Kinijos geopolitinėje erdvėje tam 
tikru lygiu galėtų būti ir toliau plėtojamas Šilko kelio vaizdiniais besiremiantis 
Centrinių Azijos šalių identitetas ir jį puoselėjanti regiono valstybių daugia-
kryptė užsienio politika.

2014 m. gruodis
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L I E T U V O S  M E T I N Ė  S T R AT E G I N Ė  A P Ž VA L G A  
2014–2015, 13 tomas

Vytautas Jokubauskas*

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Atkurtosios Lietuvos Respublikos 
kariuomenės pajėgumai:  
finansavimas, personalas ir ginkluotė

2014 m. prasidėjus krizei Ukrainoje ir Rusijos agresijai prieš kaimyninę 
šalį, Lietuvoje buvo susirūpinta karinių pajėgumų stiprinimu. Beprecedenčiu 
galima laikyti politinį sprendimą 2014  m., kai vyksta Lietuvos Respublikos 
Prezidento ir Europos parlamento rinkimai, įvedamas euras ir imamos taiky-
ti ekonominės sankcijos Rusijai, padidinti asignavimus gynybai 130 mln. Lt, 
o 2015 m. numatyti dar 356 mln. Lt didėjimą, taigi per dvejus metus krašto 
apsaugos sistemos (KAS) biudžetas didinamas beveik 50 %. Šiame straipsny-
je analizuojamos trys glaudžiai susijusios Lietuvos KAS pajėgumų problemos. 
Pirmiausiai nagrinėjami KAS finansavimo pokyčiai po Lietuvos politinių par-
tijų permanentinių susitarimų gynybai skirti 2 % BVP. Po to aptariamos kari-
nio personalo komplektavimo, rezervo rengimo problemos ir ateities iššūkiai. 
Galiausiai įvardijama, kada ir už kiek, kokių ir kiek ginkluotės sistemų Lietu-
vos kariuomenė gavo iš Vakarų sąjungininkių arba įsigijo, kokie pagrindiniai 
įsigijimų projektai įvardijami viešojoje erdvėje. Tyrimas turėtų prisidėti ne tik 
prie akademinių sluoksnių, bet ir politikų ir plačiosios visuomenės kritinio 
KAS aprūpinimo įvertinimo, suvokimo, su kokiomis problemomis kariuome-
nė susidūrė siekdama įgyvendinti jai iškeltą tikslą – užtikrinti valstybės karinį 
saugumą. Tai itin aktualu demilitarizuotai ir pacifistiškai Lietuvos visuomenei, 
kai regione atsiranda vis naujų grėsmių. Straipsnyje siekiama įvardyti finansa-
vimo, personalo planavimo problemas, materialinio aprūpinimo pokyčius per 
ketvirtį amžiaus nuo Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo iki 2014 m. 
imtinai. Taip pat siekiama paskatinti akademinės bendruomenės diskusiją 
Lietuvos valstybės karinio saugumo klausimais, pateikiant analizes ir galimus 
raidos scenarijus.

* Dr. Vytautas Jokubauskas – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
mokslo darbuotojas. Adresas korespondencijai: Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06, 
el. paštas: pilsotas@yahoo.com.
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Įvadas

Per anksti vertinti 2014 m. Rusijos agresijos prieš Ukrainą reikšmę ir 
ilgalaikius padarinius. Tam reikia laiko, tačiau, atrodo, Lietuvos gynybos po-
litikoje šiais metais įvyko lūžis  rimtai susirūpinta krašto apsaugos sistema, o 
ginkluoto konflikto grėsmė išaugo1. Tačiau požiūris į valstybės saugumą ski-
riasi. Yra manančių, kad kariuomenę Lietuvoje derėtų net beveik panaikinti. 
Įsitikinimas, kad kitos NATO šalys (ypač JAV) privalo ginti Baltijos šalis, ne-
paisydamos Lietuvos ir kitų Baltijos šalių menkų pastangų veikti, nes priešingu 
atveju sumažėtų JAV įtaka pasaulio politikai, smuktų prestižas ir t. t., formuoja 
dalies visuomenės, taip pat ir politikų požiūrį, kad NATO bet kokiomis aplin-
kybėmis ir sąlygomis apgins Baltijos ir dar ES skirs lėšų. Štai Zenonas Norkus 
2014  m. išleistoje knygoje teigia, kad „iš tikrųjų, NATO šalys turi moralinę 
pareigą mažiausiai 100 metų nemokamai ginti ir saugoti Lietuvą, taip bent iš 
dalies kompensuodamos tą žalą, kurią didžiausių Vakarų šalių lyderiai padarė 
mūsų šaliai, sudarydami su J.  Stalinu Jaltos sandėrį“2. Be to, anot autoriaus, 
šiuolaikinė Lietuva galėtų visai atsisakyti reguliariosios kariuomenės (išskyrus 
misijoms užsienyje skirtus karo profesionalų dalinius) ir krašto gynybą pati-
kėti pokario partizanų pavyzdžiu organizuotoms ir jų taktikos apmokytoms 
savanorių patriotų rinktinėms3.

2004 m. Lietuva tapo ES ir NATO nare, regis, su viltimi patogiai ir sau-
giai „važiuoti zuikiu“, gaunant finansinę paramą iš ES ir saugumo garantijas 
iš NATO sąjungininkių. Lietuvos, šalies kurios veikla turi aiškius išlaikytinės 
bruožus, padėtis komplikuojasi dar ir todėl, kad iš 28 NATO šalių tik 6 nėra 
ES narės ir atvirkščiai iš 28 ES šalių taip pat 6 nėra NATO narės, o likusios 
22 valstybės, tarp jų ir Lietuva, yra abiejų blokų narės. Todėl nuolatinio prašy-
mo politika negali būti nepastebėta, kad ir kaip būtų bandoma maskuoti savo 
išskirtinai vartotojišką požiūrį NATO ir ES atžvilgiu. Nuolatinio reikalavimo, 
kad Lietuvą „kažką turi gauti“, aidas neišvengiamai nuskamba kitose šalyse, 
kurios „kažką turi duoti“, o ir saugumas, ir ekonominė parama taip pat yra mo-
kesčių (rinkėjų) mokėtojų pinigai, tik ne Lietuvos. Lietuva, šalis susidurianti 
su rimtomis karinėmis grėsmėmis nacionaliniam saugumui – , gynybai skiria 
beveik mažiausiai lėšų iš visų NATO šalių, mažiau skliria tik Liuksemburgas (o 
Islandija de jure neturi karinių pajėgų). Europos NATO šalių gynybos išlaidų 

1 Jokubauskas V., „Karas, kurio nebus? Lietuvos karinis saugumas“, Kultūros barai, 2014, Nr. 4, p. 65–69; 
Nr. 5. p. 83–88.
2 Norkus Z., Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antro-
joje Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 283.
3 Ten pat, p. 38.
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vidurkis pastaruosius 5 m. apie 1,6–1,7 % BVP, o bendras, (su JAV ir Kanada,)
apie 2,9–3,3 % BVP4.

2014 m. pirmojo pusmečio politikų pasisakymai ir kai kurie sprendimai 
leidžia daryti prielaidą, kad NATO sąjungininkių (ypač JAV atstovų) ragini-
mai didinti asignavimus KAS stiprinti nacionaliniams kariniams pajėgumams 
buvo išgirsti. Net siekiant įsivesti eurą, kai buvo dedamos milžiniškos pastan-
gos nedidinti deficito, jau 2014 m. buvo priimtas politinis sprendimas padi-
dinti KAS biudžetą 130 mln. Lt (nuo 980 mln. Lt iki 1 110 mln. Lt), įvardytas 
2015 m. gynybos finansavimo poreikis – 1 380,8 mln. Lt (1,03 % BVP), o Lietu-
vos Respublikos Seimui svartyti pateiktame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
parengtame biudžeto projekte numatyta šiek tiek daugiau – 424,611 mln. Eur 
(1 466,1 mln. Lt) atitinkamai tai gali siekti apie 1,1 % BVP. Paskelbta daug ne-
išsamių planų, kuriuose nėra įvardyta, kokių veiksmų bus imtasi ateityje gyny-
bai stiprinti. Sudarant karinių pajėgumų plėtojimo planus svarbu išanalizuoti 
esamą padėtį, apsvarstyti galimas ateities perspektyvas. Todėl šiame straipsny-
je remiantis viešai prieinama informacija bus analizuojamos KAS finansavimo, 
personalo ir aprūpinimo ginkluote problemos, galimos perspektyvos.

1. Krašto apsaugos sistemos finansavimas

Finansavimas lemia karinių pajėgumų plėtojimo planavimą, pajėgų 
struktūrą, ribinį personalo skaičių, ginkluotės sistemų ir kito turto įsigijimą. 
Atkūrus Lietuvos valstybę ir kariuomenę dėl ekonominio nuosmukio skirti 
didelės dalis BVP gynybai neįstengta, tačiau galima konstatuoti, kad susirūpi-
nimas finansavimo KAS didinimo būtinybe permanentiškai reiškiamas. 1993–
1997 m. KAS buvo skiriama nuo 0,48 iki 0,8 % BVP. Finansavimo didinimas 
pradėtas 1997 m., kai KAS buvo skirta 325,6 mln. Lt, o ankstesniais 1996 m. – 
tik 177,8 mln. Lt5. Tačiau proveržis įvyko 1998 m. skyrus 1,3 % BVP6. Minėtais 
metais vyriausybė KAS buvo numačiusi skirti 462,165 mln. Lt ir dar leido imti 
152,9 mln. Lt paskolą7. 1998 m. KAM viceministras Jonas Kronkaitis po susi-
tikimo su JAV karine delegacija džiūgavo, kad kolegos iš už Atlanto palankiai 
įvertino Lietuvos KAS finansavimo pokyčius, nes, jo teigimu, 1994–1995 m. 
buvo skiriama tik apie 0,5–0,6 % BVP, o 2000 m. planuota pasiekti 2 % BVP 

4 Financial and Economic Data Relating to NATO Defence, 24 February 2014, http://www.nato.int/nato_
static/assets/pdf/pdf_topics/20140224_140224-PR2014-028-Defence-exp.pdf, 10 07 2014.
5 LR valstybės kontrolieriaus išvada dėl LR 1997 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, p. 27.
6 Atkurtai krašto apsaugos sistemai 20 metų. Krašto apsauga, 2010, Nr. 8 (183), p. 16.
7 Vitkūnas M. „Biudžetas turi būti „skaidrus“. Karys, 1998, Nr. 2, p. 4–5.



lygį8. 1999 m. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sis-
temos finansavimo strategijos įstatymas, kuriame numatyta gynybai 2000 m. 
skirti 1,7–1,75 %, o 2001 m. 1,95–2 % BVP9. 2001 m. gegužės 23 d. 12 šalies 
politinių partijų pasirašė susitarimą, kuriuo patvirtino pritariančios Lietuvos 
narystei NATO ir garantavo 2 % BVP skyrimą 2002–2004 m. KAS10. Iš esmės 
iki 2004 m. BVP dalis KAS didėjo arba buvo stabili – 1,3–1,4 % BVP, išskyrus 
1999 m. nuosmukį iki 1,04 % BVP11. Sudarant 1999 m. biudžetą KAM buvo 
numatyta skirti 573,6 mln. Lt12, iš pradžių asignavimai per metus buvo suma-
žinti apie 98 mln. Lt13, o galutinė KAM biudžeto suma buvo tik 392 mln. Lt, 
tačiau 2000 m. skirti jau 503,7 mln. Lt14.

Remiantis 2004 m. politinių partijų susitarimu 2005–2008 m., buvo nu-
tarta KAS skirti ne mažiau 2 % BVP bei kasmet asignavimus didinti 0,5 % ir iki 
būtent iki 2014 m. pasiekti 2 %15. Tačiau 2005 m. prasidėjo naujas KAS finan-
savimo periodas, kai praėjus metams po įstojimo į NATO Lietuva sumažino ne 
tik gynybos finansavimą, bet ir KAM biudžetą nuo 859,7 mln. Lt iki 843 mln. 
Lt. Ir nors vėlesniais metais (iki 2008  m.) KAM skiriamų asignavimų suma 
didėjo, o 2008 metais pasiekė didžiausią sumą – 1 246,8 mln. Lt, tačiau procen-
tinė BVP dalis nuosekliai mažėjo iki 0,77 % – 2013 m., kai buvo pasiektas ma-
žiausias skaičius, o 2014 m. augimas palyginti su ankstesniais metais buvo tik 
0,01 % BVP16. Valstybės biudžeto dalis skirta KAM irgi turi tendenciją mažėti, 
2000 m. skirti 7,7 % biudžeto, 2001 m. – 8,1 %, 2002 m. – 6,3 %, o 2008 m. jau 
tik 4,7 %, 2009 m. – 4,8 %, 2010 m. – 4 % valstybės biudžeto17, 2011 m. – 3,8 %, 
2012 m. – 4,1 %, 2013 m. – 4,9 %, 2014 m. planuojama – 5,7 % be ES paramos.

Neatsitiktinai praėjus vos porai metų nuo Lietuvos įstojimą į NATO, 
2006 m. birželio 8 d. šalių narių gynybos ministrai jau ragino Lietuvą didinti 
gynybos finansavimą skiriant 2 % BVP ir ne mažiau 20 % asignavimų numa-
tyti karinėms atsargoms ir ginkluotei modernizuoti. 2006 m. Lietuva gynybai 
skyrė 1,23 % BVP, o 17 % asignavimų buvo numatyta kariuomenei ir ginkluo-

8 Voveris V. „Pentagono pavedimu“, Karys, 1998, Nr. 3, p. 2.
9 „Priimtas Krašto apsaugos finansavimo strategijos įstatymas“, Karys, 1999, Nr. 2, p. 9.
10 Baltoji knyga: Lietuvos gynybos politika. Vilnius, 2002, p. 22–23; 67–69.
11 Žr. išnašą 6, p. 16.
12 1999 m. valstybės biudžeto įstatymas [1998 12 03], http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condi
tion1=69732&Condition2=,22 06 2014.
13 Meilūnaitė A. „Kaip mažės KAM biudžetas?“ Karys, 1999, Nr. 17, p. 13.
14 Žr. išnašą 6, p. 16.
15 BNS, Premjeras ir krašto apsaugos ministras žada kariuomenės finansavimo augimą, 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/premjeras-ir-krasto-apsaugos-ministras-zada-kariuomenes-
finansavimo-augima-nuotrauku-albumas.d?id=10153910, 19 07 2006.
16 Biudžeto svetainė, http://www.kam.lt/lt/veikla_576/biudzetas_538.html, 27 03 2014.
17 Žr. išnaą, 6 p. 16.
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tei modernizuoti18. 2006 m. vasario 15 d. Valstybės gynimo taryba nutarimu 
„Dėl asignavimų skyrimo krašto apsaugos sistemai“, nutarė siūlyti Vyriausybei 
kasmet didinti KAS asignavimus ir ilgainiui pasiekti 2 % BVP. KAM siekė, kad 
finansavimas kasmet didėtų ne mažiau kaip po 0,05 % BVP, kad būtų galima 
minimaliai vykdyti Lietuvos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir spręsti 
nacionalinius uždavinius19.

2008 m. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas dėstė, kad kitais me-
tais (2009 m.) KAM finansavimą būtina didinti 0,05 % BVP ir artėti prie 2 %, 
nes politikas pripažino, kad būtent dėl finansavimo Lietuva sulaukia priekaištų 
iš NATO20. Tačiau sunkmečiu kovinio rengimo finansavimas buvo sumažintas 
60 % ir atkurti reikiamą jo lygį reikalingas didesnis finansavimas. Štai 2011 m. 
KAM poreikis buvo 980 mln. Lt (1 % BVP): personalui išlaikyti – 531 mln. Lt, 
eksploatacijai – 329 mln. Lt, ginkluotei ir karinei įrangai – 25 mln. Lt, inves-
ticijoms ir įsipareigojimams – 96 mln. Lt, tačiau biudžete buvo numatyta tik 
849,4 mln. Lt21.

2012 m. gegužės 7 d. pagrindinės politinės partijos Seime dar kartą pasi-
rašė susitarimą dėl gynybos politikos 2012–2016 m. ir numatė didinti finansa-
vimą gynybai iki 2 % BVP22. 2013 m., palyginti su ankstesniais metais, KAM fi-
nansavimas padidėjo 53,8 mln. Lt, nors minimalus poreikis buvo 200 mln. Lt23. 
Tų pačių metų sausio 16 d. KAM vykusiame susitikime su Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto nariais pažymėta, kad 2004 m. ir 2012 m. po-
litinės partijos susitarė didinti asignavimus gynybai iki 2 %, supažindinta su 
KAS finansavimu. Nurodyta, kad 2014 m. KAM poreikis buvo 1 178,2 mln. Lt, 
o 1915 m.  – 1 296,1 mln. Lt, taip būtų atkurtas 2008 m. buvęs finansavimas24. 
Tačiau nė vienas iš minėtų susitarimų nebuvo įgyvendintas (1 diagrama).

Žinoma asignavimų KAM sumažinimą galima pateisinti ekonominiu 
sunkmečiu, tačiau palyginus 2008 m. ir 2013 m. Lietuvos valstybės biudžeto 
asignavimus ministerijoms aiškėja, kad visų jų finansavimas, išskyrus KAM, 

18 „Iš Aljanso – griežtas signalas gynybos išlaidas mažinančiai Lietuvai“, Krašto apsauga, Nr. 10 (101), p. 1.
19 Žigaras F. „Kariuomenė šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: tikslai, uždaviniai ir raidos perspektyvos“ 
žr.: ats. red. Petrauskaitė A., Šiuolaikinės visuomenės vertybinės orientacijos ir Lietuvos kariuomenė, 
Vilnius, 2008, p. 54.
20 „Krašto apsaugos ministras prašys daugiau lėšų gynybai“, Krašto apsauga, 2008, Nr. 16 (145), p. 10.
21 „Krašto apsaugos ministerija norėtų, kad gynybos biudžetas 2011 metais siektų 1 proc. šalies BVP“, 
Krašto apsauga, 2010, Nr. 16, p. 1.
22 „Pagrindinių partijų vadovai pasirašė po susitarimu dėl gynybos politikos 2012–2016 metais“, Krašto 
apsauga, 2012,  Nr. 8 (231), p. 17.
23 „Laikinoji krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė apžvelgė pagrindinius ketverių metų kadencijos 
darbus“, Krašto apsauga, 2012, Nr. 20 (243), p. 21.
24 „Krašto apsaugos ministerijoje vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvažiuojamasis 
posėdis“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 1 (246), p. 15.



Finansų ir Ūkio ministerijų, padidėjo. Nors ir sumažėję Finansų ministeri-
jos (FM) milijardiniai asignavimai yra susiję su valstybės skolos tvarkymu, o 
Ūkio ministerijos (ŪM) dalis funkcijų buvo perduota Energetikos ministeri-
jai, kuriai skiriama daugiau nei pusė milijardo litų25, taigi dėmesio atstatant 
asignavimus nesulaukė tik KAM, nepaisant politikų susitarimų didinti gyny-
bos finansavimą iki 2 % BVP. 2009–2010 m. asignavimų mažinimas KAS buvo 
drastiškas 17,2 % ir 16,5 %. Ir net 2010 m. pradėjus augti Lietuvos BVP išlaidos 
gynybai vis tiek mažėjo26.

1 pav. Lietuvos išlaidos KAS mln. Lt ir BVP dalis % (1999–2014 m.)

* NATO šalių asignavimų gynybai standartas – 2 % BVP, Lietuvos atveju 2014 m. tai sudarytų 
apie 2,514 mlrd. Lt.
Šaltiniai: Krašto apsauga, 2010, Nr. 8 (183), p. 16; Krašto apsauga, 2010, Nr. 22 (197), p. 13; Biu-
džeto svetainė, (išnaša 16).

2014 m. kovą Lietuvos politinės partijos eilinį kartą susitarė iki 2020 m. 
finansavimą KAS padidinti iki 2 %, žinant, kad 2013 m. Lietuvos BVP buvo 
119,469 mlrd. Lt ir optimistiškai tikintis, kad iki 2020 m. išliks bent 2 % BVP 
augimas, galima spėti, kad per šešerius metus BVP išaugs iki maždaug 148 
mlrd. Lt (arba 42,867 mlrd. Eur (1 lentelė)). Įgyvendinant susitarimą kiekvie-
nais metais KAS finansavimą reikia didinti bent po 0,2 % BVP, t. y. po maž-
daug 300 mln. Lt ir 2020 m. jis siektų apie 2,959 mlrd. Lt (0,857 mlrd. Eur). 

25 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.61, 
25 03 2014.
26 KAM 2012 m. veiklos ataskaita LR Seimo NSGK. 2013, p. 26. 
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2015–2020 m. KAM finansavimas, palyginti su 2014 m. lygiu, padidėtų beveik 
dvigubai (6,16 mlrd. Lt) ir būtų išleista apie 12,82 mlrd. Lt, arba vidutiniškai 
1,5 % galimo 2015–2020 m. BVP. Palyginti per dešimt (2004–2013 m.) Lietu-
vos narystės NATO metų BVP buvo 957,581 mlrd. Lt27, o išlaidos gynybai buvo 
9,5538 mlrd. Lt28, vidutiniškai tik apie 1 % BVP. Tikslinga sudaryti ilgalaikį 10 
metų (arba dviejų prezidentinių kadencijų 2015–2024 m. imtinai) KAS plėto-
jimo planą, ypač įvertinant, kad Rusija turi tikslą 2016–2025 m. sukurti pajė-
gas, galinčias vykdyti operacijas pagal naujus kovos su bet kuriuo priešininku 
(įskaitant NATO, JAV) planavimo principus29. Laikantis minėto 2014 m. susi-
tarimo30 ir gynybą planuojant ilgesniam periodui, KAS išlaidos 2015–2024 m. 
galėtų sudaryti 7,317 mlrd. Eur (25,263 mlrd. Lt), o skiriant 25 % minėtos su-
mos įsigijimams būtų galima sudaryti stabilų, ilgalaikį 1,829 mlrd. Eur (6,315 
mlrd. Lt) gynybos materialinių pajėgumų stiprinimo planą, o kitą asignavimų 
dalį, apie 5,488 mlrd. Eur (18,948 mlrd. Lt), skiriant personalui ir pajėgumams 
išlaikyti, reikiamai infrastruktūrai plėtoti. Taigi per ateinančius 10 metų gy-
nybai galėtų būti skirta apie 2,6 karto daigiau nei per pirmą narystės NATO 
dešimtmetį ir netgi gerokai daugiau nei skirta per pirmuosius 24 metus nuo 
Lietuvos Respublikos atkūrimo (preliminariai 1994–2014 m. apie 14,77 mlrd. 
Lt einamųjų metų kainomis31). Finansavimo padidinimas aptartu mastu leistų 
sukurti visiškai kokybiškai ir kiekybiškai kitokias Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

1 lentelė. Galimas Lietuvos KAS finansavimas 2014–2024 m.

Metai
Tikėtinas* Lietuvos

BVP
mlrd. eurų

KAM % nuo BVP KAM mlrd. eurų KAM mlrd. Lt

2014 m.** 36,407 0,88 0,359 1,1105

2015 m.*** 38,826 1,03 0,400 1,3808

2016 m. 39,602 1,2 0,475 1,640

2017 m. 40,395 1,4 0,566 1,954

2018 m. 41,202 1,6 0,659 2,275

27 Lietuvos statistikos departamentas, BVP, http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp, 
12 04 2014.
28 Biudžeto svetainė, (16 išnaša).
29 Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos grėsmių nacionaliniam 
saugumui vertinimas. Vilnius, 2014, p. 3, 7–8.
30 LR Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimas Dėl 2014–2020 m. LR užsienio, saugumo ir gynybos 
politikos strateginių gairių, 2014 m. kovo 29 d. Vilnius. http://www3.lrs.lt/docs2/RIGVVKWU.PDF, 
15 05 2014.
31 1991–1993 m. buvo skirti keli milijardai infliacinių rublių ir talonų, pvz., 1991 m. – apie 94,42 mln. 
rublių, 1992 m. – apie 1,28 mlrd. rublių, o 1993 m. daugiau nei 6 mlrd. talonų: LR FM, Patvirtintas biudžet
as, http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.61, 28 03 2014.



2019 m. 42,026 1,8 0,756 2,610

2020 m. 42,867 2 0,857 2,959

2021 m. 43,724 2 0,874 3,018

2022 m. 44,599 2 0,892 3,080

2023 m. 45,491 2 0,910 3,142

2024 m. 46,401 2 0,928 3,204

* Paskaičiuota nuo 2015 m. KAM paskelbto poreikio ir nurodant, kad tai sudarytų 1,03 % BVP da-
rant prielaidą, kad Lietuvos BVP kiekvienais metais augs 2 %.
** 2014 m. KAM biudžetas 980,5 mln. Lt (pagal LR FM prognozes tai 0,78 BVP), papildomai 
numatoma skirti 130 mln. Lt, atitinkamai BVP didėtų iki 0,88 %.
*** KAM paskelbtas poreikis 1  380,8 mln. Lt, nors LR Seimui pateiktame biudžeto projekte 
numatyti asignavimai 424,611 mln. Eur.

Vidurio ir Rytų Europos ekonomikos ir politikos ekspertas Edwardas 
Lucasas teigia, kad „tikslas šalies gynybai skirti 2 % BVP yra pagrįstas ne siekiu 
pajėgti apsiginti savarankiškai. Tam neužtektų nei 100 % BVP. Šių išlaidų tiks-
las – parodyti sąjungininkėms, kad Lietuva savo saugumą vertina rimtai – tiek 
prisidėdama prie tarptautinių misijų užsienyje, tiek būdama rimta ir apginama 
sąjungininke. <...> Kartą vienas JAV pareigūnas man [E. Lucasui – V. J.] pasa-
kė: „Mūsų prašoma dėl šių žmonių rizikuoti trečiuoju pasauliniu karu. Verčiau 
jie pasistengtų parodyti, kad yra verti būti ginami“. Galbūt tai skamba radika-
liai, bet tai tiesa. <...> Būtų sunku suprasti, kodėl NATO narės, dėl saugumo 
neišleidžiančios net to minimumo, kurį pažadėjo Aljansui, turėtų neribotai 
piktnaudžiauti kitų šalių pasiryžimu jas ginti kare“32. Iš esmės NATO karinė 
galia paremta būtent JAV pajėgumais ir investicijomis, šios šalies gynybos iš-
laidos prilygsta kelių kitų didžiųjų pasaulio valstybių bendroms išlaidoms gy-
nybai. JAV kasmet gynybai išleidžia Lietuvos mąstais neįsivaizduojamas sumas 
– daugiau nei 600 mlrd. JAV dolerių (tai maždaug 50–60 metų visas 2014 m. 
dydžio Lietuvos valstybės biudžetas), o ilgalaikėje penkerių metų (2015–2019 
m. imtinai) perspektyvoje JAV planuoja gynybai skirti apie 2,9 % BVP (arba 
apie 2  925 mlrd. JAV dolerių)33. Susitarimą gynybai skirti 2  % BVP galima 
pagrįsti įvairiai: viena vertus, tai įgalina stebėti, ar dalis NATO sąjungininkių, 
mažindamos investicijas į gynybą, nepiktnaudžiauja kitų šalių kuriamu sau-
gumu, kita vertus, nustatyto lygio asignavimai leidžia palaikyti deramo lygio 
karinius pajėgumus. Taigi 2 % BVP gynybai užtikrina NATO šalių solidarumą 
ir karinės galios palaikymą, o tai Lietuvai itin aktualu.

Minėti faktai atskleidžia, kad: 1) didžiausia BVP dalis gynybai buvo 

32 „Prasmingas žodis nuoboduliui“, Krašto apsauga, 2010, Nr. 8 (183), p. 7.
33 Office of Managment and Budget: Budget of the United States Government, Fiscal Year 2015. http://
www.whitehouse.gov/omb/budget/Overview, 26 03 2014.
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2002–2003 m. – apie 1,42 % BVP, o didžiausia skiriama suma 2007–2008 m., 
kai buvo perkoptas milijardas litų; 2) per daugiau nei du dešimtmečius pas-
tebimi bent trys KAS finansavimo periodai: iki 1997 m.; 1998–2003 m. ir po 
2004 m. Tik antruoju periodu BVP dalį gynybai rimtai buvo stengiamasi di-
dinti siekiant NATO standarto – 2 % BVP; 3) BVP dalies gynybai mažinimas iš 
karto po to, kai Lietuva tapo NATO nare, regis, byloja tik apie proginį politinį 
„susirūpinimą“ gynyba siekiant, kad Lietuva taptų Aljanso nare. Be to, 2009–
2010 m. KAM biudžeto mažinimas buvo drastiškas ir neproporcingas bendram 
valstybės biudžeto išlaidų mažėjimui. Taigi finansinės valstybės problemos KAS 
palietė daug didesniu mastu nei apskritai valstybę. Ir rizikuojant, kad sąjungi-
ninkės nustos pasitikėti Lietuva, finansavimą atkurti iš esmės neskubėta.

2. Krašto apsaugos sistemos personalas ir rezervistai

Valstybė – žmonių bendrija, o jos gynyba yra tų pačių žmonių reikalas. 
2010 m. Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Arvydas Pocius pabrėžė, kad 
„kariuomenė be visuomenės neapgins šalies, taigi reikia galvoti apie piliečių 
rengimą gynybai, t. y. mobilizacinio rezervo rengimą“34. 2011 m. Valstybės gy-
nimo taryba pritarė ginkluotos gynybos koncepcijai, kuria remiantis „karinio 
konflikto atveju Lietuva rengiasi ginti savo kraštą pasitelkdama organizuotą, 
greitai mobilizuojamą rezervą“35. Taigi karinis rezervistų rengimas itin aktu-
alus klausimas nacionaliniam saugumui užtikrinti. Iki 2008 m. Lietuvos ka-
riuomenė buvo komplektuojama taikant mišrią sistemą, t. y. joje tarnavo pro-
fesinės karo tarnybos (PKT) ir privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) 
kariai (2 lentelė).

Beveik du dešimtmečius vyko nuolatinis karinis rezervistų rengimas. 
1998  m. kariuomenėje tarnavo 8,5 tūkst. PKT karių ir civilių valstybės tar-
nautojų ir 3,5 tūkst. šauktinių, todėl 1998 m. šauktinių skaičius buvo padidin-
tas 1 400, ateityje jį planuota dar labiau didinti ir nebešaukti jaunuolių atlikti 
karo tarnybos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pulkuose36. 1999 m. jau buvo 
apie 30 tūkst. atsargos karių, tarnavusių Lietuvos kariuomenėje, be to, buvo 
apie 200 tūkst. vyrų, kurie tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Atsargos kariai 
skirstyti į 3 amžiaus grupes. Pirmosioms dviem priskiriami asmenys, karinę 
parengtį įgiję 19–35 m. ir 36–45 m. Šioms dviem grupėms priskiriami asmenys 

34 Sutkus D., „Šalies saugumo stiprinimo metai“, Kardas, 2010, Nr. 6 (447), p. 3–4.
35 „Krašto apsaugos ministrė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pristatė parengtojo 
kariuomenės rezervo struktūrą“, Krašto apsauga, 2012, Nr. 4 (227), p. 1.
36 „Pertvarka Lietuvos kariuomenėje“, Karys, 1998, Nr. 7, p. 5.



pavojaus atveju turėjo sudaryti kariuomenės pagrindą37. Daugiausiai šauktinių 
buvo pašaukta 1992 m. – 6 813, iš jų 3 983 tarnavo KAM sistemos daliniuose, 
o 2 830 – VRM pulkuose38. 2001–2005 m. buvo patikrinta 66 914 jaunuolių 
sveikata, iš jų 24 460 pašaukti atlikti privalomąją karo tarnybą39, taigi vos kiek 
daugiau nei trečdalis.

1998–2003  m. apie 12  tūkst. šauktinių (18 šaukimų) mokymus išėjo 
Mokomajame pulke40. 2006 m. spalio 24 d. privalomąją karo tarnybą pradėjo 
80 000-asis šauktinis41. Per ketverius metus po įstojimo į NATO (2005–2008 m.) 
privalomąją karo tarnybą atliko 10 245 asmenys42. 2010 m. Lietuvoje buvo dau-
giau nei 77,5 tūkst. atkurtoje Lietuvos kariuomenėje tarnavusių karių43, o po 
dvejų metų (2012 m.) teigta, kad rezerve buvo apie 65 tūkst. žmonių iki 55 m. 
amžiaus, tarnavusių Lietuvos kariuomenėje44. Taigi natūralu, kad panaikinus 
privalomąją karo tarnybą paruoštų rezervistų skaičius Lietuvoje mažėja.

2 lentelė. Privalomosios karo tarnybos šauktinių skaičius Lietuvoje  
(1991–2007 m.)

Metai Priimta tarnauti Metai Priimta tarnauti

1991 m. 1 813 2000 m. 5 810

1992 m. 6 813 2001 m. 6 161

1993 m. 5 938 2002 m. 6 383

1994 m. 5 811 2003 m. 4 401

1995 m. 5 766 2004 m. 3 665

1996 m. 5 550 2005 m. 3 434

1997 m. 5 362 2006 m. 2 389

1998 m. 6 038 2007 m. 2 478

1999 m. 5 784 Iš viso: 84 214

Šaltinis: Kardas, 2007, Nr. 4. (427), p. 11.

Perėjimas tik prie PKT buvo grindžiama įvairiais argumentais: profe-
sionalumo, motyvacijos, efektyvumo, naujų technologijų taikymo karyboje ir 
t. t., nors J. Olekas teigė, kad 1 šauktinis per metus kainavo apie 11 tūkst. Lt, 

37 Starinskas K., „Kariuomenės vizija“, Karys, 1999, Nr. 13, p. 3.
38 Batikas L., „Dešimt faktų apie sausumos pajėgas“, Karys, 2011, nr. 8–9 (1989–1990), p. 22.  
39 „Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų institucijų bendradarbiavimas įgyvendinant Lietuvos 
sveikatos programą bei įsipareigojimus NATO“, Krašto apsauga, 2006, Nr. 20 (111), p. 19.
40 „Nuveikti darbai ir lūkesčiai“, Karys, 2003, Nr. 12, p. 31.
41 „Į tarnybą pakviestas 80 000-asis šauktinis“, Krašto apsauga, 2006, Nr. 17 (108), p. 26.
42 KAS personalo skaičiaus pokytis, http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/skaiciai_ir_faktai_537.
html, 14 02 2014.
43 Radvilas G., „Generolas Jonas Kronkaitis: Lietuva pajėgi apsiginti“, Kardas, 2010, Nr. 6 (447), p. 7.
44 Žr. 35 išnašą, p. 1.
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o profesionalus karys – 35 tūkst. Lt45. Tačiau sustabdžius privalomosios karo 
tarnybos vykdymą Lietuvos kariuomenėje pradėjo trūkti eilinių karių, 2010 m. 
planuota sudaryti tik apie pusketvirto šimto sutarčių su eiliniais kariais ir tai 
buvo įmanoma padaryti tik sumažinus karių atlyginimus antraisiais tarnybos 
metais nuo 1 575 Lt iki 1 530 Lt (pirmaisiais metais – 855 Lt). Kariai taip pat 
gauna maistpinigius ir butpinigius46. Ieškant alternatyvų buvo pradėtas atsar-
gos karių rengimas kitokia, savanoriška forma ir trumpiau. 2009 m. lapkričio 
16 d. Mokomajame pulke (Rukloje) pradėti 13 savaičių būtinieji kariniai mo-
kymai (BKM)47. 2010 m. buvo apmokyta apie 300 karo prievolininkų, 2011 m. 
– 521, o 2012 m. suplanuota apie 700 žmonių, tuomet krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė teigė, kad „žinoma, kariuomenei reikėtų daugiau, kad ga-
lėtume rimtai parengti rezervą, tačiau tai geriau nei nieko nedaryti“48. Per ke-
tverius metus (2010–2013 m. imtinai) remiantis KAM pateiktais duomenimis 
buvo parengti 2 083 asmenys, kurie išėjo 13 savaičių BKM (nuo 2011 m. – tai 
12 savaičių baziniai kariniai mokymai (BKM)49). 2014 m. planuojama į BKM 
priimti apie 720 asmenų50. Nors Norvegijoje ir Suomijoje gyvena šiek tiek dau-
giau nei po 5 mln. gyv., bet 2009 m. Norvegija  220 tūkst. rezervo karių, o Suo-
mija – 350 tūkst.51 (rezerve buvo apie 4,4–6,7 % gyventojų). Tokiu atveju Lietuva 
turėtų turėti apie 130–200 tūkst. atsargos karių, tačiau šiuo metu yra dvigubai 
mažesnis karių skaičius ir toliau vis mažėja.

Svarbu, kad gana didelis Lietuvos karių skaičius buvo išsiųstas studijuoti 
į užsienį, arba dalyvavo tarptautinėse operacijose. Iki 1997 m. pradžios 303 
KAS darbuotojai jau mokėsi NATO šalyse52. 1994–2007 m. daugiau kaip 3 000 
Lietuvos karių dalyvavo 13 tarptautinių misijų ir operacijų, per tuos 13 metų 
daugiausiai karių (daugiau nei 1 700) buvo pasiųsta į misijas Balkanuose53. Per 
dešimt Lietuvos narystės NATO metų apie 200 karių tarnavo ir įgijo patirties 
įvairiose Aljanso vadavietėse54. 2003–2010 m. apie 800 KASP savanorių daly-

45 „Lietuvos gyventojai remia profesionaliosios kariuomenės modelį“, Krašto apsauga, 2007, Nr. 1 (113). p. 16.
46 Bičkauskienė D., „Ministrė aplankė būtinųjų karinių mokymų karius“, Krašto apsauga, 2010, Nr. 3 (178), 
p. 1.
47 „Pradėti organizuoti būtinieji kariniai mokymai“, Krašto apsauga, 2009, Nr. 22 (173), p. 1. 
48 Naujokaitytė U., „Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės metinis pranešimas“, Krašto apsauga, 
2012, Nr. 3 (226), p. 27.
49 Naujokaitytė U., „Naujas Karo prievolės įstatymas leis efektyviau rengti rezervą“, Krašto apsauga, 2011, 
Nr. 14 (213), p. 17.
50 Šiemet Baziniuose kario savanorio įgūdžių kursuose dalyvaus virš 700 karių, http://batalionas.lt/siemet-
baziniuose-kario-savanorio-igudziu-kursuose-dalyvaus-virs-700-kariu/, 25 01 2014. 
51 „Kronkaitis J., „Mišri“ kariuomenė – diskusijos apie Lietuvos ginkluotojų pajėgų ateitį“, Krašto apsauga, 
2009, Nr. 16 (167), p. 16.
52 Budrys K., „Gen. Klausas Naumanas: „sąveika su NATO svarbiau už ginkluotę“, Karys, 1997, Nr. 9, p. 8.
53 Žigaras, (19 išnaša) p. 43.
54 Olekas J., „Lietuva ir NATO – kartu saugiau“, Krašto apsauga, 2014, Nr. 5 (272), p. 25.



vavo tarptautinėse operacijose Kosove, Irake ir Afganistane55. Būtent Afganis-
tane buvo įgyta neįkainojama patirtis. 2005–2013 m. buvo išsiųsta 17 pamai-
nų po maždaug 150 karių, taigi kovinės patirties įgijo dagiau nei 2 500 karių, 
tarp jų du būsimi generolai – gen. mjr. Almantas Leika ir brg. gen. Gintautas 
Zenkevičius56. Iš viso iki 2014 m. beveik 5 000 Lietuvos karių dalyvavo NATO 
operacijose ir petys į petį vykdė bendrus veiksmus kartu su sąjungininkių ka-
riais57. Prie taikos palaikymo misijų Lietuva prisidėjo ne tik siųsdama karius, 
bet ir tam tikromis investicijomis į personalą, logistiką, išlaikymą, aprūpinimą. 
Per dešimtmetį (2000–2010 m.) Lietuva prisidėdama prie stabilumo pasaulyje 
savo karinėms misijoms finansuoti išleido 404,16 mln. Lt58, o 2000–2013 m. 
tarptautinėms operacijoms finansuoti KAM išleido 554,6  mln. Lt, įvairiose 
NATO, JT ir ES operacijose dalyvavo 4 817 Lietuvos karių59. Svarbi buvo Lie-
tuvos misija Afganistane, kuriai finansuoti vien 2005–2008  m. buvo išleista 
apie 220 mln. Lt, šia misija sąjungininkėms turėjo būti įrodyta, kad Lietuva pa-
tikima ir atsakinga sąjungininkė60. Tai, žinoma, nelieka NATO sąjungininkių 
nepastebėta ir neįvertinta.

3. Taikos ir karo meto pajėgos

1998 m. buvo patvirtintas standartinis Mechanizuotojo pėstininkų ba-
taliono (MPB) etatų skaičius – 712 žmonių61. Pagal 2005 m. patvirtintus etatus 
Mechanizuotajame pėstininkų batalione turėjo tarnauti 650 karių, tais pačiais 
metais etatų skaičius batalione buvo koreguojamas, mažinant iki 619–627 ka-
rių62. Nors 1995 m. Generalinio štabo viršininkas plk. Valdas Tutkus pažymė-
jo, kad „yra batalionų, kuriuose tarnauja 260–460 žmonių, kurių beveik pusė 
aprūpinimo tarnyboje. Geriau turėti tris ar keturis apginkluotus, aprūpintus 
ir pasirengusius vykdyti užduotis batalionus, negu keliolika pusbatalionių“63. 

55 „Krašto apsaugos savanorių pajėgos minėjo 19-ąsias įkūrimo metines“, Krašto apsauga, 2010, Nr. 2 (177), 
p. 7.
56 „Krašto apsaugos ministras dėkojo Lietuvos žmonėms už palaikymą atliekant misiją Goro provincijoje“, 
Krašto apsauga, 2013, Nr. 14 (259), p. 19.
57 Olekas, (54 išnaša) p. 25.
58 „Lietuvos kariai tarptautinėse operacijose prisideda prie stabilumo ir taikos procesų įgyvendinimo 
įvairiuose pasaulio regionuose“, Krašto apsauga, 2010, Nr. 16 (191), p. 11.
59 Tarptautinės operacijos, http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_operacijos_786.html, 02 04 2014. 
60 Račius E., „Lietuva NATO misijoje Afganistane: tarp idealizmo ir pragmatizmo“, Lietuvos metinė 
strateginė apžvalga 2009–2010, Vilnius, 2010, t. VIII, p. 173–192.
61 „Pertvarka Lietuvos kariuomenėje“, (36 išnaša) p. 5.
62 Rakutis V., Vaičenonis J., Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono 
istorija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2012, p. 142–143.
63 Voveris V., „Mažinti kariuomenės mes neįgalioti“, Karys, 1995, Nr. 7, p. 9.
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Po 15  metų, 2009  m. vasaros pabaigoje gen. mjr. Jonas Kronkaitis kritiškai 
įvertino reformą, kuria pereinama prie profesionaliosios kariuomenės, teigda-
mas, kad „kai kurie batalionai praktiškai yra likę be kareivių“64. 2012 m. gen. 
ltn. Arvydas Pocius vertindamas saugumo padėtį regione ir KAS finansavimą 
teigė: „politinių sprendimų negaliu kritikuoti, turiu kaip kariuomenės vadas 
duoti tokias užduotis kariams susidėlioti prioritetus taip, kad išgyventume iš-
saugotume kariuomenę. Svarbiausia išsaugoti tuos vadovaujančius karininkus, 
į kuriuos yra investuota labai daug. <...> O eilinių karių skaičių bus galima pa-
didinti vėliau, pagerėjus situacijai. Tikiuosi, kad ateinantys metai bus geresni ir 
finansavimas bus geresnis“65. 2014 m. sausio 2 d. KAM atnaujintame tinklapyje 
rašoma, kad Karaliaus Mindaugo husarų batalione tarnauja 285 PKT kariai66, o 
tai faktiškai dvi kuopos. Taigi minėtasis faktas atskleidžia dviejų buvusių ir esa-
mo Lietuvos kariuomenės vadų įvardijamą problemą, kad esamuose batalio-
nuose ne visada yra pakankamas karių skaičius, nors duomenų stoka neleidžia 
atlikti gilesnės problemos analizės iš šono. Gen. mjr. J. Kronkaitis palyginęs 
2000 m. ir 2009 m. kariuomenę pastebėjo, kad padaugėjo štabų ir juose tarnau-
jančių karių, atsirado neigiama disproporcija tarp karininkų ir puskarininkių 
su kareiviais, kariuomenė sumažėjo. 2000 m. joje buvo 11 tūkst. savanorių ir 
11  tūkst. reguliariosios kariuomenės karių, o 2009  m. vasaros pabaigoje tik 
4 tūkst. savanorių ir 8 tūkst. reguliariosios kariuomenės karių67. Taigi sumažė-
jo apie 45 % (3 lentelė), nors nustatant ribinius skaičius deklaruojami didesni 
karių skaičiai.

Pavyzdžiui, NATO sąjungininkė Norvegija 2009 m. turėjo apie 22 tūkst. 
karių reguliariąsias pajėgas, o neutrali Suomija atitinkamai 30 tūkst.68, taigi 
reguliariojoje kariuomenėje tarnavo apie 0,45–0,6  % gyventojų. Analogiškai 
Lietuvos karių skaičius turėtų būtų 13,5–18 tūkst., tačiau Lietuvos rodiklis pa-
našus tik pridėjus KASP savanorius. KAM 2014 m. duomenimis, atnaujintais 
vasario 14 d., KAS 7 790 profesinės karo tarnybos (PKT) karių, 199 kariūnai, 
2  290 civilių, 4  215 savanorių ir 77 kiti  asmenys įgijo pradinį karinį paren-

64 Zikaras K., „Ministrės patarėjas Jonas Kronkaitis: „Ekonominės krizės akivaizdoje privalome išsaugoti 
esminius gynybinius pajėgumus“, Krašto apsauga, 2009, Nr. 16 (167), p. 10.
65 Kariuomenės vadas sako, kad Lietuvos ir Kaliningrado kariuomenių proporcijos – „nekokios“, http://
www.lrytas.lt/-13332833861331542380-kariuomen%C4%97s-vadas-sako-kad-lietuvos-ir-kaliningrado-
kariuomeni%C5%B3-proporcijos-nekokios.htm, 01 04 2012. 
66 Karaliaus Mindaugo husarų batalionas (KMHB), http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/
sausumos_pajegos/padaliniai/mmpb.html, 10 10 2014.
67 Zikaras, (64 išnaša) p. 11; 2005 m. spalio mėn. buvo 2 394 karininkai (iš jų 7 generolai ir admirolai ir 23 
pulkininkai ir jūrų kapitonai), 4 967 PKT puskarininkių, seržantų ir kareivių, 258 kariūnai, 3 258 PPKT 
kariai, 7 500 aktyviojo rezervo kariai, 2 326 civiliai, iš viso 20 703 žmonės: Baltoji knyga: Lietuvos gynybos 
politikos. Vilnius, 2006, p. 49. 
68 Kronkaitis, 2009, (51 išnaša) p. 16.



gimą69. Galima teigti, kad esami koviniai batalionai vis dar nėra visiškai su-
komplektuoti, nes karių skaičius 2009 m. ir 2014 m. iš esmės nepasikeitė, nors 
2008  m. nustatant ribinius skaičius 2013 m. buvo numatyta turėti iki 8 450 
PKT karių, 5 000 savanorių ir 200 kariūnų70. Kariuomenėje nuosekliai mažina-
mas karininkų skaičius ir didinamas karių. Nuo 2009 m. iki 2011 m. karininkų 
skaičius sumažėjo 102, puskarininkių – 504, o kareivių skaičius padidėjo 44471. 
2008 m. KAS buvo gana iškreiptos personalo proporcijos – 30,9 % karininkų, 
53,2 % puskarininkių ir tik 18 % kareivių. 2009 m. pradžioje karininkai sudarė 
30,29 %, o 2011 m. pabaigoje 28,81 % visų pajėgų, puskarininkiai atitinkamai 
52,05 % ir 44,87 %, o kareivių procentas padidėjo nuo 17,66 % iki 26,32 %. 
2012 m. liepos mėnesio duomenimis karininkų buvo 28 %, puskarininkių – 
44 %, kareivių – 28 %. Tačiau siekiama, kad 2015 m. karininkai sudarytų 24 %, 
puskarininkiai ir seržantai 38 %, kareiviai taip pat 38 % Lietuvos kariuomenės 
karinio personalo72.

69 KAS personalo skaičiaus pokytis, (42 išnaša).
70 „Lietuvos kariuomenės struktūra 2008–2013“, Krašto apsauga, 2008, Nr. 12 (141), p. 11.
71 „Dim. gen. mjr. Jonas Kronkaitis: pavyko pakeisti Lietuvos kariuomenės strateginę kryptį“, Krašto 
apsauga, 2011, Nr. 22 (221), p. 16.
72 Per pastaruosius trejus metus eilinių skaičius kariuomenėje išaugo beveik 10 proc., http://www.delfi.
lt/news/daily/lithuania/per-pastaruosius-trejus-metus-eiliniu-skaicius-kariuomeneje-isaugo-beveik-
10-proc.d?id=53132907, 19 12 2011; TS LKD 2012 m. Seimo rinkimų programa „XVI Vyriausybės 
programa“, http://tsajunga.lt/dokumentai-ir-leidiniai/2012-m-seimo-rinkimu-programa-xvi-vyriausybes-
programa/, 20 11 2014.
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Remiantis 2013 m. Seimo patvirtintais ribiniais skaičiais, 2019 m. ka-
riuomenėje planuota turėti 18 780–20 490 karių: PKT karių – 9 000–9 500, iš 
jų vyresniųjų karininkų – iki 505 (iš jų generolų ir admirolų – iki 9, pulkininkų 
ir jūrų kapitonų – iki 30, pulkininkų leitenantų ir komandorų – iki 117, majorų 
ir komandorų leitenantų – iki 349), kariūnų 230–290, privalomosios pradinės 
karo tarnybos (PPKT) – 1 450–1 800 karių, aktyviojo rezervo (AR) – 7 500–
8 000 karių (2014 m. – 4 800–6 300), pratybose ir mokymuose dalyvaujančių 
parengtojo rezervo karių skaičius – 600–900, statutinių valstybės tarnautojų 
– 150–18073. 2014 m. liepos 8 d. Seimui buvo pateiktas KAS karių ir statutinių 
valstybės tarnautojų ribinis skaičius iki 2020 m. 2015 m. planuojama, kad KAS 
sistemoje tarnaus 14 340–18 460 karių, o 2020 m. atitinkamai 15 540–20 260, 
iš jų PKT karių – 8 800–10 600 (vyresniųjų karininkų 547–702 (generolų ir 
admirolų 9–12, pulkininkų ir jūrų kapitonų – 30–40, pulkininkų leitenantų ir 
komandorų 129–150, majorų ir komandorų leitenantų – 379–500)). Kariūnų 
190–270, PPKT 1 050–1 590 karių, AR 4 800–6 300 karių, pratybose ir moky-
muose dalyvaujančių parengtojo rezervo karių skaičius 700–1 500, statutinių 
valstybės tarnautojų 200–26074. Anot ministro J. Oleko, prioritetas artimiau-
sius 2 m.  karių aprūpinimas ginkluote, technika, amunicija, apranga ir tik po 
to galima planuoti žymesnį personalo didinimą. 2015 m. buvo numatyti šiek 
tiek didesni KAS personalo ribiniai skaičiai (200 palyginti su 2014 m.75.

Taigi palyginus 2013 m. planą ateinantiems šešeriems metams su 2014 m. 
pateiktu pasiūlymu, galima konstatuoti negatyvius KAS personalo planavimo 
politikos pokyčius: 1) minimalus ribinis KAS karių skaičius sumažintas 3 230; 
2) tarp jų 200 sumažintas ir minimalus PKT karių skaičius; 3) sumažinti PPKT 
ribiniai skaičiai; 4) mažinamas 2 700 minimalus ir 1 700 maksimalus AR karių 
skaičius; 5) planuojama vėl didinti vyresniųjų karininkų (buvo iki 505, siūloma 
iki 702, t. y. 39 %) skaičių, nors ankstesniais metais planuota jų skaičių, o ypač 
procentinę dalį kariuomenėje mažinti. Vyresniųjų karininkų skaičiaus augi-

73 Principinės kariuomenės struktūros 2014 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2019 
metais nustatymo, KAS karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2014 metais 
ir 2019 metais patvirtinimo. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=452128&p_tr2=2, 
20 08 2014. 
74 Principinės kariuomenės struktūros 2015 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2020 
metais nustatymo, KAS karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2015 metais 
ir 2020 metais patvirtinimo (įstatymo projektas), http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=476991&p_query=&p_tr2=2#prd, 20 08 2014. 
75 „KAM J. Olekas: „Artimiausiu metu prioritetą teiksime karių aprūpinimui ginkluote, technika, amu-
nicija, apranga. Tik po to planuosime žymesnį personalo didinimą“, http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/
aktualijos_875/krasto_apsaugos_ministras_juozas_olekas_artimiausiu_metu_prioriteta_teiksime_kariu_
aprupinimui_ginkluote_technika_ir_amunicija._tik_po_to_planuosime_zymesni_personalo_didinima.
html#komentarai, 11 07 2014.



mas būtų suprantamas, jeigu ir bendras PKT karių skaičius atitinkamai didėtų 
(2014 m. PTK – iki 8 500, palyginti su 2020 m. maksimaliu skaičiumi, augimas 
tik 24,7 %), tačiau to planuose nėra. Palyginti 2020 m. planuojamus minima-
lius skaičius su 2013 m. realiais skaičiais, PKT karių 2020 m. turėtų būti 1 025 
(daugiausiai 2  825) daugiau, PPKT – 416 (956) karių, AR – 495 (1  995), o 
bendras visų trijų minėtų kategorijų karių skaičius būtų 2 570 (6 410) didesnis, 
t. y. apie 21 % (53 %), o finansavimas KAS, laikantis 2014 m. partijų susitarimo, 
turėtų padidėti apie 2,5 karto.

2002 m. buvo suplanuota, kad 2006 m. baigus kariuomenės reformą joje 
bus 18 tūkst. karių, o karo atveju buvo numatyta pašaukti apie 25 tūkst. rezer-
vistų76, taigi suburti apie 43 tūkst. karių pajėgas. Tačiau, kaip jau buvo minėta, 
2014 m. Lietuvos kariuomenė turėjo tik apie 8 tūkst. karių ir 4 tūkst. savanorių. 
Sunku įsivaizduoti, kaip šias maždaug 12 tūkst. pajėgas būtų galima operaty-
viai padidinti apie 3,5 karto, kai per du dešimtmečius nė karto net nebandy-
ta vykdyti nors vieno bataliono mobilizacija. Nors pagal teisės aktus rezervui 
priklauso asmenys iki 55 m. ar net 60 m., tačiau sunkiai galima įsivaizduoti 
kovinius dalinius, sukomplektuotus iš penkiasdešimtmečių. Todėl praktiškai 
mobilizuojami atsargos kariai iki 35–45 m.77

Tokiu atveju, pavyzdžiui, 18–25 m. asmuo, baigęs BKM (2011 m. spalio 
28 d. prisiekusių BKM dalyvių amžiaus vidurkis buvo 22 m.78), apie 20 m. mo-
bilizacijos atveju teoriškai tiktų į kovinius dalinius. Remiantis skaičiavimais79, 
kiekvienais metais derėtų parengti po 4–4,5 tūkst. atsargos karių, kurie galėtų 
tarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose (KASP), pasirašyti PKT sutartis 
(nes dauguma – 59  %, BKM dalyvių juos renkasi dėl PKT perspektyvos80), 
priklausyti Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS)81 arba būti atsargoje, taip užsitikri-

76 Baltoji knyga, (10 išnaša) p. 34.
77 Kareiviai, jūreiviai, seržantai, puskarininkiai 19–35 m. imtinai priklauso pirmosios parengties atsargos 
grupei, į antrosios parengties atsargos grupę sudaro 36–45 m. imtinai: Lietuvos kariuomenės rezervo kon-
cepcija, LR KAM 2010 m. kovo 4 d., įsak. Nr. V-191, p. 2.
78 „Lietuvai prisiekė pirmieji bazinių karinių mokymų kariai“, Krašto apsauga, 2011, Nr. 21 (220), p. 22.
79 Skaičiavimas grindžiamas prielaida, kad 1991–2013 m. buvo parengta apie 86 tūkst. atsargos karių, 
2012 m. atsargoje buvo apie 65 tūkst. parengtų rezervistų, t. y. tik apie 76 % parengtųjų (sumažėjimas 
24 %).
80 Skujaitė I., „Kario keliu“, Karys, 2014, Nr. 7, p. 4.
81 Remiantis iš LŠS gautais duomenimis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 8 204 nariai (3 073 šauliai 
ir 5 131 jaunasis šaulys), 2012 m. gruodžio 31 d. – 8 027 nariai (3 054 šauliai ir 4 973 jaunieji 
šauliai), 2013 m. – 2 852 šauliai (1 336 iki 45 m., o 1 516 vyresni nei 45 m.) iš jų 519 moterų, 
taip pat, 4 679 jaunieji šauliai, iš viso 7 531 narys. 2013 m. iš LŠS buvo pašalinti 726 asme-
nys, išstojo – 578, priimti – 1 443, buvo priimti 1 354 kandidatai. Viešai skelbta, kad 2014 m. 
LŠS vienija apie 7 tūkst. narių, iš jų apie 4 tūkst. jaunųjų šaulių (žr. LŠS gretas papildys rekordi-
nis skaičius šaulių, http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/lietuvos_sauliu_sajungos_gretas_
papildys_rekordinis_skaicius_sauliu.html, 04 07 2014).
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nant, kad KAS disponuotų apie 60–68 tūkst. pirmosios ir antrosios parengties 
atsargos grupių karių (iš jų apie 1/4–1/3 tarnautų KAS daliniuose). Karo atveju 
minėtas 43 tūkst. (pagal 2002 m. planus, akcentuojant teritorinę gynybą) ka-
rines pajėgas, nesant masinės jaunų rezervistų emigracijos, būtų galima su-
komplektuoti iš asmenų iki 35 m., priklausančių pirmajai parengties atsargos 
grupei 10 m. 

Priešingu atveju, laikantis teorinės prielaidos, kad parengtas rezervistas 
rikiuotės tarnybai tinka apie 20 m., artimoje ateityje KAS planuodama Lietuvos 
gynybą susidurs su rimta parengtojo rezervo stokos problema. Apie 2024 m. 
visi iki 2007 m. pakviesti privalomąją karo tarnybą atlikti vyrai jau bus vyresni 
nei 35 m., taigi pirmosios parengties atsargos grupės rezervistų skaičius (pa-
rengtų 2008–2024 m.82) išliekant dabartinėms rengimo tendencijoms Lietuvo-
je sieks apie 25 tūkst. (ir didžioji jų dalis tarnaus KAS), o antrosios parengties 
atsargos grupės rezervistų apie 35 tūkst. žmonių83, tačiau abejotina, kad bus 
mobilizuotos visos moterys, kurios prieš 10 ar 15 metų buvo išėjusios BKM.

2008  m. perėjimas prie PKT (atsisakant šauktinių) buvo grindžiamas 
argumentu, kad jeigu kontraktai būtų sudaromi 4 metams ir 80 % karių pasi-
baigus minėtam terminui būtų išleisti į atsargą, o 20 % liktų tęsti tarnybą, per 
„10 metų galima turėti 7 000 individualiojo rezervo karių, gebančių vadovauti 
70  000 neparengtų piliečių“, t.  y. krizės atveju vadovauti skyriams84. Tačiau, 
regis, šis teiginys ginčytinas, nors karių, kurie mobilizacijos atveju gali tarnauti 
kaip puskarininkiai ar net jaunesnieji karininkai, idėja ne nauja. Tokiu prin-
cipu buvo valdomos po Pirmojo pasaulinio karo pagal Versalio taikos sutartį 
iki 100 tūkst. sumažintos Vokietijos ginkluotosios pajėgos – reichsveras. XX a. 
4-ajame dešimtmetyje Vokietija per kelerius metus padidinusi pajėgas pasiekė 
gerų rezultatų. Bet profesionalūs kariai karo atveju neturėjo vadovauti nepa-
rengtiems piliečiams.

82 Teoriškai skaičiuojant, kad 2008–2013 m. buvo vidutiniškai parengta po 1 000 atsargos karių, o 
2014–2024 m. po 2 000 rezervistų, baigusių BKM, ir parengtų savanorių. 2011 m. į KASP buvo priimti 757 
ir atleisti 1 157 kariai, 2012 m. atitinkamai 866 ir 864 kariai savanoriai (žr. KAM 2012 m. veiklos ataskaita 
LR Seimo NSGK. 2013, p. 18). Atitinkamai darytina prielaida, kad KASP 2015–2014 m. kasmet parengs po 
1 000 karių savanorių.
83 Iš 1998–2007 m. karo tarnybą atlikusių 46 543 vyrų atėmus 24 %.
84 „Įstatymo projektas: būtini pakeitimai siekiant užtikrinti kariuomenės transformacijos procesą“, Krašto 
apsauga, 2008, Nr. 22 (151), p. 9.



4. Ginkluotė ir technika

4.1. Sausumos pajėgų ir oro gynyba

Remiantis karybos principais, žmonių kariuomenėje turi būti tiek, kad 
būtų galima maksimaliai išnaudoti turimą ginkluotę, kitas technines priemo-
nes ir atstatyti mūšių metu patiriamus nuostolius. Didelis karių skaičius, netu-
rint jiems užtektinai reikiamos ginkluotės ir amunicijos, yra netikslingas, taip 
tik eikvojami materialiniai ištekliai pertekliniams kariams išlaikyti. Todėl ana-
lizuojant valstybių saugumą, jų kariuomenių galią konstatuoti karių skaičių 
pajėgose ne gana, būtina nustatyti kokia ginkluote jie aprūpinti. Dėl ribotai 
pateikiamos informacijos visos ginkluotės, amunicijos ir techninių priemonių, 
kurias turi Lietuvos kariuomenė, įvardyti neįmanoma.

Tenka konstatuoti, kad Lietuvos kariuomenė buvo gausios karinės para-
mos gavėja, o pagrindinės donorės buvo Švedija, Danija, Vokietija, Norvegija, 
JAV, Lenkija ir Čekija, nors ir Lietuva pirko tam tikrą ginkluotę. Vienas iš pa-
grindinių paramos Lietuvos kariuomenei teikėjų – JAV. Iki 1996 m. JAV Lie-
tuvos kariuomenei suteikė paramos už maždaug 10 mln. JAV dolerių85, o nuo 
1995 m. iki 2006 m. JAV Lietuvos kariuomenei skyrė paramos už daugiau kaip 
50 mln. JAV dolerių86. 1995 m. gegužę iš Čekijos Lietuvą pasiekė 2 mln. kronų 
vertės dovana – automobiliai, minosvaidžiai, granatsvaidžiai, ir kita ginkluotė. 
Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio parama kariuomenei, kuriai ginkluotės labai 
trūko87. 1998 m. Lietuvos kariuomenė iš Šveicarijos gavo 100 „Mersedes Benz 
Unimog“ ir 30 „Pinzhauer“ mašinų88. XX  a. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje 
Danija perdavė apie 300 sunkvežimių, 100 mikroautobusų ir kitų transporto 
priemonių. Švedija padovanojo apie 20 automobilių, 13 šarvuočių. JAV per-
davė daugiau kaip 160 visureigių „Chevrolet“89. 2002 m. Lietuvos kariuomenė 
turėjo apie 200 dar 1961 m. pagamintų „Unimog“ automobilių, pagal 2001 m. 
paskelbtą konkursą už 27,5 mln. Lt 2002 m. buvo įsigytos 93 minėto modelio 
transporto priemonės90. Pagal 2003 ir 2005 m. pasirašytas sutartis Lietuvos ka-
riuomenė iš JAV firmos įsigijo 99 „Humvee“ visureigius91. Iš pradžių Lietuva 

85 „Parama“, Karys, 1996, Nr. 10, p. 3.
86 „Lietuvos delegacija dalyvavo dvišalėse konsultacijose Vašingtone“, Krašto apsauga, 2006, Nr. 15 (106), 
p. 5.
87 „Čekų ginklai Lietuvos kariuomenei“, Karys, 1995, Nr. 6, p. 13.
88 Kaladinskas V., „Naujos senų mašinų problemos“, Karys, 1999, Nr. 13, p. 27.
89 Vitkūnas M., „Vakarietiška technika – Lietuvos kariuomenei“,  Karys, 1999, Nr. 1 (1800), p. 14.
90 Grinys E., „UNIMOG – galingi ir patikimi“, Karys, 2002, Nr. 7, p. 27–30.
91 „Lietuvos kariuomenė – jau naujuose patikimuose ratuose“,  Krašto apsauga, 2007, Nr. 1 (113), p. 2.
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planavo įsigyti tik 15 visureigių, tačiau vėliau JAV skyrus paramą buvo užsaky-
ti dar 69 visureigiai, sandorio vertė – apie 10 mln. JAV dolerių. Galiausiai buvo 
pasirašyta sutartis pirkti dar 30 visureigių už 4 mln. JAV dolerių, finansavo 
vėlgi amerikiečiai92. 2006 m. Lietuvos kariuomenė už daugiau nei 70 mln. Lt 
Suomijoje įsigijo SISU E11T šarvuotų sunkvežimių. Pirmoji partija turėjo būti 
pristatyta 2007 m. vasarą93, iš viso buvo įsigyta 50 mašinų94. 2013 m. Lietuvos 
kariuomenė už 9,2 mln. Lt iš Vokietijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo kariuo-
menių įsigijo apie pusantro šimto transporto priemonių95.

Lenkija iki 1999 m. perdavė 7 BRD-M2 žvalgybos šarvuočius, 18 sun-
kvežimių STAR, 18 120 mm minosvaidžių, granatsvaidžių RPG-2, šaudmenų. 
Taip pat, 18 minosvaidžių ir įvairios įrangos buvo gauta iš Čekijos, iš JAV buvo 
gauta daugiau kaip 1  000 automatinių šautuvų M-16 ir M1911A1 pistoletų. 
Švedija perdavė 100 84 mm „Carl Gustav“ M-1 granatsvaidžių ir 1 000 sviedi-
nių96. 1996 m. Lietuvos kariuomenė Švedijos „Bofors“ kompanijoje už 4,7 mln. 
JAV dolerių įsigijo 108 granatsvaidžius „Carl Gustaff “ M-3, kovinės amunici-
jos, mokymo ir remonto priemonių97. Granatsvaidžio „Carl Gustav“ M-3 mo-
difikacija buvo sukurta 1991 m. Tai artimojo nuotolio prieštankinis ginklas98, 
o vienas jo sviedinys kaina iki 10 tūkst. Lt99. 2000 m. iš Čekijos kaip labdara 
buvo gauta nemaža čekiškų RPG-7 granatsvaidžių siunta100. KASP buvo gin-
kluotos RPG-2 granatsvaidžiais“101. 1999 m. Lietuva iš Švedijos gavo beatoš-
liaužių pabūklų PV1110, kuriais sustiprinant Lietuvos kariuomenės prieštan-
kinę gynybą buvo apginkluoti savanorių daliniai102. Švedija perdavė apie 100 
minėtų pabūklų ir 2 000 sviedinių šiems daliniams103. PV1110 pabūklai labai 
greitai buvo perkelti į rezervą, tačiau 2010 m. vėl surengti karių savanorių mo-
kymai. Anot brg. gen. Jono Vytauto Žuko, šiems ginklams turima amunicijos, 
kuri gauta kaip labdara, o patys ginklai „nėra beviltiškai pasenę“104. Rengiant 
Lietuvos karius PV1110 pabūklus nustota naudoti 2004  m., pradėjus KASP 

92 „Lietuvos kariuomenėje – apie 100 naujų „Humvee““,  Karys, 2006, Nr. 7–8, p. 2–4.
93 „Kariuomenei bus nupirkta suomiškų šarvuotų sunkvežimių“, Krašto apsauga, 2006, Nr. 1 (92), p. 13.
94 „Lietuvos kariuomenei – 90“,  Krašto apsauga, 2008, Nr. 20 (149), p. 31.
95 „Iš sąjungininkų įsigyta karinė technika pasieks kariuomenės dalinius“,  Krašto apsauga, 2013, Nr. 11 
(256), p. 3.
96 Vitkūnas, 1999, (89 išnaša) p. 14.
97 Budrys K., „Lietuvos kariuomenės ginkluotėje – prieštankiniai granatsvaidžiai „Carl Gustaff-M 3“,  
Karys, 1996, Nr. 11, p. 10.
98 Cibulskienė L., „Beatošliaužių pabūklų sugrįžimas“,  Karys, 2010, Nr. 4 (1974), p. 10–13.
99 Kaladinskas V., „Granatsvaidis Carl Gustaf“, Karys, 1999, Nr. 11, p. 26.
100 „1999–2000-ųjų prioritetai“,  Karys, 1999, Nr. 26, p. 26.
101 Korsa O., „Kuo gintumėmės nuo tankų?“, Karys, 1999, Nr. 13, p. 26.
102 Vitkūnas M., „Prieštankinis beatošliaužis pabūklas PV 1110“,  Karys, 1999, Nr. 25 (1824), p. 27.
103 Vitkūnas, 1999, ( 89 išnaša) p. 14.
104 Cibulskienė, 2010, (98 išnaša) p. 10–13.



reformavimą sprendimą vėl juos naudoti priėmė kariuomenės vadas gen. mjr. 
Arvydas Pocius105.

1996 m. iš Čekijos gautieji minosvaidžiai buvo pirmieji Lietuvos kariuo-
menės kolektyviniai ginklai106. Gautų minosvaidžių pagrindu buvo suformuo-
tos baterijos pėstininkų batalionų sudėtyse107. 1998  m. 5 Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ batalionų (išskyrus Šiaulių) sunkiosios 
ginkluotės kuopose buvo minosvaidžių būriai (po 6 120 mm minosvaidžius 
kiekviename), minosvaidžių turėjo Puskarininkių mokykla ir Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademija. Tačiau buvo planuojama įsigyti 12 naujų 
120 mm minosvaidžių Bulgarijoje ir jais apginkluoti Šiaulių ir Klaipėdos įgulų 
batalionus108. Taigi 1999 m. Didžiosios Kunigaikštienės Birutės mechanizuo-
tasis pėstininkų batalionas gavo 6 120 mm Bulgarijoje pagamintus minosvai-
džius109. O Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajam pėstinin-
kų batalionui paremti netiesiogine ugnimi buvo naudojami švediški 120 mm 
M41/D minosvaidžiai110.

Brangiai kainavo ne tik ginklai, bet ir amunicija. Prieštankinės gynybos 
ir minosvaidininkų mokymus rėmė lenkai, skirdami 100 prieštankinių grana-
tų prieštankiniams granatsvaidžiams SPG-9 ir 100 minų 120 mm minosvai-
džiams. Per metus batalionas iš minosvaidžių galėdavo iššauti tik 24 minas, 
nes 1 mina kainavo 200 JAV dolerių111. 2003 m. KASP įsigijo ir pradėjo naudoti 
lengvuosius minosvaidžius M-60112. 2013 m. Lietuvos kariuomenė buvo gin-
kluota lengvaisiais 60 mm Bulgarijoje pagamintais M-60, JAV gamybos M-19 
ir lenkiškais LM  60 minosvaidžiais, sunkiaisiais švediškais M41D, čekiškais 
M 1982, lenkiškais M38/43, bulgariškais 2B11 ir vokiškais „Tampella“ savaei-
giais MRS 1202ZUB 120 mm minosvaidžiais113, pastarieji yra sumontuoti šar-
vuotose transporteriuose M113114. 2013 m. gruodžio 6 d. KAM pasirašė sutartį 
su „Elbit Systems Land&C4I Ltd.“ kompanija dėl 120 mm „Tampella“ minos-
vaidžių, sumontuotų M113 A2 šarvuočiuose, atnaujinimo projekto, kuris turės 

105 „Kariai turi mokėti panaudoti visą turimą ginkluotę ir priemones“,  Krašto apsauga, 2010, Nr. 7 (182),  
p. 17.
106 Knapkevičius A., „Pirmieji minosvaidininkai“,  Karys, 1996, Nr. 4, p. 1.
107 Voveris, 1995, (išnaša 63) p. 9.
108 Vitkūnas M. „Artilerija – ugninis kariuomenės kumštis“, Karys, 1998, Nr. 35, p. 6.
109 „Gauta minosvaidžių siunta“,  Karys, 1999, Nr. 25 (1824), p. 6.
110 Jonaitis A., „Kovinio šaudymo pratybos“, Karys, 2010, Nr. 5 ( 1975), p. 47.
111 Vitkūnas, 1998, (išnaša 108) p. 6.
112 Pukys D., „Patikimas „žaisliukas“ Pabradės poligone minosvaidžių M-60 kursai“, Karys, 2003, Nr. 3,  
p. 38–39.
113 „Lietuvos kariuomenės minosvaidžiai ir artilerija“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 7 (252), p. 16.
114 Ramonienė T.. „Vertinamosios pratybos: šaudymas iš minosvaidžių nepalankiomis sąlygomis“, Krašto 
apsauga, 2011, Nr. 22 (221), p. 13.
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būti įgyvendintas iki 2019 m. Jo vertė 23 mln. Lt115.
1998 m. JAV Lietuvai perdavė daugiau kaip tūkstantį automatinių M-16 

šautuvų116. Visiškai pakeisti rusiškus automatinius ginklus į užtaisomus NATO 
šaudmenimis galimybė atsirado 1999 m., kai JAV Lietuvai atidavė 40 000 pu-
siau automatinių šautuvų M-14 ir 2 mln. šovinių jiems užtaisyti, tuo metu 
kariuomenė jau turėjo daugiau kaip 2  000 amerikietiškų M-16 automatinių 
šautuvų117. Lietuvai perduotų M-14 šautuvų vertė buvo apie 100 mln. Lt118. 
1999 m. Vokietija padovanojo medicinos įrangos ir kulkosvaidžių119, gautų 
MG-3 kulkosvaidžių pakako apginkluoti visoms pajėgoms120. 1999 m. gruodį 
buvo gauti 661 MG-3 kulkosvaidis, iš viso buvo pažadėta perduoti apie 2 000 
tokių kulkosvaidžių121. 2001 m. rugpjūtį Lietuvos kariuomenė sulaukė Švedijos 
kariuomenės paramos, buvo gautas švedų pajėgų bataliono ginkluotės kom-
plektas – nuo slidžių iki visureigių. Be to, buvo gauti pėstininkų automatiniai 
šautuvai AK-4122. 2002 m. Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos kompanijos įsi-
gijo G-36 automatinių šautuvų123. 2012 m. sausį Lietuva iš Norvegijos įsigi-
jo sunkiųjų 12,7  mm kulkosvaidžių „Browning“ M2 QCB124, projekto vertė 
31,77 mln. Lt – ginklai kainavo 22,8 mln. Lt, amunicija 8,97 mln. Lt, mokėji-
mai buvo išskaidyti 2011–2015 m. 125. Nuo 2014 m. Lietuvos kariuomenė pra-
dėjo naudoti už 9,6 mln. Lt iš Belgijos įmonės „FN Herstal“ įsigytus pusiau au-
tomatinius taikliojo šaulio šautuvus FN SCAR-H PR su optiniais taikikliais126.

1999–2000 m. Lietuva tikėjosi iš Vokietijos gauti 67 šarvuotus transpor-
terius M-113. Jais buvo numatyta aprūpinti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademiją,  Puskarininkių mokyklą ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės 
mechanizuotąjį pėstininkų batalioną127. Tai buvo atsarginė Vokietijos karinė 
technika. Vokietija iš dalies apmokėjo remonto išlaidas ir 2001 m. Lietuvą pa-

115„ Bus modernizuoti Lietuvos kariuomenės savaeigiai 120 mm minosvaidžiai“,  Krašto apsauga, 2013,  
Nr. 22 (267), p. 6.
116 Vaičenonis J. Lietuvos karyba nuo baltų iki XXI a. Kaunas: Šviesa, 2011, p. 157.
117 Vaišvila M.. „Lietuva ginkluojasi amerikietiškais M-14“, Karys, 1999, Nr. 24 (1823), p. 26–27.
118 Vitkūnas M., „Automatinis šautuvas M-14“,  Karys, 1998, Nr. 34, P. 12.
119 „Svarbiausi metų įvykiai“, Karys, 1999, Nr. 26, p. 17.
120 1999–2000-ųjų prioritetai, (100 išnaša) p. 26.
121 Kaladinskas V., „Kulkosvaidis MG3 – žingsnis NATO standartų link“,  Karys, 2000, Nr. 3, p. 26.
122 Vaičenonis, 2011, (116 išnaša) p. 157.
123 Kuckailis E., „Automatinis šautuvas „Heckler & Koch“ G-36“, Karys, 2006, Nr. 1, p. 42.
124 Lietuvos kariuomenės vadas lankėsi Norvegijoje, http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/
new/lietuvos_kariuomenes_vadas_lankosi_norvegijoje.html?pbck=20, 10 10 2013.
125 KAM iš Norvegijos įsigijo sunkiųjų kulkosvaidžių ir šaudmenų už 31 mln. litų, http://www.delfi.lt/
news/daily/lithuania/kam-is-norvegijos-isigijo-sunkiuju-kulkosvaidziu-ir-saudmenu-uz-31-mln-
litu.d?id=54891803, 31 01 2012.
126 „Lietuvos kariuomenė pradės naudoti naujo tipo šaulio ginklus“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 22 (267),  
p. 18.
127 Vitkūnas M., „Šarvuotieji transporteriai M-113 Lietuvos kariuomenei“, Karys, 1999, Nr. 18, p. 27.



siekė 67 šarvuoti transporteriai M-113,  2002 m. – 57, o 2003 m. – dar 70. Da-
lis jų panaudota atsarginėms dalims128. Spaudoje buvo paskelbta, kad kiekvienas 
M-113 Lietuvos kariuomenei kainavo po 22 tūkst. JAV dolerių129. 2004 m. pabai-
goje Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos kariuomenės įsigijo 200 naudotų šarvuo-
tų transporterių M-113A2 ir jų remontui reikalingus 50 priežiūros komplektų. 
Prieš pradedant šiuos šarvuočius eksploatuoti, konkurso būdu buvo išrinkta 
Vokietijos remonto įmonė, kurioje ir buvo atlikta šarvuočių techninė priežiū-
ra, patikra ir remonto darbai. Pirmieji 85 šarvuočiai į Lietuvos kariuomenės 
sandėlius buvo pristatyti 2005 m. pabaigoje130. 2007 m. Lietuvos kariuomenė 
turėjo apie 200 M-113131 šarvuočių, nors iš Vokietijos 2001–2006 m. iš Vokieti-
jos Lietuva gavo ir įsigijo 394 M-113 šarvuočius. Ateityje – iki 2020 m., du me-
chanizuotus pėstininkų batalionus planuojama aprūpinti naujomis ratinėmis 
pėstininkų kovos mašinomis, kurios turėtų bent 30 mm pabūklus, prieštanki-
nę ginkluotę, modernias stebėjimo ir valdymo priemones132.

Priešlėktuvinės gynybos pajėgas padėjo suformuoti Švedija ir Norvegija. 
1998 m. Švedija priėmė sprendimą Lietuvos kariuomenei perduoti 18 priešlėk-
tuvinių 40 mm L-70 pabūklų, 9 radiolokatorius, 12 000 sviedinių, palapines, 
kompiuterius ir kitą turtą133. 2001 m. rugsėjo 21 d. Švedija perdavė priešlėktu-
vinės sistemos m/48 ginkluotę ir inventorių. Sistemą sudaro 40 mm zenitiniai 
pabūklai L-70, ugnies valdymo radarai CIG-790, 50 kW generatoriai „Elverk“, 
apžvalgos radarai PS-70. 2004  m. lapkričio 15 d. Oro gynybos batalionas iš 
Norvegijos kariuomenės gavo artimojo nuotolio raketinę oro gynybos sistemą 
RBS70, kartu gauti ir „Giraffe Mk IV“ apžvalgos radarai134 ir raketos135. Nor-
vegai neatlygintinai perdavė 21 paleidimo sistemą, 5 treniruoklius, 5 radarus 
„Giraffe“ ir 260 Mk-3 (Mk-1) raketų, perduota ginkluotė ankščiau naudota ne-
buvo, jos vertė siekė apie 135 mln. Lt136. 2013 m. pabaigoje KAM su Švedijos 

128 „Kariuomenei perduoti Vokietijoje suremontuoti šarvuočiai“,  Krašto apsauga, 2006, Nr. 3 (94), p. 3; 
Kariuomenei bus perduota 80 vikšrinių šarvuočių, http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kariuomenei-
bus-perduota-80-viksriniu-sarvuociu.d?id=8716604, 07 02 2006.
129 „Žaliasis drakonas“ – universalus šarvuotis“, Karys, 2002, Nr. 6, p. 43.
130 Kariuomenei perduoti, (128 išnaša) p. 3; Kariuomenei bus perduota 80 vikšrinių, (128 išnaša).
131 Lietuva skuba įsigyti šarvuočių, http://www.lrytas.lt/-11732620441171815033-lietuva-skuba-
%C4%AFsigyti-%C5%A1arvuo%C4%8Di%C5%B3.htm#.UyysKIVNjVI, 07 03 2007.
132 Jonušas K., „Paroda Paryžiuje ir kariuomenės modernizavimas“, Karys, 2014, Nr. 8, p. 23.
133 Vitkūnas, 1999, (išnaša 89) p. 14.
134 S. Sendžikas , sudar., Oro gynybos batalionas, Vilnius: 2010, p. 1–35.
135 Skujaitė I., „Taiklaus šūvio su RBS70 filosofija“, Karys, 2010, Nr. 4 (1974), p. 15.
136 „Juodkrantėje – šaudymo artimojo nuotolio raketomis pratybos“, Krašto apsauga, 2007, Nr. 6 (118), 
p. 20; Rudys S., „Norvegų dovana oro gynybos batalionui“,  Karys, 2004, Nr. 11, p. 42; Lietuvos oro erdvę 
saugos ir norvegų dovanota oro gynybos ginkluotė, http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/
karines_oro_pajegos/kariniu_oro_pajegu_naujienos/kop_2004_metai/lietuvos_oro_erdve_saugos_ir_nor-
vegu_dovanota_oro_gynybos_ginkluote_.html?pbck=10, 10 11 2004. 
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kompanija „SAAB Dynamics AB“ pasirašė sutartį, pagal kurią 2014–2015 m. 
už 13,8  mln. Lt bus modernizuojami artimojo nuotolio oro erdvės gynybos 
sistemų RBS-70 paleidimo mechanizmai137.

Artimojo nuotolio priešlėktuvinei gynybai naudojami FIM-92 „Stinger“ 
paleidimo įrenginiai ir radarai, kuriuos Lietuva iš JAV įsigijo pagal 2002 m. lap-
kritį Vilniuje pasirašytą sutartį už 31 mln. JAV dolerių138. Pagal šią sutartį turėjo 
būti gauta 60 raketų ir 8 jų paleidimo įrenginiai139. 2007 m. vasarą Lietuvos ka-
riuomenę pasiekė įsigytos „Stinger“ sistemos140, Lietuvos kariai aptarnauti nau-
jąją ginkluotę mokėsi 2008 m. birželį Danijoje141. 2009 m. sausio 1 d. Oro gy-
nybos batalionui iš Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ 
buvo perduota Oro gynybos baterija. Tai buvo trečioji oro gynybos baterija 
batalione. Baterija buvo ginkluota būtent minėta „Stinger“ sistema142. 2014 m. 
kovo 21 d. krašto apsaugos ministras J. Olekas paskelbė, kad Lietuva iš Lenki-
jos ketina įsigyti nešiojamų artimojo nuotolio oro erdvės gynybos raketinių 
sistemų GROM, kurios turėtų papildyti Lietuvoje turimas artimo nuotolio 
priešlėktuvines sistemas „Stinger“ ir RBS-70143. 2014 m. GROM sistemai įsigyti 
buvo skirta 34,6 mln. Lt144, o viso projekto, kuris turėtų būti įgyvendintas iki 
2021 m., vertė 34,041 mln. Eur (117,537 mln. Lt)145. Tikimasi, kad skyrus bent po 
1 minėtosios sistemos kompleksą kiekvienai pėstininkų kuopai Sausumos pajė-
gos taptų „ežiu“ priešo oro pajėgų lėktuvams ar sraigtasparniams – orlaiviai ne-
begalėtų nevaržomai skraidyti operacijų rajonuose146. Minėtos sistemos įsigijimą 
lėmė ir kaina, nes GROM kainuoja beveik keturis kartus pigiau negu „Stinger“147. 
2014 m. lapkričio 16 d. LRT laidoje „Savaitė“ Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų vadas plk. Audronis Navickis pareiškė, kad artimiausioje ateityje planuo-
jama įsigyti ir vidutinio nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemų.

137 „Tarptautinis bendradarbiavimas“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 22 (267), p. 6.
138 Rudenį Lietuvos kariuomenė jau bus ginkluota raketinėmis sistemomis „Javelin“, http://www.delfi.
lt/news/daily/lithuania/rudeni-lietuvos-kariuomene-jau-bus-ginkluota-raketinemis-sistemomis-
javelin.d?id=4838163, 02 08 2004.
139 Rudys S., „Norvegų dovana oro gynybos batalionui“, Karys, 2004, Nr. 11, p. 42.
140 „Raketinis komplektas „Stinger“ jau Lietuvoje“, Karys, 2007, lapkritis, p. 6–11.
141 „Kariai Danijoje pirmą kartą išbandė raketinį kompleksą „Stinger““, Krašto apsauga, 2008, Nr. 12 (141), p. 3.
142 Oro gynybos batalionas, (134 išnaša) p. 1–35.
143 Lietuva iš Lenkijos įsigis priešlėktuvinių raketų GROM, http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/
lietuva-is-lenkijos-isigys-prieslektuviniu-raketu-grom.htm#.Uy1FzIVNjVI, 21 03 2014.
144 Lietuva priešlėktuvinei sistemai iš Lenkijos skirs per 30 mln. litų, http://www.15min.lt/naujiena/aktu-
alu/karo-zona/lietuva-prieslektuvinei-sistemai-is-lenkijos-skirs-per-30-mln-litu-784-436595?cf=df, 
27 06 2014.
145 Lenkijoje pasirašyta sutartis dėl priešlėktuvinės sistemos GROM Lietuvos kariuomenei pirkimo, http://
www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/lenkijoje_pasirasyta_sutartis_del_prieslektuvines_sistemos_
grom_lietuvos_kariuomenei_pirkimo.html, 02 09 2014.
146 Pilitauskas O., „Kam Lietuvai reikia GROM?“, Karys, 2014, Nr. 8, p. 30–33.
147 Jonušas, 2014, (išnaša 132) p. 26.



Nuo devintojo dešimtmečio vidurio prieštankinei gynybai turėti šve-
diški granatsvaidžiai, tačiau stiprinant šios srities ginkluotę 2001 m. gruodį 
Lietuva tapo pirmąja Europos valstybe, pasirašiusia sutartį dėl JAV bendrovių 
„Lockheed Martin“ ir „Raytheon“ bendros įmonės gaminamų sistemų „Jave-
lin“ įsigijimo148. Taigi pagal 2001 m. gruodį pasirašytą Lietuvos ir JAV sutartį, 
Lietuvos kariuomenė už 9,6 mln. JAV dolerių (38,5 mln. litų pagal tuometinį 
kursą) įsigijo 18 „Javelin“ paleidimo įrenginių, 74 raketas, 2 treniruoklius149. 
2011 m. „Javelin“ buvo ginkluoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo me-
chanizuotojo pėstininkų bataliono ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės me-
chanizuotojo pėstininkų bataliono sunkiosios ginkluotės kuopų prieštankiniai 
būriai (kiekviename 3 skyriai, turintys po 2 „Javelin“ sistemas)150. Taigi regis 
turimų „Javelin“ įrenginių pakanka 3 prieštankiniams būriams apginkluoti. 
Šios nešiojamos vidutinio nuotolio prieštankinių raketų paleidimo sistemos 
„Javelin“ vienas iš efektyviausių ginklų, tačiau Lietuvos kariuomenė jų daug 
neturi, o šūviai labai brangūs151. 2014 m. viešai buvo paskelbta, kad Lietuva 
priėmė sprendimą už beveik 20 mln. JAV dolerių įsigyti prieštankinių sistemų 
„Javelin“, pirmoji partija bus gauta 2015 m., o likusi iki 2017 m.152, tai kainuos 
beveik 54 mln. Lt.

Svarbus efektyvaus sausumos motorizuotųjų ir mechanizuotųjų dalinių 
veikimo karinių operacijų metu veiksnys parama artilerijos ugnimi, taip su-
stiprinant dalinių ugnies galią ir naikinant priešo karinę techniką, ginkluotę 
ir gyvąją jėgą. Galimybė formuoti lauko artilerijos dalinius atsirado 2002  m. 
rugsėjo 25 d., kai Klaipėdą pasiekė Danijos dovana 72 haubicos M50, kurias da-
nai ankščiau buvo gavę iš JAV, kartu buvo perduota ir transporto priemonės, 
moderni taikymo įranga. Perduoto turto vertė apie 27 mln. Lt (8,5 mln. Eur). 
Dalis pabūklų buvo skirta apginkluoti artilerijos batalionui, dalis buvo numatyta 
Rytų ir Vakarų karinėms apygardoms, taigi tik 54 haubicas planuota perduoti 
daliniams, likusios turėjo likti rezerve arba panaudotos atsarginėms dalims. 
Taip buvo perduota sunkvežimių „Magirus Deutz“ ir „Unimog“ 416, visurei-
gių „Landrover“ – 88153. Su pabūklais iš danų buvo gautas ir nemažas kiekis 

148 Rudenį Lietuvos kariuomenė jau bus ginkluota raketinėmis sistemomis „Javelin“, http://www.delfi.
lt/news/daily/lithuania/rudeni-lietuvos-kariuomene-jau-bus-ginkluota-raketinemis-sistemomis-
javelin.d?id=4838163, 02 08 2004.
149 Ten pat; „Javelin – universalus ginklas“, Karys, 2003, Nr. 10, p. 23.
150 „Prieštankinių raketų sistema Javelin“, Kariūnas, 2011, Nr. 1 (108), p. 37.
151 Cibulskienė, 2010, (išnaša 98) p. 10–13.
152 Lietuva už 20 mln. dolerių papildomai perka sistemų „Javelin“, http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktu-
alijos/lietuva-uz-20-mln-doleriu-papildomai-perka-sistemu-javelin.htm, 16 10 2014.
153 Jonušas K., „Danų haubicos – Artilerijos batalionui“, Karys, 2002, Nr. 10, p. 34–36.
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šaudmenų haubicoms154. Pabūklai seni, tačiau iš senosios haubicos likęs tik 
vamzdis, o visą įranga, kuri nustato taikinį ir paleidžia sviedinį, buvo nauja. 
Sviediniai irgi nebuvo patys naujausi, buvo ir modernesnių. Suformavus arti-
lerijos batalioną, jo karininkai apie savaeigės artilerijos įsigijimą svarstė, kad 
būtų „smagu, tačiau jos ne taip lengvai transportuojamos, kaip velkamosios 
<...> greitai genda, sunkios. Taigi ir vienos ir kitos turi pliusų“155. 2006 m. Sei-
mo iki 2014 m. buvo numatyta 105 mm haubicas pakeisti didesnio kalibro ir 
ilgesnio nuotolio artilerijos sistemomis156. Tačiau 2014 m. remiantis paviešin-
tais ateities planais, kariuomenėje vis dar tik numatoma 105 mm velkamąsias 
haubicas keisti savaeige 155 mm artilerija 2009 m. gen. mjr. Jonas Kronkaitis 
teigė, kad buvo paskubėta įsigyti išminavimo laivus ir SISU transporterius, 
perginkluoti karius (šaulio ginkluotės keitimas) ir įvardijo, kad „ginant mūsų 
valstybę, priešlėktuvinės ir prieštankinės priemonės yra prioritetas“157. Nebū-
tinais pirkiniais buvęs kariuomenės vadas įvardijo minų paieškos laivus, SISU 
sunkvežimius ir G-36 automatinius šautuvus158. Kariuomenės vadas gen. mjr. 
Arvydas Pocius pasisakė dar kritiškiau, teikdamas, kad kai kurie senesni Lie-
tuvoje priimti sprendimai dėl įsigijimų buvo lėšų švaistymas ir neprioritetinės 
svarbos, kaip pavyzdį įvardijo 2009 m. apie 20 mln. Eur vertės 50  daugiafunk-
cių „SISU“ sunkvežimių įsigijimo projektą159. Sunkmečio metu dėl lėšų sty-
giaus nebuvo įsigyta vidutinio ir tolimojo nuotolio prieštankinės ginkluotės, 
artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemų, kolektyvinių apsaugos nuo 
atominio, cheminio ir biologinio ginklo priemonių, šarvuoti transporteriai 
M113 nebuvo pakeisti naujais160.

Be minėtos technikos ir ginkluotės 2014 m. Lietuvos kariuomenė nau-
doja automatinius šautuvus AK-4, M-16 ir G-36, pusiau automatinius šautu-
vus M-14, kulkosvaidžius FN MAG ir MG-3, sunkiuosius 12,7 mm kulkosvai-
džius „Browning“ M2,  pistoletus: „Colt“ M1911A1, „Browning“, „Glock“ 17, 
USP, pistoletus-kulkosvaidžius: MP-5 ir UZI, snaiperio šautuvus: FR F-2, „Gol 
Sniper“, H&K MSG90A1, „Sako TRG“ 22, „Barrett“ 82 A1M, švediškus prieš-
tankinius vienkartinius AT-4 granatsvaidžius, vokiškus automatinius 40 mm 

154 „Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas“, Krašto apsauga, 2005, Nr. 14 (83), p. 6.
155 Cibulskienė L. „Artilerijos batalione šv. Barboros globotiniai“, Karys, 2003, Nr. 7, p. 15.
156 KAS plėtros programa. Patvirtinta LR Seimo 2006 07 04 nutarimu Nr. X-743, p. 6.
157 Zikaras, (išnaša 64), p. 11.
158 Dim. gen. mjr. J. Kronkaitis, (išnaša 71) p. 16.
159 „Įstojimo į NATO ceremonija buvo nepaprastai jaudinanti akimirka – pati svarbiausia nuo 
nepriklausomybės atgavimo“, Krašto apsauga, 2010, Nr. 18 (193), p. 12.
160 Dim. gen. mjr. J. Kronkaitis, (išnaša 71) p. 17.



granatsvaidžius H&K GMG, povamzdinius granatsvaidžius AG-36.161 Moky-
mo tikslams 2013 m. kariuomenė už 16 mln. Lt (11 mln. Lt bus skirta iš JAV 
paramos) įsigijo lazerinę mūšio sistemą MILES pagerinti mokymų kokybę, 
pajėgų suderinamumą ir integraciją operacijų metu162. 2010 m. Sausumos pa-
jėgų vadas brg. gen. Jonas Vytautas Žukas teigė: „arsenale daug ginklų, kurie 
dabar kariuomenėje nebenaudojami, tačiau galėtų praversti <...>“163. Taigi, 
abejonių nėra, kad Lietuva turi pakankamai ginkluotės kariniams veiksmams 
prieš agresorių pradėti, tačiau viena pasipriešinti, o visai kas kita efektyviai 
kovoti sąveikaujat su NATO sąjungininkėmis ir laimėti. Pastariesiems tikslams 
pasiekti svarbu permanentiškai modernizuoti pajėgas, atnaujinti ginkluotės 
sistemas, karo techniką.

4.2. Jūroje ir ore

Susikūrus Kariniam jūrų laivynui, laivų divizioną sudarė mokoma-
sis gelbėjimo laivas A41 „Vėtra“, 3 sargybiniai ir 4 maži uosto kateriai, visi 
neginkluoti. 1992  m. spalio pabaigoje buvo įsigytos dvi „Griša“ tipo, 1979 
ir 1980 m. pastatytos, korvetės (įvardijamos ir kaip lengvosios fregatos) F11 
„Aukštaitis“ ir F12 „Žemaitis“164. Fregata F12 „Aukštaitis“ Lietuvos karo lai-
vyne naudota 1992–2009 m., „Žemaitis“ nurašytas 2008 m., minėtos fregatos 
buvo pirmi rimti Lietuvos karo laivai165. 1992 m. iš Lietuvos hidrometereolo-
gijos centro buvo perduotas kateris „Vilnelė“, gavęs numerį H21, 2000 m. iš 
Švedijos buvo gautas uosto vilkikas „Atlas“, Lietuvos kariniame jūrų laivyne – 
H22, o 2005 m. perduotas trečias kateris H23. 2009 m. iš Klaipėdos valstybinio 
jūrų laivyno buvo perduotas paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai“166. 1997 m. 
liepos 22 d. Danijos savanorių pajėgos (Houmgard) SKAT padovanojo katerį, 
kuris gavo „Lokio“ vardą167.

161 „Lietuvos kariuomenės ginklai“, Karys, 2011, Nr. 1–2, p. 25–44; „Lietuvos kariuomenės granatsvaidžiai 
ir prieštankiniai ginklai“, Krašto apsauga, 2012, Nr. 17 (240), p. 12; „Lietuvos kariuomenės automatiniai 
šautuvai ir kulkosvaidžiai“, Krašto apsauga, 2012, Nr. 19 (242), p. 18; „Lietuvos kariuomenės pistoletai ir 
pistoletai-kulkosvaidžiai“, Krašto apsauga, 2012, Nr. 21 (244), p. 12; „Lietuvos kariuomenės snaiperiniai 
šautuvai“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 1 (248), p. 16.
162 „Pristatyta kariuomenės reikmėms įsigyta lazerinė mūšio sistema MILES“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 21 
(266), p. 3.
163 Cibulskienė, 2010, (98 išnaša) p. 10–13.
164 „Lietuvos karinės jūrų pajėgos“, Karys, 1996, Nr. 9, p. 18.
165 Skujaitė I. „Aukštaičio“ saulėlydis“, Karys, 2009, Nr. 10 ( 1968), p. 12–17.
166 Pagalbinių laivų divizionas, http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_juru_pajegos/
padaliniai_344/karo_laivu_flotile/pagalbiniu_laivu_divizionas.html, 08 07 2013.
167 Voveris V., „Danijos laivyno veteranas – Lietuvai“, Karys, 1997, Nr. 9, p. 3.
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1995 m. iš Norvegijos buvo gautas greitaeigis patrulinis „Storm“ klasės 
kateris „Glimst“, kuriam buvo suteiktas P31 „Dzūko“ vardas168 ir naudojamas 
pakrančių apsaugai. 1998 m. jam buvo perduota ir 40 mm priešlėktuvinė pa-
tranka. 2001 m. iš Norvegijos Lietuvos kariuomenė išsimokėtinai įsigijo dar du 
tos pačios „Storm“ klasės laivus169 – P32 „Sėlis“ ir P33 „Skalvis“. 2007 m. P31 
„Dzūkas“ buvo pripažintas nebetinkamas tarnybai ir nurašytas170, o P33 „Skal-
vio“ denyje vėliava buvo nuleista 2011 m. vasario 19 d., laivas taip pat buvo 
nurašytas ir utilizuotas171. 2006 m. balandį Lietuva iš Norvegijos įsigijo „Vidar“ 
klasės priešmininį laivą, buvo apmokyta visa laivo įgula172, naudojamas kaip 
aprūpinimo laivas N42 „Jotvingis“173 ir pakeitė iki tol naudotą aprūpinimo lai-
vą A41 „Vėtrą“174.

1999 m. Lietuva iš Vokietijos gavo šeštojo dešimtmečio pabaigoje pasta-
tytą minų medžiotoją M52 „Sūduvis“175. 2000 m. buvo įsigytas antras analogiš-
kas laivas M51 „Kuršis“, o 2011 m. pervadintas tiesiog į M51176, laivą po metų 
ar dviejų planuojama nurašyti ir perduoti Klaipėdos miestui177. 2007–2010 m. 
buvo įgyvendintas apie 30 mln. Lt vertės projektas ir iš Danijos įsigyti 3 daugia-
funkciai patruliniai „Flyvefisken“ klasės laivai, P11 „Žemaitis“ gautas 2008 m. 
gegužę, P12 „Dzūkas“ – 2009 m. sausį, o P14 „Aukštaitis“ – 2010 m. sausį178. 
2008 m. lapkričio 27 d. buvo pasirašyta sutartis dėl 2 „Hunt“ klasės išmina-
vimo laivų Didžiojoje Britanijoje pirkimo, projekto vertė 55,363 mln. eurų. 
Minėta pinigų suma turėjo būti sumokėta iki 2011 m. pabaigos. Naujieji laivai 
turėjo pakeisti M53 „Skalvis“ ir M54 „Kuršis“. Lietuva, kaip NATO narė, spe-
cializuojasi jūros išminavimo srityje ir plėtoja pajėgumus, kurie būtų NATO 
išminavimo pajėgų dalis179. M53 „Skalvis“ Klaipėdą pasiekė 2010 m. gruodžio 

168 „Norvegijos jūrininkų dovana – „Dzūkas“, Karys, 1995, Nr. 1, p. 3.
169 Lietuvos kariuomenės vadas, (išnaša 124).
170 Patrulinių laivų divizionas, http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_juru_pajegos/
padaliniai_344/karo_laivu_flotile/patruliniu_laivu_divizionas.html, 08 07 2013.
171 Brencius A., „Karo laivų flotilėje – laivo P33 vėliavų nuleidimo ceremonija“, Krašto apsauga, 2011, Nr. 5 
(204), p. 11.
172 Lietuvos kariuomenės vadas, (124 išnaša).
173 „Klaipėdoje – naujo laivo vardynos“, Krašto apsauga, 2006, Nr. 11 (102), p. 10.
174 Lietuvos kariuomenė. Karinis jūrų laivynas: Karo laivų flotilė [informacinis bukletas]. Ats. red. A. Bren-
cius. Vilnius, p. 9.
175 „Audringos „Sūduvio“ krikštynos“, Karys, 1999, Nr. 25 (1824), p. 15–18.
176 Priešmininių laivų divizionas, http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_juru_paje-
gos/padaliniai_344/karo_laivu_flotile/priesmininiu_laivu_divizionas.html, 03 09 2013.
177 Barauskas A., Karo laivas „Kuršis“ liks Klaipėdoje, http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/karo-
laivas-kursis-liks-klaipedoje-1105143/, 29 11 2013.
178 Brencius A., „Naujas patrulinis laivas“, Karys, 2010, nr. 1 (1971), p. 49.
179 „Pasirašyta sutartis dėl dviejų priešmininių kovos laivų įsigijimo“, Krašto apsauga, 2008, Nr. 22 (151),  
p. 2.



9 d.180, o 2011 m. kovo 20 d. ir M54 „Kuršis“181. 2014 m. Lietuvos kariuomenės 
laivyną sudarė 12 laivų ir katerių, dar mažiausiai 6 turėti laivai nurašyti.

Pradėjus kurtis karo aviacijai, 1992 m. buvo perduoti pirmieji 24 lėk-
tuvai An-2182. 1993 m. Kirgizijoje buvo įsigyti 4 reaktyviniai lengvieji atakos 
lėktuvai „Albatros“ L-39C. Tais pačiais 1993 m. Vokietija perdavė Lietuvai 2 
čekiškus L410 UVP lėktuvus183, o iš Rusijos buvo įsigyti 2 sraigtasparniai Mi-
8T ir 1 – Mi-MTV-1184. 1996  m. Lenkija padovanojo 5 sraigtasparnius Mi-
2185. Taigi 1996  m. karo aviacija buvo ginkluota 4 čekų gamybos lėktuvais 
„Albatros“ L-39C, 2 transporto lėktuvais L-410  UVP, 3 sraigtasparniais Mi-
8, 5 sraigtasparnius Mi-2, Susisiekimo ministerija 1994 m. buvo perdavusi 4 
transporto lėktuvus An-26 ir An-24186. 1998 m. Čekijoje buvo įsigyti 2 lengvie-
ji atakos lėktuvai „Albatros“ L-39ZA 187. 1998 m. 1-oji aviacijos bazė turėjo 4 
mokomuosius naikintuvus „Albatros“ L-39C  ir laukė naujai įsigytu L-39 ZA, 
joje buvo dislokuoti minėti transporto lėktuvai L-410 UVP, 1 Mi-8 MTV ir 2 
Mi-8T sraigtasparniai, 10 lėktuvų An-2 iš kurių tik 1 buvo skraidantis188. 1999 
m. Lietuvos vyriausybė KAM perdavė 8 konfiskuotus sraigtasparnius Mi-8189, 
nors faktiškai buvo perduoti tik 7190. Nuo 2001 m. iki 2004 m. L39 buvo nau-
dojami užtikrinant oro policijos funkciją191. 1992–2002 m. Lietuvos Karinės 
oro pajėgos naudojo 51 įvairių modelių orlaivį, tačiau 2002 m. eksploatuojami 
buvo tik 29 lėktuvai ir sraigtasparniai192.

Rimtesni karo aviacijos vystymo projektai įgyvendinti jau Lietuvai ta-
pus NATO nare. Pirmiausiai, 2006 m. už 258,75 mln. Lt buvo įsigyti 3 nauji C 
„Spartan“ 27J  transporto lėktuvai193. Pirmais lėktuvas „Gediminas“ buvo gau-

180 „Klaipėdoje prisišvartavo vienas iš Jungtinės Karalystės įsigyjamų laivų“, Krašto apsauga, 2010,  
Nr. 24 (199), p. 3.
181 Brencius A. Klaipėdoje prisišvartavo antrasis laivas, įsigytas iš JK. Krašto apsauga, 2011, Nr. 7 (206),  
p. 21.
182 Vitkūnas M., „Iš lėto skrendame į ateitį“, Karys, 1998, Nr. 32, p. 12.
183 „Paieškos ir gelbėjimo darbus vykdys suremontuotas sraigtasparnis“, Krašto apsauga, 2006,  
Nr. 13, (104). p. 6.
184 Gamziukas A. Padangės sargyboje: Lietuvos karinių oro pajėgų dešimtmečiui. Kaunas: KAM Leidybos ir 
informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003, p. 57.
185 Budrys K., „Parama – sraigtasparniai“, Karys, 1996, Nr. 5, p. 2.
186 „Karinės oro pajėgos“, Karys, 1996, Nr. 9, p. 15.
187 Gamziukas, (185 išnaša) p. 57.
188 Vitkūnas, 1998, (183 išnaša) p. 12.
189 Svarbiausi metų įvykiai, (119 išnaša)  p. 17.
190 Gamziukas, (185 išnaša) p. 57.
191 Germanavičiūtė R. „Skrydis į nežinomybę, arba atsisveikinimas su lėktuvais L-39“, Karys, 2006, Nr. 2,  
p. 6.
192 Visą sąrašą žr. Gamziukas, (185 išnaša) p. 56.
193 „Brangiausias Lietuvos kariuomenės pirkinys – C-27J „Spartan“, Karys, 2006, rugsėji, p. 7.
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tas 2006 m. gruodį, antrasis – „Algirdas“ Lietuvą pasiekė194 2008 m. gruodžio 
6 d.195 Trečiasis lėktuvas Šiauliuose nusileido 2009 m. spalio 12 d.196, o 2009 m. 
spalio 21 d. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose lėktuvas buvo pa-
šventintas, suteikiant „Vytauto“ vardą197. Visas minėtų transporto lėktuvų pir-
kimo projektas Lietuvai kainavo apie 306 mln. Lt198. Tai rimtas indelis plėtojant 
šalies kariuomenės logistinius pajėgumus.

2011 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių apylinkėse pratybų metu vienas „Alba-
tros“ L-39ZA   susidūrė su Prancūzijos Karinių oro pajėgų naikintuvu „Mira-
ge“  2000 (pastarasis nukentėjo minimaliai) ir sudužo199, o turėti 4 „Albatros“ 
L-39C iki 2005 m. buvo nurašyti200. 2006 m. kariuomenės vadas gen. mjr. V. Tut-
kus samprotavo, kad atsižvelgiant į aviacijai keliamus reikalavimus lengvuosius 
atakos lėktuvus būtina išlaikyti. Jie reikalingi lakūnams ir taktiniams oro kon-
trolieriams mokyti. Anot generolo, kad vietoj L-39 iš Čekijos būtų galima įsigyti 
modernesnių L-159, kurie turi radarą, todėl juo skrendant galima matyti kitą 
lėktuvą, be to, L-159 turi taikiklį ir raketas, todėl karo atveju gali numušti priešo 
orlaivį, taigi įvardyti kaip optimalus kainos ir kokybės variantas Lietuvos kariuo-
menei201. Nors 2014 m. neoficialiai buvo paskelbta, kad 2015–2016 m. KAM pla-
nuoja įsigyti mokymams skirtų lengvųjų atakos lėktuvų ZA L-39 202.

2008 m. pabaigoje buvo planuojama, kad 2009–2015 m. bus įgyvendin-
tas 120 mln. Lt vertės projektas ir įsigyti 2 nauji tolimojo nuotolio oro stebė-
jimo radarai, pakeisiantys sovietinius203. Tačiau minėtas projektas, sumažinus 
asignavimus KAS, liko neįgyvendintas. 2014  m. buvo priimtas sprendimas 
įsigyti 3 tolimojo nuotolio radarus, kurie turėtų būti sumontuoti iki 2019 m. 
Sprendimas dėl pirmųjų dviejų radiolokacinių postų įrangos atnaujinimo buvo 
priimti ankščiau, viso projekto vertė apie 200 mln. Lt. Nes iki šiol naudojami 
Rusijoje 1971–1983 m. gaminti seni P-18 ir P-37 tolimojo nuotolio radarai ir 

194 „Sudaryta sutartis dėl lėktuvų „Spartan“ pogarantinio aptarnavimo“, Krašto apsauga, 2011, Nr. 14 (213), 
p. 9.
195 „Lietuvoje – antrasis iš trijų įsigytų karinių lėktuvų C-27J „Spartan“, Krašto apsauga, 2008, Nr. 22 (151), 
p. 5.
196 „Kariniame aerodrome – trečias transporto lėktuvas C27J „Spartan“,  Krašto apsauga, 2009, Nr. 20 (171), 
p. 6.
197 „Trečiam transporto lėktuvui C-27J „Spartan“ – „Vytauto“ vardas“, Krašto apsauga, 2009, Nr. 21 (172),  
p. 11.
198 Sudaryta sutartis dėl lėktuvų, (195 išnaša) p. 9.
199 „Per pratybas ore susidūrė L-39ZA „Albatros“ ir „Mirage“, Krašto apsauga, Nr. 17 (216), p. 2.
200 Germanavičiūtė, (192 išnaša) p. 5.
201 Skujaitė I., „Tas kraštas „užkabino“, arba Misijų atodangos“, Karys, 2006, Nr. 2, p. 7.
202 Lietuva planuoja įsigyti mokomųjų naikintuvų, http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/lietuva-
planuoja-isigyti-daugiau-mokomuju-naikintuvu.htm, 15 04 2014. 
203 „Atkūrimo 90-ąsias metines kariuomenė pasitiko reformuojama“, Krašto apsauga, 2008, Nr. 21 (150),  
p. 10.



modernūs mobilūs vidutiniojo nuotolio sekimo EADS kompanijos radarai 
TRML3D/32204. 2013 m. buvo pasirašyta sutartis dėl 3 sraigtasparnių už 180 
mln. Lt įsigijimo, pirmasis orlaivis Lietuvą pasieks 2015 m. rudenį205. Lietuva 
apsisprendė įsigyti „Eurocopter“ kompanijos gaminamus „Dauphin“ AS 365 
sraigtasparnius, vienas iš jų perkamas iš ES lėšų206. Ateityje (iki 2016 m.) ti-
kimasi atsiakyti visų Mi-8  sraigtasparnių, tačiau kovinių sraigtasparnių 
pajėgumų plėtoti nenumatoma (per didelė kaina)207. Visus minėtus turimus 
orlaivius sunku būtų laikyti rimta karine jėga, tačiau nuo pat Lietuvos įstojimo 
į NATO Baltijos šalių oro erdvę saugo NATO oro policijos misija.

Išvados

Per du dešimtmečius KAS finansavimas nebuvo prioritetinė sritis, 
o daugelis įsipareigojimų ir susitarimų gynybai skirti 2 % BVP buvo tik de-
klaratyvaus pobūdžio ir likdavo neįgyvendinti. Galima įžvelgti ir vienkartinį 
gynybos finansavimo padidėjimą Lietuvai siekiant narystės NATO, pasiekus 
tikslą BVP dalis, tekusi gynybai, jau 2004  m. pradėjo mažėti ir šis procesas 
tęsėsi beveik 10 m. Tai neabejotinai neigiamai paveikė Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų galios stiprinimą. Pastaroji aplinkybė, žinoma, nelieka nepastebėta 
kitų NATO šalių ir neišvengiamai kelia abejonių dėl pačios Lietuvos valstybės 
pasiryžimo gintis, taigi permanentiniai ir nerealizuojami politiniai susitarimai 
ir įsipareigojimai didinti finansavimą gynybai iki 2 % ilgalaikėje perspektyvoje 
laikytini rimta grėsme nacionaliniam saugumui.

2013–2014 m. įvykę negatyvūs pokyčiai KAS personalo planavimo poli-
tikoje iki 2019–2020 m., bendrai mažinant ribinius karių ir didinat vyresniųjų 
karininkų skaičius, tam tikrą laiką pateisinami, jeigu didžioji dalis gynybos 
asignavimų ateityje bus skiriami ginkluotei ir kitam kariniam turtui įsigyti, nes 
profesionalių karininkų parengimas trunka dešimtmečiais, naujos ginkluotės 
įsigijimas 2–3 m. ar net ilgiau, o jei sistema nauja, jos įdiegimas dar kurį laiką, 
o atsargos karius galima parengti per pusmetį ar metus, jeigu tam darbui yra 
parengtų puskarininkių ir kainininkų. Be to, rezervistų rengimas prasmingas 

204 Stiprindama oro erdvės stebėjimą ir gynybą kariuomenė įsigis tris tolimojo siekio radarus, http://www.
kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/stiprindama_oro_erdves_stebejima_ir_gynyba_kariuomene_
isigis_tris_tolimojo_siekio_radarus.html, 11 04 2014.
205 „Lietuvos kariuomenė pasirašė sutartį dėl trijų sraigtasparnių įsigijimo“, Krašto apsauga, 2013, Nr. 18 
(263), p. 9.
206 „Vienas iš KAM perkamų sraigtasparnių jau pagamintas, jis Lietuvą pasieks kitąmet“, Krašto apsauga, 
2014, Nr. 12 (279), p. 6.
207 Jonušas, 2014, (132 išnaša) p. 24.
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tuo atveju, kai KAS, mobilizacijos ir karo atveju, turės juos kuo apginkluoti, 
bus sukauptos amunicijos, ekipuotės ir kito karinio turto atsargos.

Lietuvos kariuomenė prieš įstodama į NATO iš įvairių šalių gavo ne-
mažą materialinę paramą  karinės technikos ir įvairios ginkluotės. Tik dažnai 
tekdavo rūpintis parsigabenimu ir remontu. Visa turima lauko artilerija, da-
lis prieštankinės ir priešlėktuvinės ginkluotės sistemų, automatinių šautuvų ir 
kulkosvaidžių, transporto priemonių buvo gauta, taigi Lietuvos kariuomenės 
pajėgumai iš dalies yra suformuoti ne šalies investicijų, o sąjungininkių gera-
noriškumo dėka. Didžiausias šuolis aprūpinimo ginkluote Lietuvos kariuome-
nėje buvo 1998–2004 m., kai buvo reformuojama kariuomenė, plėtojant teri-
torinės gynybos pajėgumus ir ruošiantis narystei NATO. Minėtu laikotarpiu 
buvo gauta arba įsigyta didžioji dalis naudojamos ginkluotės: haubicos M-50, 
visos artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemos, prieštankiniai „Ja-
velin“ ir PV1110 pabūklai, tūkstančiai vakarietiškų, NATO standartus atitin-
kančių automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių, šarvuoti transporteriai, lengvieji 
atakos lėktuvai, dalis sraigtasparnių, 6 laivai. Be to, akivaizdu, kad didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas Sausumos pajėgoms, priešlėktuvinei ir prieštankinei 
gynybai, o aviacijos ir laivyno koviniai pajėgumai ir ugnies galia plėtojami la-
bai minimaliai. Laivyne akcentuojant išminavimo specializaciją NATO pajėgų 
kontekste, o aviacijos srityje susitelkiant į logistiką ir infrastruktūrą, o kovinius 
pajėgumus teikia NATO partneriai, vykdydami oro policijos misiją.

Lietuvos kariuomenė yra aprūpinta artilerija, prieštankinės ir artimo-
jo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemomis, tačiau jų skaičius kai kuriais 
atvejais nėra itin didelis. Turimų artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos 
sistemų (21 RBS70 ir 8 „Stinger“ raketų paleidimo įrenginių ir 18 40 mm L-70 
pabūklų) vienetų nėra daug ir tai negarantuotų patikimos priešlėktuvinės gy-
nybos, nors varžytų priešo karinius aviacijos veiksmus. Pagrindiniais prieš-
tankiniais ginklais, dėl jų skaičiaus, išlieką granatsvaidžiai ir PV1110 pabūklai, 
nes turimo 18 „Javelin“ paleidimo įrenginių kiekio nepakaktų jais aprūpin-
ti visų Sausumos pajėgų dalinių. Prireikus teoriškai būtų galima apginkluoti 
9–12 lauko artilerijos baterijų turimomis 105 mm haubicomis, tačiau sunkio-
sios artilerijos (NATO šalyse plačiai naudojama 155 mm) sistemų kariuome-
nės ginkluotėje nėra, nors ją planuojama įsigyti. Gana neblogai pajėgos aprū-
pintos sunkiaisiais minosvaidžiais, turi lengvųjų minosvaidžių, turimas gausus 
ir didelis pėstininkų lengvųjų ginklų arsenalas.

Klaipėda, 2014 m. rugsėjis–lapkritis
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Rusijos agresijos Ukrainoje poveikis  
Lietuvos nacionalinio saugumo plėtojimui

Nepriklausomybę 1990 metais atkūrusi Lietuva strateginiu tikslu pasirinko integraciją į Vakarus, aiškų 
prioritetą teikiant Europos Sąjungai ir didžiausiam pasaulio kariniam aljansui NATO. Rusijoje tokia 
kryptis buvo suvokta kaip kelianti grėsmę Rusijos įtakai posovietiniame regione. Šiame straipsnyje sieki-
ame apžvelgti nepriklausomos Lietuvos saugumo politiką, ypatingą dėmesį skiriant Rusijai. Siekiama 
išskirti pagrindinius prioritetus ir įvertinti, kaip pavyko juos įgyvendinti. Be to, siekiama išanalizuoti 
karo Ukrainoje įtaką tiek Lietuvos, tiek regioniniam saugumui ir gynybos politikos prioritetams.

Įvadas

Vakarų pasaulis Rusijos agresiją Ukrainoje, ypač po Krymo aneksijos 
ir prasidėjusio konflikto eskalavimo Ukrainos pietrytinėje dalyje, laiko tarp-
tautinio saugumo grėsme. Pavyzdžiui, buvęs NATO generalinis sekretorius 
Andersas Foghas Rasmussenas įvardijo tai kaip „didžiausią iššūkį šios kartos 
Europos saugumo sistemai“1. Kiti politiniai lyderiai pateikė panašų vertinimą: 
JAV prezidentas Barackas Obama pareiškė, kad Rusija „kelia grėsmę taikai 
Europoje“2, o Vokietijos kanclerė Angela Merkel pabrėžė, jog „Rusija Ukrainą, 
vieną iš savo kaimynių, traktuoja kaip savo įtakos zonai priklausančią valstybę. 
Tokie veiksmai yra nukreipti prieš taikią Europos, išgyvenusios du siaubingus 
pasaulinius ir Šaltąjį karus, sistemą“3.

Šie įvykiai taip pat sukėlė buvusių Sovietų sąjungos valstybių, ypač Balti-
jos šalių, susirūpinimą. Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas pareiškė, 
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2 Pace J., Obama: Russia threatens peace in Europe, http://www.pbs.org/newshour/rundown/obama-russia-
threat-peace-europe, 03 09 2014.
3 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the Lowy Institute for International Policy, http://www.
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kad kaimyninės valstybės negali likti ramios, matydamos dabartinės saugumo 
architektūros Europoje, kuri rėmėsi baigiamaisiais Helsinkio aktais ir Pary-
žiaus chartija, griūtį4.

Visgi ši saugumo krizė gali būti traktuojama ir kaip teigiamas kataliza-
torius, paskatinęs valstybes ir tarptautines organizacijas skirti didesnį dėmesį 
saugumo klausimams. Dėl didelio žiniasklaidos dėmesio konfliktui Ukrainoje, 
Rusijos pašonėje esančių posovietinių valstybių visuomenės yra labiau linkusios 
palaikyti papildomas saugumo priemones, net jei tai reikalautų žymių finansinių 
resursų panaudojimo. Kitaip tariant, nepaisant dėl Rusijos agresijos Ukrainoje 
atsiradusio tarptautinio saugumo iššūkio, ši situacija taip pat atvėrė galimybių 
langą valstybėms imtis reformų, kurių tikslas – sumažinti savo pažeidžiamumą. 

Todėl šios studijos tikslas – apžvelgti Lietuvos saugumo iššūkių per 
pastaruosius du dešimtmečius raidą ir įvardyti šiuo metu egzistuojančias pa-
grindines išorės grėsmes. Taip pat bus siekiama įvertinti, ar Rusijos agresija 
Ukrainoje ir iš to kylantis nestabilumas Europos saugumo sistemoje paskatino 
imtis greitų ir konkrečių politinių sprendimų, padėsiančių pagerinti valstybės 
saugumo situaciją, įgyvendinimo. 

1. Rusijos veiksnys Lietuvos saugumo politikoje

1990-aisias atgavusi nepriklausomybę Lietuva teoriškai turėjo galimybę 
rinktis  saugumo politikos kryptis – laikytis neutraliteto, stiprinti bendradar-
biavimą su kitomis kaimyninėmis valstybėmis arba siekti narystės dideliame 
kariniame (politiniame) aljanse. Nors pirmosios dvi galimybės atrodė gana 
perspektyvios 1990–1995 metais, netrukus politinis elitas sutarė, jog strategi-
nis Lietuvos tikslas yra tapti Europos Sąjungos ir NATO nare5. Šis tikslas buvo 
tiesiogiai siejamas su Lietuvos siekiu visiškai „grįžti į Vakarus“ ir, įgyvendinant 
reikiamas reformas, sukurti vakarietišką demokratišką valstybę6.

Įvairių autorių teigimu, Lietuvos saugumo prioritetai ir grėsmių suvoki-
mas yra daugiausia nulemtas dviejų veiksnių: geopolitinės situacijos ir istorinių 
patirčių. Pavyzdžiui, Margarita Šešelgytė naudoja Haraldo Mullerio saugumo 
kultūros apibrėžimą. Saugumo kultūra yra suvokiama kaip „su saugumu susiju-

4 Bender J., Estonian President: Europe’s Security Architecture ‘Has Collapsed’, http://www.businessinsider.
com/europes-security-architecture-has-collapsed-2014-9, 19 09 2014.
5 Miniotaitė G, “Lithuania’s Evolving Security and Defence Policy: Problems and Prospects”, Lithuanian 
Annual Strategic Review, 2006, p. 177–190.
6 Bartulytė D., “Back in the USSR, or New Initiatives in Lithuania’s Foreign Policy after the Dual 
Enlargement”, Brenau University, http://www.norface.net/upload/documents/documenten/s1-budryte.pdf.
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sių vertybių, normų, taisyklių ir praktikų rinkinys, kuris nulemia specifinį, kar-
tais savitą, konkrečios valstybės saugumo politikos suvokimo ir veikimo mode-
lį“. Autorės teigimu, Lietuvos saugumo kultūrai didelę įtaką padarė šie veiksniai:

• Sovietinio komunizmo patirtis – okupacija suformavo specifinį Lietu-
vos visuomenės požiūrį į žmogaus teises ir valstybės vaidmenį;

• Praeities atsiminimai, kuriuose ryškus antisovietinio pasipriešinimo ir 
antagonizmo prieš Rusiją motyvas7. 

Vaidotas Urbelis savo studijoje taip pat detaliai išanalizavo istorinius 
veiksnius, kurie nulėmė Lietuvos saugumo sampratą. Joje jis analizavo lietuvių 
„strateginę kultūrą“, kurią apibrėžė kaip „Lietuvos saugumo politikos veikėjų 
normų, vertybių, lūkesčių ir veikimo modelių rinkinį“. Urbelis sutinka, kad 
pirmaisiais metais po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos saugumo tapatybė 
buvo paremta priešprieša Rusijos atžvilgiu; buvo suvokiama, kad po Sovietų 
Sąjungos griūties Rusija sieks išlaikyti Baltijos valstybes savo įtakos zonoje ir 
kliudys NATO plėtrai regione. Todėl siekdama „įtvirtinti nepriklausomybę ir 
visiškai įsitvirtinti Vakarų valstybių bendruomenėje“ 8, Lietuva neabejodama 
pasirinko integracijos į Vakarus kelią. Nepaisant Vakarų valstybių pragmatiz-
mo, jos buvo suvokiamos kaip „mes“, o Rusija – kaip priešiški „jie“. 

Tapdama ES ir NATO nare, Lietuva turėjo praplėsti šią saugumo sam-
pratą ir įtraukti sąjungininkų artikuliuojamus interesus. Pavyzdžiui, po 2001 
m. rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių JAV teritorijoje, grėsmės, kylančios 
iš globalizacijos, tokios kaip terorizmas ar tarptautinis nusikalstamumas, tapo 
dominuojančiomis tarptautinio saugumo grėsmėmis. Todėl pagrindiniai Lie-
tuvos saugumo dokumentai, tokie kaip 2005 m. priimta Nacionalinė saugu-
mo strategija, pabrėžė, jog „Lietuva suvokia savo nacionalinį saugumą kaip 
integralią NATO ir ES saugumo politikos dalį“. Ypatingą svarbą turėjo NATO 
vystymasis, nes ji turėjo tiesioginę įtaką Lietuvos gynybos politikai. Kadangi 
tuo metu tiesioginės karinės grėsmės galimybė nebuvo vertinama kaip pagrin-
dinė grėsmė, Lietuva įsipareigojo siekti NATO, kaip „pagrindinės kolektyvinio 
saugumo organizacijos, Šiaurės Atlanto sutarties V straipsnio pagrindu užti-
krinančios Lietuvos saugumą“, statusą9.

Tačiau nei šie procesai, nei teigiami poslinkiai Lietuvos ir Rusijos san-
tykiuose (pavyzdžiui, tarpusavio sienos sutarties ratifikavimas), nepakeitė 

7 Šešelgytė M., “Lithuanian security culture”, Lithuanian Foreign Policy Review, Foreign Policy Research 
Center, Issue II, Vilnius, 2010, p. 25.
8 Šleivytė J., Russia’s European Agenda and the Baltic State, Routledge, 2009, p. 133.
9 Seimas of the Republic Of Lithuania, Resolution on the approval of the national security strategy, http://
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=262943, 28 05 2002.



Lietuvos požiūrio į Rusiją. Ji ir toliau buvo suvokiama kaip valstybė, kelianti 
grėsmę Lietuvos suverenumui; Rusija išliko svarbiu veiksniu tiek dėl istori-
jos vertinimo (pavyzdžiui, Rusijos nenoro diskutuoti dėl sovietinės okupaci-
jos padarytos žalos kompensavimo), tiek dėl kitų strateginių sričių, tokių kaip 
energetinė priklausomybė, šnipinėjimas ir pan. 10 Dar daugiau, Nacionalinėje 
saugumo strategijoje buvo įvardytas siekis skleisti laisvę ir demokratiją Rytų 
kaimynystėje, tokiose valstybėse kaip Ukraina ar Baltarusija, suvokiant, kad 
demokratizacijos procesas padės sukurti saugesnę ir labiau prognozuojamą 
aplinką Rusijos kaimynystėje. Rusija tokią Lietuvos poziciją suvokė kaip tiesio-
giai nukreiptą prieš jos interesus11.

Nacionalinė saugumo strategija buvo atnaujinta 2011-aisias, skiriant dar 
didesnį dėmesį NATO V straipsniui ir įvardijant tikslias išorines ir vidines sau-
gumo grėsmes. Verta atkreipti dėmesį, kad tai pirmasis dokumentas, kuriame 
kibernetinės atakos ir informacinio karo grėsmės buvo paminėtos tarp Lietuvos 
saugumo politikos prioritetų. Be abejo, tai paskatino garsioji Rusijos įvykdyta 
kibernetinė ataka Estijoje 2007 m.12 ir Rusijos agresija Gruzijoje 2008 m. – veiks-
mai, kuriuos Lietuva griežtai pasmerkė13. 

Apibendrinant galima teigti, kad nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvos 
saugumo politikoje išskirtinai ryškus buvo Rusijos kaip grėsmės žymuo. Nors buvo 
siekiama prisitaikyti prie kintančios saugumo situacijos, pirmiausia dėl didėjančio 
tarptautinių grėsmių spektro, pagrindiniai Lietuvos saugumo prioritetai buvo:

• NATO V straipsnio kaip saugumo garanto pabrėžimas14;
• Buferinės zonos tarp Lietuvos ir Rusijos išlaikymas ir Rusijos įtakos re-

gione mažinimas skatinant demokratijos plėtrą Ukrainoje, Baltarusi-
joje ir kitoje Rytų kaimynystėje;

• Energetinių išteklių tiekimo užtikrinimas prieinama ir konkurencinga 
kaina;

• Išlaikyti tarptautinį matomumą ir įtaką per dalyvavimą tarptautinėse 
organizacijose, ypač ES ir NATO15.

10 Budrytė D., “The Dilemma of Dual Loyalty: Lithuania and Transatlantic Tensions?” in Smith D.J. (ed.) 
The Baltic States and Their Region: Old Europe or New?, Radopi, Amsterdam – New York, NY, 2005, p. 47.
11 Šešelgytė M., “Lithuania” in Biehl H, Giegerich B., Jonas A., Strategic Cultures in Europe: Security and 
Defence Policies Across the Continent, New York, Springer Science & Business Media, 2013, p. 220.
12 “Estonia and Russia: cyber riot”, The Economist, http://www.economist.com/node/9163598, 10 05 2007.
13 Geopolitika, „Baltijos valstybių ir Lenkijos prezidentai smerkia Rusijos veiksmus“, http://www.
geopolitika.lt/index.php/index.php?artc=2432, 09 08 2008.
14 Molis A., “Standpoint of the Baltic States towards NATO and ESDP: the Russian factor”, Lithuanian 
foreign policy review, (20) 2008, p. 18.
15 Galbreath D.J ., Lašas A., Lamoreaux J.W., “Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing 
Foreign Policies”, London: Rodopi, 2008, p. 82.
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Nepaisant to, kad grėsmių saugumo samprata ir pragmatiški interesai 
susikirsdavo, oficiali gynybos politika buvo suvokiama kaip „natūrali, akivaiz-
di ir neturinti alternatyvų“, palydima politinio elito sutarimu. Tad Lietuvos 
saugumo kultūra pasižymi saugumo bendruomenės elitizmu, saugumo mili-
tarizacija, stipriu politiniu konsensusu ir valstybės dominavimu16. Didžiausią 
įtaką Baltijos valstybių saugumo sampratos susiformavimui turėjo priešiški 
Rusijos veiksmai kaimynystėje17.

Tačiau aiškūs prioritetai ne visada lemia praktinį jų įgyvendinimą. Pa-
vyzdžiui, gynybos biudžetas Lietuvai tapus NATO nare 2004 m. siekė 1,4 proc. 
BVP18. Tačiau 2013 m. jis nukrito iki vos 0,8 proc. ir buvo vienas mažiausių 
rodiklių Aljanse ir visiškai neatitiko keliamo 2 proc. nuo BVP tikslo19. Dar 
daugiau, nepaisant kaimynystėje esančios Rusijos keliamos grėsmės, Lietuva 
pertvarkė savo ginkluotąsias pajėgas ir teritorinės gynybos koncepciją pakei-
tė greitojo dislokavimo būrių, tinkamų NATO tarptautinių misijų vykdymui, 
formavimas. Todėl atsisakius privalomosios karo tarnybos, kariniai pajėgumai 
šalyje sumažėjo nuo 39 tūkst. iki 17 tūkst.20 Lietuva taip pat neinvestavo į ki-
bernetinio saugumo užtikrinimą ir neturėjo tokios strategijos iki pat 2015 m.21 
Galiausiai nebuvo vykdoma kryptinga politika siekiant sumažinti energetinę 
priklausomybę nuo Rusijos, todėl pastaroji išliko vienintele dujų tiekėja iki pat 
2014 m. pabaigos22. Apibendrinant galima teigti, kad net turint aiškius saugu-
mo prioritetus, trūko paskatų praktiškai įgyvendinti reikiamas reformas.

2. Lietuvos saugumo samprata  
krizės regione akivaizdoje

2012 m. LR Seimas priėmė atnaujintą Nacionalinio saugumo strategi-
jos redakciją, kurioje išreiškiamas tikslas apibrėžti „gyvybinius ir pirmaeilius 
nacionalinio saugumo interesus“. Kaip rašoma dokumente, „tik saugioje aplin-

16 Urbelis, p. 183–186.
17 Molis, p. 13.
18 Bugajski J., Teleki I., Atlantic Bridges–America’s New European Allies, London: Rowman & Littlefield, 
2007, p. 204.
19 The World Bank, World Bank Summary of Military expenditure, http://data.worldbank.org/indicator/
MS.MIL.XPND.GD.ZS, 2014.
20 NATO Parliamentary Assembly, Invited NATO members progress on military reforms, http://www.nato-
pa.int/default.asp?SHORTCUT=364, 05 11 2004.
21 Elta EN, Lithuania launches National Cyber Security Centre, http://en.delfi.lt/lithuania/defence/lithuania-
launches-national-cyber-security-centre.d?id=66804362, 02 02 2015. 
22 Buonanno L., Nugent N., “Policies and Policy Processes of the European Union”, Palgrave Macmillan, 
2013, p. 292.



koje įmanoma užtikrinti brandžios demokratinės konstitucinės santvarkos 
funkcionavimą, tvarų ekonomikos augimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, 
pilietinės visuomenės gyvybingumą“. Dokumente pateikiamos pagrindinės 
šiems tikslams kylančios grėsmės, siūlomi nacionalinio saugumo prioritetai 
ir ilgojo ir vidutinio laikotarpio nacionalinio saugumo sistemos plėtojimosi 
užsienio, gynybos ir vidaus politikoje siekiai23.

Svarbiausia dokumento dalimi galima įvardyti prioritetus, kurie yra 
suskirstyti į dvi dalis: a) Užsienio ir gynybos politika; b) Vidaus saugumo 
politika. Užsienio ir gynybos politikos srityje Lietuvos tikslu įvardijamas 
siekis kurti saugią aplinką ir stiprinti NATO, kuri išlieka „esminiu saugios 
Lietuvos Respublikos išorės aplinkos garantu“. Įvardijami šie Lietuvos tikslai: 
„remti NATO valstybių narių apginamumo planų rengimą ir atnaujinimą, 
siekti NATO matomumo ir karinio buvimo Lietuvoje didinimo, NATO bran-
duolinės politikos stabilumo, sudaryti sąlygas NATO mokymams ir praty-
boms, prisidėti prie NATO pajėgumų, skirtų naujo pobūdžio (energetinio, 
kibernetinio, informacinio saugumo) grėsmėms atremti, plėtojimo ir išma-
niosios gynybos projektų“. Savo ruožtu Lietuva nusistato tikslą didinti krašto 
apsaugai skirtą biudžetą ir išlikti aktyvia ES Rytų partnerystės ir bendroje 
energetikos politikoje, taip pat tęsti strateginę partnerystę su svarbiomis par-
tnerėmis, tokiomis kaip JAV.

Gebėjimų atremti išorines ir vidines grėsmes, žvalgybos ir kontržvalgy-
bos pajėgumų stiprinimas ir bendravimo su NATO, ES ir kitų partnerių struk-
tūromis gerinimas yra priskiriama prie vidaus saugumo prioritetų. Ypatingas 
dėmesys skiriamas nekonvenciniams saugumo iššūkiams: energetiniam, ki-
bernetiniam ir informaciniam saugumui. Energetinis saugumas taip pat išski-
riamas kaip viena esminių problemų – tvaraus ir nepertraukiamo energijos iš-
teklių tiekimo, priklausomybės nuo monopolistinio išorinio energijos išteklių 
šaltinių mažinimo tikslai apibūdinami kaip gyvybiškai svarbūs nacionaliniam 
saugumui. Išskiriamos ir informacinės grėsmės, kurios yra apibūdinamos 
kaip „valstybinių ir nevalstybinių vienetų veiksmai tarptautinėje ir vietinėje 
informacinėje erdvėje, skirti skleisti tendencingą ir klaidinančią informaciją“. 
Keliamas tikslas „įgyvendinti visuomenės informavimo politiką, apsaugančią 
nuo neigiamo informacijos, nukreiptos prieš valstybę ir jos piliečius, poveikio“. 
Kibernetines atakas, įvardijamas kaip „elektroninių ryšių tinklų ir informa-
cinių sistemų atakos, kuriomis siekiama sutrikdyti nacionaliniam saugumui 
strategiškai svarbių ūkio sektorių infrastruktūros funkcionavimą“, bus siekia-

23 Seimas of the Republic of Lithuania, Lithuania: National Security Strategy 2012, http://www.isn.ethz.ch/
Digital-Library/Publications/Detail/?id=156893, 26 06 2012.
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ma įveikti sukuriant „nacionalinę koordinavimo sistemą kibernetinio saugu-
mo srityje“. 

2012 m. taip pat buvo pasirašytas Lietuvos parlamentinių partijų susita-
rimas dėl gynybos politikos 2012–2016 m. Dokumento turinys išlieka panašus 
kaip ir kituose strateginiuose dokumentuose – NATO įvardijama kaip tvirta 
kolektyvinio saugumo ir gynybos organizacija, užtikrinanti savo narių saugu-
mą. Lietuvos politinis elitas vertina Aljansą kaip pagrindinį saugumo veiks-
nį ir išskiria tikslą užtikrinti „aktyvų Lietuvos vaidmenį remiant glaudesnio 
partnerių bendradarbiavimo iniciatyvas, kurios stiprina Aljanso pasirengimą 
reaguoti į saugumo iššūkius ir galimas grėsmes24. 

Dar drąsesnė prieiga randama parlamentinių partijų pasirašytame su-
sitarime dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gy-
nybos politikos strateginių gairių. Dokumente teigiama, kad Rusijos veiksmai 
Ukrainoje kelia tiesioginę grėsmę regiono saugumui, todėl išskiriami šie sau-
gumo politikos prioritetai:

• stiprinti dalyvavimą euroatlantinėse institucijose, kadangi ES ir NATO, 
o ypač JAV, užtikrina Lietuvos stabilumą ir saugumą;

• skirti dėmesį Rusijos siekiams perrašyti istoriją iškraipant istorinius 
faktus;

• įgyvendinti energetinio saugumo priemones, tokias kaip Balti-
jos valstybių energijos rinkos ir jungčių planas (BEMIP), užtikrinti 
suskystintų dujų terminalo (LNG) veikimą Klaipėdoje ir pan.;

• Didinti krašto apsaugos finansavimą, kad 2020 m. jis siektų 2 proc. nuo 
BVP;

• Stiprinti grėsmių atgrasymą, užtikrinant išorinių sienų su Rusija ir Bal-
tarusija saugumą ir vykdant jungtines NATO pratybas.

Kitas svarbus strateginis dokumentas nacionalinio saugumo strate-
gijų puokštėje yra Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. 
Joje teigiama, kad po Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymo Lie-
tuvos energetinio saugumo koeficientas nukrito iki 45 proc. Ši strategija 
brėžia kryptį ir vidutinio ir ilgojo laikotarpio tikslus, kaip šį koeficientą 
padidinti iki 80 proc.25 Šį tikslą pasiekti išskiriamos keturios priemonės, 

24 Seimas of the Republic of Lithuania, Agreement between the Lithuanian Parliamentary Parties Regarding 
the Defense Policy for 2012–2016, http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4030&p_d=124804&p_k=2, 
08 05 2012.
25 National Energy Independence Strategy of the Republic of Lithuania, http://www.encharter.org/fileadmin/
user_upload/Energy_policies_and_legislation/Lithuania_2012_National_Energy_Independence_
Strategy_ENG.pdf, 26 06 2012.



kurios padės diversifikuoti energetinių išteklių importą, visiškai integruo-
tis į Europos energetinę sistemą ir sumažinti monopolistinių „žaidėjų“ įta-
ką valstybėje. 

Apibendrinant, iš šių esminių nacionalinio saugumo strateginių doku-
mentų galima išskirti tris esminius atramos taškus:

1 pav. Trys Lietuvos saugumo atramos taškai

3. Rusijos agresija prieš Ukrainą –  
iššūkis Europos saugumo sistemai

Europos Sąjunga, NATO ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO) – tai trys organizacijos, kurios turėjo užtikrinti Eu-
ropos saugumo architektūrą, susiklosčiusią po Šaltojo karo. ES buvo su-
vokiama kaip ekonominė ir politinė galia, normatyvinis tikslas Europos 
tautoms kurti klestinčias, demokratiškas ir modernias valstybes. Karinio 
saugumo garantu tapo NATO, kuri tapo ir pagrindiniu užsienio politi-
kos tikslu nepriklausomybę atgavusioms Rytų ir Vidurio Europos valsty-
bėms. Galiausiai ESBO turėjo atlikti tarptautinio forumo vaidmenį, kurio 
pagrindu visi ateities konfliktai turėjo būti išspręsti taikiu ir diplomatiniu 
keliu. 

Tačiau Rusija jaučiasi išmesta iš po Šaltojo karo susikūrusios Europos 
saugumo struktūros. Dar daugiau, tokią situaciją ji suvokia kaip grėsmę jos 

Karinis saugumas,  
ypač akcentuojant narystę NATO  
(V straipsnis, karinės pratybos,  

gynybos planavimas)

Energetinis saugumas,  
skiriant dėmesį strateginiams  
projektams (SGD terminalas,  

BEMIP ir energetinės  
nepriklausomybės siekis)

Informacinės-kultūrinės  
erdvės saugumas, siekiant atremti  

išaugusią Rusijos propagandą
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galiai, nes europietiška darbotvarkė siekia skleisti vakarietiškas vertybes ir li-
beralios demokratijos idėjas Rytų kryptimi, mažindama Rusijos įtaką posovie-
tinėje erdvėje. Pats naujausias atvejis, patvirtinantis šią tendenciją, yra įvykiai 
Ukrainoje. 2013 m. pabaigoje provakarietiškas piliečių judėjimas Maidanas 
kilęs dėl tuomečio prezidento Viktoro Janukovičiaus sprendimo nepasirašyti 
Asociacijos sutarties su ES, Rusijos buvo suvoktas kaip galios balanso Rytų 
Europoje pažeidimas. Galiausiai situacija išsirutuliojo iki tiesioginės Rusijos 
intervencijos – karių į Krymą įvedimo ir teritorijos aneksijos; ginkluotų karių 
ir karinės technikos įvedimo į Rytų Ukrainą ir dalies teritorijos atskyrimo nuo 
pavaldumo Kijevui. Tokia užsienio politika yra visiškai priešinga Vakarų poli-
tinei, ekonominei ir kultūrinei plėtrai posovietinėje erdvėje. Ir šį kartą Rusijos 
atsakas į Kijevo veiksmus buvo ne iki tol sėkmingai naudotos švelniosios galios 
priemonės, o karinė intervencija.

Pagrindinis Kremliaus siekis tokiais veiksmais yra pertvarkyti šiandienę 
Europos saugumo architektūrą taip, kad Vakarai pripažintų posovietinę erdvę 
kaip Rusijos įtakos zoną. Taip ji gautų veto teisę regione ir galėtų spręsti kie-
kvieną šio regiono valstybių žingsnį. Tokia revizionistinė Kremliaus politika 
tapo realia grėsme Europos stabilumui, vis dar deramai neįvertinama Vakarų 
politikų. 

Galiausiai revizionistinė politika veda prie keturių strateginių tikslų:

• naujos ES, JAV ir Rusijos santykių formulės: transatlantinių santykių 
susilpnėjimo siekiant trišalio veikimo esminiais politiniais, ekonomini-
ais ir kariniais klausimais;

• dabartinės Europos saugumo architektūros pertvarkymas – NATO 
plėtros įšaldymas, ir atgrasymas dislokuoti naujas karines bazes ar 
ginkluotę Rytų Europoje, taip Rusijai suteikiant tam tikrą veto teisę šių 
sprendimų atveju;

• ES ir Rusijos santykių, palankesnių pastarajai, suformavimas;
• buferinės zonos tarp Rusijos ir ES sukūrimas ir išlaikymas26.

Rusijos konflikto Ukrainoje eskalavimas kelia grėsmę Europos saugu-
mui ir stabilumui, todėl Europos valstybės yra priverstos permąstyti jų sau-
gumo strategijas ir kryptis. Pavyzdžiui, 2014 m. vykusi tradicinė Miuncheno 
saugumo konferencija įvardijama kaip „fundamentalių Vokietijos užsienio ir 
saugumo politikos permainų pradžia“27, kur buvo aiškiai įvardytas poreikis 

26 Kaczmarski M., “Russia’s Revisionist Policy Toward the West”, OSW Studies, http://mercury.ethz.ch/
serviceengine/Files/ISN/110895/ipublicationdocument_singledocument/a402f179–b445–441f–82db–
9197c34d1399/en/PRACE_33.pdf, 2009. 
27 Trenin D., “Takeaways From Munich-50”, Carnegie Moscow Center, http://carnegie.ru/
eurasiaoutlook/?fa=54404, 03 03 2014.



Vokietijai griežtinti toną tarptautiniuose santykiuose ir net svarstyti karinių 
pajėgų dislokavimą arčiau Rusijos28. 

Plačiai sutariama, kad Baltijos valstybės, kurios Rusijoje vis dar yra su-
vokiamos kaip „artimasis užsienis“29, yra „ypač jautrios galimam Rusijos ka-
ringumo išaugimui“30, kadangi vis dažniau užsimenama, kad būtent jos gali 
būti kitas Rusijos taikinys31. Įvykiai Ukrainoje ir griežta Lietuvos pozicija pa-
skatino priešiškų veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvą, padaugėjimą:

• padaugėjo Rusijos šnipinėjimo atvejų ir suaktyvėjo veikimas 
informacinėje erdvėje tiek pasitelkiant išorinius (pavyzdžiui, rusiškas 
televizijų stotis), tiek vidinius (veikimas prisidengus per diplomatinį 
korpusą32) įrankius;

• išaugo ekonominis spaudimas, pradėtas taikyti embargas kai kuriems 
maisto produktams, įvertinant tai, kad Lietuvai taikomos sankcijos 
daro didžiausią žalą ES mastu33;

• padaugėjo Rusijos politikų viešų pasisakymų, kuriuose išreiškiama 
abejonė Lietuvos valstybingumu ir suverenumu34;

• Smarkiai išaugo Lietuvos oro erdvės pažeidimų skaičius (skaičiuojama, 
kad NATO oro policijos misija 2014 m. turėjo perimti daugiau nei 100 
Rusijos lėktuvų – tris kartus daugiau nei 2013 m.)35

28 Smale A., Spurred by Global Crises, Germany Weighs a More Muscular Policy, http://www.nytimes.
com/2014/02/02/world/europe/spurred-by-global-crises-germany-weighs-a-more-muscular-foreign-
policy.html?_r=1, 01 02 2014.
29 Terminas, atsiradęs dar ankstyvais 90-aisiais, išryškinantis tai, kad Rusija „dar nesusitaikė su tuo, kad 
prarado buvusią Sovietų sąjungos teritoriją“ ir „nenori pripažinti naujai susikūrusių valstybių suverenumo“ 
(Lane T., Lithuania: Stepping Westward, Routledge, 2014, p. 204.)
30 BBC, Baltic states seek defense against Russian threat, http://www.bbc.com/news/blogs-
echochambers-29766667, 27 10 2014.
31 Žr., pavyzdžiui, Are the Baltic States Next?, http://nationalinterest.org/commentary/are-the-baltic-states-
next-10103; Russia is starting to use the same line on Baltic countries that it used to invade Ukraine, http://
www.vox.com/2014/10/1/6880329/russia-baltic-threats-ukraine-estonia; Baltic security: Tensions on the 
frontier, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/13469356-5829-11e4-b331-00144feab7de.html#axzz3LDyYAqNV. 
32 State Security Department, Lithuanian State Security Department Annual Review 2013 , http://www.vsd.
lt/Files/Documents/635379270413750000.pdf. 
33 Kaža J., Kangsepp L., Baltic Countries Fear Impact of Russian Food Sanctions on Business, http://www.wsj.
com/articles/baltic-countries-fear-impact-of-russian-food-sanctions-on-business-1407437297, 07 08 2014. 
34 Pavyzdžiui, Rusijos prezidentas V. Putinas atvirai kvestionuoja Lietuvos narystę NATO (http://eng.
kremlin.ru/news/23253), o atnaujinta Rusijos karinė doktrina deklaruoja tai, jog „išaugusi NATO galia 
<...>“ ir „<...> Aljanso pajėgų netoli Rusijos teritorijos dislokavimas  <...>“ yra pagrindinės išorinės 
karinės grėsmės Rusijai, (http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf); Putinas 
taip pat apkaltino Lietuvą apmokant „savigynos būrius, kurie surengė perversmą“ Ukrainoje (http://
eng.kremlin.ru/news/6763). Dar daugiau, Putinas „asmeniškai pagrasino užpulti Lenkiją, Rumuniją ir 
Baltijos valstybes“ (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11106195/Putin-privately-
threatened-to-invade-Poland-Romania-and-the-Baltic-states.html). 
35 AP, Surge of Russian aircraft seen over Baltic Sea, http://news.yahoo.com/surge-russian-aircraft-seen-
over-baltic-sea-170649616.html, 20 11 2014.
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Todėl įvykiai Ukrainoje paskatino rimtus debatus, skatinančius permąs-
tyti Lietuvos strateginius politikos tikslus karinėje, energetikos ir kitose srity-
se36. Ankstesniame skyriuje pateikta strateginių dokumentų apžvalga parodė, 
kad Lietuvoje Rusija visada buvo suvokiama kaip grėsmės šaltinis, tačiau tai 
ne visada vedė prie praktinio politikos, skirtos sumažinti šią grėsmę, įgyven-
dinimo. 

4. Lietuvos saugumo prioritetų kaita krizės akivaizdoje

Siekiant atsakyti į klausimą, ar įvykiai Ukrainoje ir išaugęs Rusijos prie-
šiškumas paskatino praktinius pokyčius svarbiausiose Lietuvos saugumo poli-
tikos srityse, būtina išanalizuoti du veiksnius:

• sėkmingai reformai įgyvendinti būtinas sąlygas;
• norint įvertinti saugumo politikos plėtojimąsi, būtina apžvelgti tris 

anksčiau įvardytus prioritetus – karinį, informacinį-kultūrinį ir 
energetinį.

4.1 Sėkmingai reformai įgyvendinti būtinos sąlygas

Kaip teigia Thanosas P. Dokosas, kiekviena valstybė privalo taikyti uni-
kalų saugumo reformų modelį, kurį apibrėžia konkreti socialinė, politinė, is-
torinė ir finansinė situacija, taip pat grėsmių pobūdis. Nepaisant to, egzistuoja 
keturi bendri veiksniai, kurie yra esminiai siekiant sėkmingos transformacijos 
saugumo srityje:

• Išsamus gynybos ir saugumo srities problemų žinojimas. Saugu-
mo bendruomenė, susidedanti iš valstybės tarnautojų, žurnalistų, 
akademikų, sprendimų priėmėjų ir kitų, turi darniai veikti siekdami 
suformuoti tikslius reformų prioritetus.

• Realus grėsmių įvertinimas. Grėsmės, o ne finansai, spėjimai, kova dėl 
galios ar ideologiniai įsitikinimai turėtų nulemti valstybės saugumo sti-
prinimo veiksmus.

• Politinė valia atsakyti į kylančias grėsmes. Be politinės valios visuomenė 
nebus įtikinama palaikyti siūlomas reformas. Politinė lyderystė reika-
linga parodyti, kad grėsmės šaltinis yra realus.

36 Elta EN, Lithuanian State Defence Council to review national defence plans, http://en.delfi.lt/lithuania/
defence/lithuanian-state-defence-council-to-review-national-defence-plans.d?id=66515542#ixzz3LFfCOS
bM>-plans.d?id=66515542, 27 11 2014.



• Bendradarbiavimas su partneriais ir pagalba. Kuo mažesnė valstybė, 
tuo svarbesnis šis aspektas37.

Galima teigti, kad Lietuvoje trys iš keturių sąlygų yra įgyvendintos, o 
viena reikalauja papildomo tyrimo. Pirmiausia, strateginių dokumentų anali-
zė parodė, kad Lietuvos sprendimų priėmėjai ir ekspertai reguliariai išryškina 
esmines grėsmes (ypatingą dėmesį skiriant Rusijai) ir būdus stiprinti valstybės 
saugumo situaciją (teikiant prioritetą energetiniam saugumui ir gynybos biu-
džeto didinimui). Nors tik nedidelė dalis siūlymų buvo įgyvendinta, menko 
progreso priežastis nebuvo žinių stoka. Antra, esamoje geopolitinėje situacijo-
je grėsmės yra įvertinamos realistiškai  –  kaip jau minėta, Rusija dėl išaugusio 
agresyvaus veikimo, nukreipto prieš Europos saugumo sistemos išsaugojimą, 
yra pagrindinis grėsmės šaltinis Baltijos valstybėms. Trečia, sąjungininkų pa-
galba ir bendradarbiavimo plėtra yra aiškiai matoma  –  tiek JAV vienašališkai, 
tiek NATO kaip aljansas imasi priemonių stiprinti saugumą Rytų Europoje. O 
politinė valia negali būti išmatuota apžvelgiant sprendimų priėmimą saugumo 
srityje Lietuvoje. 

4.2. Lietuvos saugumo prioritetų  
skirtingose srityje vystymasis

4.2.1. Karinis saugumas 

Lietuvos saugumo prioritetai karinėje srityje aiškiai nurodo tikslą tapti 
pilnaverte integralia NATO dalimi. Kitaip tariant, Lietuva visada siekė kuo di-
desnio matomumo Aljanse, nes tai buvo suvokiama kaip pagrindinis saugumo 
garantas mažai valstybei.

Tačiau nepaisant NATO V straipsnio, šis saugumo garantas visuomet 
buvo kvestionuojamas. Senosios NATO narės iki šiol nerodė noro užtikrinti 
naujų narių teritorinę gynybą, teigdamos, kad tai „gali išprovokuoti Rusi-
ją“. Skeptiškiausiai vertinantys idėją netgi teigė, jog rytinės NATO narės yra 
„neapginamos“38 dėl jų geopolitinės situacijos. Dar daugiau, tokios valstybės 

37 Dokos T. P., Security Sector Transformation in Southeastern Europe and the Middle East, OS Press, 2007, 
p. 9 – 10.
38 The Economist, Knocking at the clubhouse door, http://www.economist.com/node/760771, 30 08 2001.
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kaip Prancūzija ar Vokietija daug investavo į karines programas Rusijoje39 ir 
didino savo priklausomybę nuo rusiškų dujų importo (pavyzdžiui, Rusiją ir 
Vokietiją sujungęs dujotiekis Nordstream). Galiausiai, daugelis NATO vals-
tybių, įskaitant ir Lietuvą, mažino išlaidas, skiriamas gynybai: JAV dalis viso 
Aljanso biudžete išaugo nuo 50 iki 70 proc. Tarp visų NATO narių tik JAV, 
Graikija, Jungtinė Karalystė ir Estija gynybai skyrė daugiau nei 2 proc. nuo 
BVP40.

Todėl įvykiai Ukrainoje tapo paskata įgyvendinti praktines reformas 
stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus. Kadangi visos politinės partijos 
sutarė dėl poreikio didinti išlaidas krašto gynybai, LR Seimas pirmą kartą 
po nepriklausomybės atgavimo ėmėsi reikšmingų sprendimų – išlaidos kraš-
to apsaugai padidėjo net 32 proc. iki 425 mln. eurų, arba 1,11 proc. nuo 
BVP 2015-aisiais41, ir buvo iškeltas tikslas pasiekti 2 proc. ribą 2020-aisias. 
Tai akivaizdžiai nauja tendencija ir naujas kokybinis žingsnis vykdyti NATO 
įsipareigojimus, įvertinant pastarąjį dešimtmetį nuosekliai mažintas išlaidas 
krašto apsaugai. Kaip teigia Markas Galeottis, priimtas sprendimas žymi 
„aiškų ir rimtą Rusijos grėsmės vertinimą“ 42. Dar daugiau, buvo priimtas 
sprendimas sugrąžinti privalomąją karo tarnybą, kuri buvo panaikinta 2008 
m. Kaip teigia Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas, „geopoli-
tinė situacija pasikeitė ir profesionali kariuomenė neužtikrina tokių karinių 
pajėgumų, kokių reikia“43. 

Krizė Ukrainoje taip pat paskatino Aljansą peržiūrėti savo prieigą prie 
valstybių, turinčių sieną su Rusija. JAV, siekdama užtikrinti sąjungininkes, kad 
laikysis savo įsipareigojimo ginti jas grėsmės akivaizdoje, priėmė sprendimą 
dėl 1 mlrd. JAV dolerių vertės Europos patikinimo iniciatyvą (European Re-
assurance Initiative), skirtą:

39 Pavyzdžiui, Vokietijos karo pramonės įmonė „Rheinmentall“ neseniai įgyvendino Rusijos užsakymą 
už 120 mln. eurų – pagamino įrangą, skirtą karinėms pratyboms, tačiau sandėris buvo įšaldytas dėl 
nelegitimaus Krymo „referendumo“; Prancūzija pastatė du 1 mlrd. eurų vertės „Mistral“ laivus, tačiau 
sandoris taip pat įšaldytas, http://www.washingtonpost.com/world/europe/european-countries-are-
selling-arms-to-russia-while-condemning-it-over-ukraine/2014/06/16/6ad20143-ffce-4b45-a063-
bea132fa0123_story.html. 
40 Lorenz W., “NATO Narrows Military Gap on Its Eastern Flank”, PISM Strategic File, No. 20 (56), p. 4, 
www.pism.pl/files/?id_plik=18080, 09 2014. 
41 Ministry of National Defence Republic of Lithuania, Lithuanian Defence Budget will increase by 32 pct 
in 2015 to make 1.11 pct of GDP, http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuanian_defence_
budget_will_increase_by_32_pct_in_2015_to_make_1.11_pct_of_gdp.html, 04 12 2014.
42 Mark Galeotti Twitter, https://twitter.com/MarkGaleotti/status/541239560924303360, 06 12 2014. 
43 AP, Lithuania to reinstate compulsory military service amid Ukraine tensions, http://www.theguardian.
com/world/2015/feb/24/lithuania-reinstate-compulsory-military-service, 24 02 2015.



• padidinti karinių pratybų skaičių ir rotacinį pajėgų dislokavimą Eu-
ropoje, ypač naujųjų NATO valstybių teritorijoje;

• dislokuoti JAV karinių strategų padalinius, kurie padidintų gebą organi-
zuoti ir įgyvendinti didelio masto pratybas;

• padidinti JAV pajėgų reagavimo gebėjimus pasiūlant išankstinį karinės 
technikos dislokavimą NATO valstybėse ir investuojant į priimančios 
infrastruktūros Europoje plėtrą;

• padidinti JAV karinio jūrų laivyno dalyvavimą NATO teritorijoje, dau-
giau dėmesio skirti Baltijos ir Juodosios jūros regionams;

• stiprinti bendradarbiavimą su ne NATO valstybėmis, tokiomis kaip 
Gruzija, Moldova ar Ukraina44.

Dar daugiau, 2014 m. rugsėjį įvykęs NATO viršūnių susitikimas Velse 
gali būti vadinamas istoriniu, nes „pirmą kartą per 25-erius metus Aljansas iš-
skirtinį dėmesį skyrė Rytų krypčiai“45. Taip pat buvo susitarta dėl NATO veiks-
mų plano [Readiness Action Plan], kuris turi užtikrinti nuoseklų ir visapusišką 
priemonių paketą, skirtą įveikti NATO kaimynystėje iškilusioms grėsmėms. Jis 
apima:

• išsamesnių ir atnaujintų gynybos planų parengimą, kurie turėtų būti 
nuolatos atnaujinami kintant saugumo grėsmėms;

• nuolatinių tarptautinių štabų įsteigimą ir reikiamos karinės technikos ir 
ginkluotės, reikalingos greito reagavimo pajėgų [High Readiness Joint 
Task Forces] veikimui, dislokavimą Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietu-
voje ir Rumunijoje;

• itin greito reagavimo pajėgų [Very High Readiness Joint Task Forces], 
susidedančių iš 4000 karių, įsteigimą, kurios visiškai pasirengtų veik-
ti per 2–5 dienas46. 2014 m. pabaigoje Lietuva buvo pirmoji NATO 
valstybė įkūrusi tokias pajėgas, susidedančias iš maždaug 2500 karių, 
kurie pasirengia veikti per 2–24 val.47

Dar daugiau, didžiausios istorijoje jungtinės NATO pratybos „Geleži-
nis kardas 2014“ įvyko 2014 m. lapkritį Lietuvoje. Jose dalyvavo 2500 karių iš 

44 The White House, FACT SHEET: European Reassurance Initiative and Other U.S. Efforts in Support of 
NATO Allies and Partners, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/03/fact-sheet-european-
reassurance-initiative-and-other-us-efforts-support, 03 06 2014. 
45 Bieri M., “NATO after Wales: Dealing with Russia – Next Steps”, CSS Analyses in Security Policy, 
No. 161 (10), http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/184352/ipublicationdocument_
singledocument/32ab5e58-4889-4940-9012-b487cfa437c5/en/CSSAnalyse161-EN.pdf, 2014. 
46 NATO, NATO Wales Summit Declaration, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm, 
05 09 2014. 
47 Elta EN, Lithuania starts forming rapid response force, http://en.delfi.lt/lithuania/defence/lithuania-starts-
forming-rapid-response-force.d?id=66285662, 03 11 2014. 
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9 skirtingų valstybių48. Kartu su JAV pareiškimu, kad jos kariai liks Lietuvos 
teritorijoje siekiant „atgrasyti Rusiją“ 49, paskutiniai Aljanso veiksmai leidžia 
Lietuvai jaustis saugiau, nes galiausiai ji visiškai įtraukiama į NATO saugumo 
planus.

4.2.2. Informacinis saugumas

Rusija konflikto Ukrainoje metu pademonstravo naują kariavimo būdą, 
kuris tapo rimtu iššūkiu kaimyninėms valstybėms. Viena iš svarbiausių šio nepa-
skelbto vadinamojo hibridinio karo dalių yra informacinis karas ir propagandos 
skleidimas pagrįsti agresijai ir eskaluoti konfliktą. Lietuvos kariuomenės Strate-
ginės komunikacijos departamentas apskaičiavo, kad Rusija vien oficialiai išlei-
džia apie 15 mlrd. rublių per metus rusiškos žiniasklaidos ir kultūros paramai 
užsienyje. Tai yra daugiau nei metinis Lietuvos gynybos biudžetas50.

Į augantį Rusijos informacinį veikimą Lietuvoje buvo pradėta reaguoti dar 
iki įvykių Ukrainoje. Po Rusijos intervencijos Gruzijoje 2008-aisiais buvo priimta 
Nacionalinio saugumo strategija51. Vėliau, 2013-aisias buvo pateikta pirmoji vie-
ša metinė Valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaita52. Pirmoji ataskaita 
buvo kritikuota dėl per didelio abstraktumo, o antroji ataskaita buvo išsamesnė ir 
joje nemažas dėmesys skirtas Rusijos vykdomam šnipinėjimui, kibernetinėms ir 
informacinėms atakoms, Rusijos informacinei ir ideologinei politikai53. 

Reaguodama į augantį Rusijos propagandos veikimą Europoje, Lietuva 
kartu su Estija, Jungtine Karalyste ir Danija kreipėsi į Europos Komisiją su siū-
lymu imtis realių veiksmų Rusijos propagandai suvaldyti. Šis siūlymas 2015 m. 
kovą buvo patvirtintas ES lyderių. Ekspertų ruošiama sistema turės būti pajėgi 
„tikrinti ir taisyti iškreiptus faktus ir dezinformaciją“ ir „formuoti ES naraty-
vą per viešąsias žinutes, straipsnius, pateikiamus faktų rinkinius, infografikus, 

48 Lithuanian Armed Forces, Iron Sword 2014, http://kariuomene.kam.lt/en/international_military_
exercises/iron_sword_2014.html, 06 11 2014. 
49 Reuters, U.S. troops to remain in Baltics, Poland next year, http://www.reuters.com/article/2014/11/23/us-
ustroops-baltics-idUSKCN0J70V520141123?feedType=RSS&feedName=worldNews, 23 11 2014.
50 Pancerovas D., Rusija propagandai skiria daugiau pinigų, nei Lietuva – savo gynybai, http://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-464264, 04 11 2014.  
51 LR Seimas, Nutarimas dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=429234, 01 07 2012. 
52 LR valstybės saugumo departamento 2012 m. veiklos ataskaita visuomenei, http://www.vsd.lt/vsd_
ataskaita_20130607.pdf, 2013. 
53 LR valstybės saugumo departamentas, Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, http://www.vsd.lt/
Files/Documents/635306548879220000.pdf, 01 07 2012. 



įskaitant ir medžiagą, pateikiamą rusų kalba“ 54. Šis postūmis laikomas pir-
muoju žingsniu ES imtis realių priemonių, skirtų įveikti propagandą.

Dar daugiau, stiprinant gebėjimus atremti kibernetines atakas ir centra-
lizuojant kibernetinės erdvės stebėseną, buvo įsteigtas Nacionalinis kiberneti-
nio saugumo centras (NKSC). Jis buvo planuojamas jau kelerius metus ir nuo 
2015 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Krašto apsaugos ministerijos žinioje. NKSC 
yra formuojamas pertvarkant Ryšių ir informacinių sistemų tarnybą ir stipri-
nant bendradarbiavimą su Policijos departamentu, Ryšių reguliavimo tarnyba 
ir kitomis institucijomis. Centro darbuotojais taps tiek kariai, tiek civiliai dar-
buotojai55. Tai pirmas žingsnis vykdyti griežtesnę informacinės ir kibernetinės 
erdvės stebėseną, tačiau kol kas sudėtinga įvertinti NKSC potencialą, nes dar 
neseniai pradėjo veikti.

4.2.3. Energetinis saugumas

Milžiniška posovietinių valstybių infrastruktūros priklausomybė nuo 
Rusijos vis dar didesniu ar mažesniu mastu išlieka veiksniu, lemiančiu šių vals-
tybių vystymąsi. Nepaisant to, kad Lietuva nepriklausomybę atgavo prieš ke-
tvirtį amžiaus, jos energetinė priklausomybė nuo Rusijos buvo įvardijama pa-
grindiniu iššūkiu pilnavertei integracijai į ES56. Todėl politika, kuria siekiama 
mažinti Rusijos įtaką energetikos sektoriuje, buvo įvardyta strateginiu tikslu ir 
aprašoma visuose pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose nepriklauso-
mai nuo valdančios politinės jėgos. 

Kaip minėta anksčiau, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 
strategijoje iškeltas tikslas pasiekti aukštą energetinės nepriklausomybės lygį 
gali būti pasiektas įgyvendinant keturis uždavinius, kurie padėtų diversifikuoti 
išorinius tiekėjus, visiškai integruotis į Europos energetinius tinklus ir suma-
žinti monopolinių kompanijų įtaką valstybei:

• „NordBalt“ Lietuvos ir Švedijos elektros jungtis;
• SGD terminalas Klaipėdoje;
• „LitPol Link“ Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis;
• Visagino atominė elektrinė (VAE) 57.

54 Reuters, EU gears up for propaganda war with Russia, http://www.reuters.com/article/2015/03/19/us-
ukraine-crisis-eu-propaganda-idUSKBN0MF26A20150319, 19 03 2015. 
55 Elta EN, Lithuania launches National Cyber Security Centre, http://en.delfi.lt/lithuania/defence/lithuania-
launches-national-cyber-security-centre.d?id=66804362, 02 01 2015. 
56 National Energy Independence Strategy of the Republic of Lithuania, p. 18-19. 
57 Ten pat, 19.
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Tačiau įvertinus tai, kaip geopolitinė krizė paveikė politinių spren-
dimų priėmimą Lietuvos energetikos sektoriuje, būtina atsižvelgti į vidinius 
politinius procesus, valdančiosios vyriausybės prioritetus ir kitus veiksnius. 
Ankstesnė vyriausybė priėmė energetinio saugumo strategiją, tačiau naujoji 
vyriausybė galėjo turėti kitokius prioritetus šioje srityje. Nepaisant to, XVI 
Vyriausybė įtraukė tris iš keturių strategijoje įvardytų strateginių projektų: 
„NordBalt“, „LitPol Link“ ir SDG terminalą. Kadangi 2012 m. įvykusio pata-
riamojo referendumo dėl VAE metu dauguma balsavo prieš atominės statybą, 
projektas buvo atidėtas persvarstyti ir šiuo metu nėra įtrauktas į politikų dar-
botvarkę58. 

Todėl galima teigti, kad tam tikras politinis konsensusas energetikos sri-
tyje buvo pasiektas jau anksčiau ir tai leido išlaikyti stabilų daugelio strategi-
nių projektų vystymąsi. Be abejo, išaugusi konfrontacija tarp Rusijos ir Vakarų 
atnaujino grėsmę dėl galimo dujų tiekimo sustabdymo59. Tačiau tai tapo dar 
vienu signalu, kad būtina skatinti energetinių išteklių tiekėjų diversifikaciją, o 
2014 m. rugsėjo 27 d. Lietuvai tapo itin simboliška diena, kadangi SDG laivas-
saugykla, kuris yra esminė SDG terminalo dalis, atvyko į Klaipėdos uostą. Tai 
buvo įvardyta kaip „politinė, o ne ekonominė pergalė“, kadangi Rusija prarado 
dujų tiekimo monopolį Lietuvoje60.

„NordBalt“ ir „LitPol Link“ yra tęsiami kaip numatyta, o „NordBalt“ turi 
pradėti veikti jau 2015 m. pabaigoje.61 Visų trijų projektų įgyvendinimas leis 
padidinti Lietuvos energetinio saugumo koeficientą 20 proc.62 Apibendrinant, 
geopolitinės aplinkybės neturėjo esminės įtakos paskatinti reformas energeti-
niame sektoriuje, kadangi tarp politinių partijų yra nusistovėjęs konsensusas 
ties daugeliu strateginių projektų, išskyrus VAE. Nepaisant to, kad ES pradėjo 
plėtoti kur kas gilesnę diskusiją apie Europos energetinį saugumą (pavyzdžiui, 
Europos Komisija Parlamentui pristatė Energetinio saugumo strategiją63), Lie-
tuvoje nebuvo pasiūlyta jokių naujų iniciatyvų. 

58 Seimas of the Republic of Lithuania, Šešioliktos vyriausybės 2012–2016 metų programa [Lithuanian 
Government programme 2012-2016], http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761.  
59 EU Observer, Russia threatens EU states with gas cut-offs, http://euobserver.com/foreign/125776,  
26 09 2014.  
60 LRT, SGD terminalas – politinė, o ne ekonominė pergalė?, http://www.lrt.lt/naujienos/
ekonomika/4/73979/sgd_terminalas_politine_o_ne_ekonomine_pergale_,  27 10 2014.  
61 Verslo žinios, „Nordbalt“ transformatoriai pasiekė krantą, http://vz.lt/article/2014/12/11/nordbalt-
transformatoriai-pasieke-kranta, 11 12 2014.
62 National Energy Independence Strategy of the Republic of Lithuania, p. 19. 
63 European Energy Security Strategy.



Išvados
Šia analize siekta apžvelgti Rusijos veiksnio apskritai ir ypač Rusijos 

agresijos Ukrainoje įtaką formuojant Lietuvos saugumo prioritetus. Įvairių 
valdžios institucijų priimtų strateginių dokumentų analizė parodė, kad galima 
išskirti tris esminius saugumo atramos taškus:

• Karinis saugumas, itin didelį dėmesį skiriant NATO;
• Informacinis-kultūrinis saugumas, itin didelį dėmesį skiriant Rusijos 

veikimui;
• Energetinis saugumas, iškeliant energetinės nepriklausomybės nuo 

Rusijos siekį.

Nors Rusija visuomet buvo suvokiama kaip pagrindinis grėsmės šalti-
nis, atkreiptinas dėmesys, kad tai netapo paskata priimti praktinius sprendi-
mus, stiprinančius nacionalinį saugumą. Pavyzdžiui, Lietuvos gynybos biu-
džetas nuo 2004 m. nuosekliai mažėjo, o energetikos srityje nebuvo vykdoma 
nuosekli trūkumus šalinanti politika. 

 Šios sritys tapo dar svarbesnės dėl padidėjusio tarptautinės aplinkos 
nestabilumo. Rusija augančią Vakarų organizacijų įtaką posovietinei erdvei 
(ypač ES Rytų partnerystės programą) suvokė kaip tiesioginę grėsmę jos ga-
liai ir įtakai. Siekdama tai atremti ji ėmėsi ne tik švelniosios galios instrumen-
tų (propaganda, politinė ir ekonominė įtaka), bet ir karinės galios – 2008 m. 
Gruzijoje ir 2014–2015 m. Ukrainoje. Šie veiksmai kelia rimtą iššūkį Europos 
saugumo architektūrai, todėl Europos valstybės buvo priverstos permąstyti 
jų saugumo politiką. Posovietinės valstybės, pavyzdžiui Baltijos šalys, yra itin 
jautrios agresyvėjančiai Rusijos politikai. Todėl ši krizė tapo rimtai paskata 
Lietuvai persvarstyti savo saugumo strategiją ir vykdomą politiką.

Remiantis teorine medžiaga, išskiriamos keturios sąlygos sėkmingai 
saugumo reformai: išsamus gynybos ir saugumo srities problemų žinojimas, 
realistinis grėsmių įvertinimas, politinė valia atsakyti į kylančias grėsmes ir 
bendradarbiavimas su partneriais ir jų pagalba. Lietuvoje visos keturios sąly-
gos buvo įgyvendintos, todėl situacija reformoms buvo palanki.

Iš trijų esminių saugumo krypčių, didžiausia pažanga buvo padaryta 
karinio saugumo srityje. Krizė Ukrainoje paskatino NATO sustiprinti savo gy-
nybinius pajėgumus Rytų Europoje kaip atgrasymo priemonę Rusijos agresi-
jai. Pirmą kartą nuo 2004 m. Lietuvoje buvo pasiektas politinis konsensusas ir 
išlaidos gynybai buvo padidintos nuo 0,88 iki 1,11 proc. nuo BVP 2015 m., su 
siekiu pasiekti 2 proc. ribą 2020 m. Galiausiai buvo grąžinta privalomoji karo 
tarnyba, siekiant išspręsti karių trūkumo problemą.
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Informacinio ir kibernetinio saugumo srityje, buvo įkurtas Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras, pradėjęs veikti 2015 m. sausio 1 d. Tikimasi, 
kad jis bus sėkminga priemonė centralizuotai stebėti informacinę ir kiberneti-
nę erdvę. Dar daugiau, Lietuva kartu su trimis ES narėmis pateikė siūlymą ES 
mastu imtis priemonių, skirtų įveikti Rusijos propagandą ir pagerinti infor-
macinę aplinką, ypač rusakalbėms tautinėms mažumoms. Tai pirmoji tokio 
pobūdžio iniciatyva, įgyvendinama ES mastu. Nepaisant sėkmingai kelią be-
siskinančios iniciatyvos ES mastu, Lietuvoje nepavyko priimti sprendimo dėl 
rusiškų televizijų transliacijos apribojimo. 

2014 m. geopolitinių sukrėtimų metu energetiniam saugumui buvo pa-
daryta mažiausia įtaka, kadangi strateginiai projektai buvo pradėti įgyvendinti 
dar iki šios krizės. Trys iš keturių Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 
strategijoje įvardytų projektų yra sėkmingai įgyvendinami, išskyrus Visagino 
atominės elektrinės projektą, kuris dėl neigiamo rezultato 2012 m. patariama-
jame referendume šiuo metu nėra įtrauktas į politinę darbotvarkę. SGD termi-
nalo projekto įgyvendinimo data tapo simboline siekiant įgyvendinti Lietuvos 
energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos tikslą. Vis dėlto, jokių naujų inicia-
tyvų 2014 m. energetinio saugumo srityje nebuvo užfiksuota. 

Apibendrinant galima teigti, kad dėl daugelio Lietuvos saugumo prio-
ritetų buvo sutariama jau ilgą laiką, tačiau dėl politinės valios ir visuomenės 
paramos investuoti į saugumą stokos sprendimai nebuvo priimami iki praėju-
sių metų geopolitinių iššūkių. Todėl krizė Ukrainoje suvaidino katalizatoriaus 
vaidmenį ir paskatino Lietuvą stiprinti saugumą. 

2015 m. vasaris
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Karo prievolės konstituciniai pagrindai  
ir kai kurie ordinarinio teisinio reguliavimo 
konstitucingumo aspektai 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnis yra vienas iš valstybės gynimo konstitucinių 
pagrindų ir nustato valstybės gynimą piliečiams kaip teisę, tačiau kartu ir kaip pareigą. Šis Konstitucijos 
straipsnis palieka įstatymų leidėjui diskrecijos teisę įstatymu detalizuoti piliečių pareigos atlikti karo 
ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą įgyvendinimo tvarką. Dėl ginkluotųjų pajėgų pertvarkymo 
į profesionaliąją ir savanorių kariuomenę tampa aktualus klausimas dėl kai kurių ordinarinio regul-
iavimo nuostatų, susijusių su visuotine karo prievole, kuri šiuo metu nors ir sustabdyta, tačiau nėra 
panaikinta, konstitucingumo. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs dėl karo 
prievolės sustabdymo konstitucingumo, tačiau tai nereiškia, kad visi su karo prievole susiję klausimai 
išnagrinėti.  Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti visuotinės karo prievolės konstitucinį pagrindą ir 
kai kurių ordinarinio reguliavimo nuostatų, susijusių su visuotine karo prievole, konstitucingumą. 
Todėl nagrinėtinas klausimas, ar visuotinė karo prievolė, jeigu ji būtų įgyvendinama, atitinka 
konstitucinį asmenų lygiateisiškumo ir karinio teisingumo principus1. Atitinkamai keliamas klausi-
mas, kaip karo prievolę lemia konstitucinis valstybės apsaugos užtikrinimo tikslas. Dėl augančio 
kariuomenės panaudojimo užsienyje, tačiau mažėjančio karo prievolininkų poreikio nagrinėtina, 
ar visuotinės karo prievolės sustabdymas kaip gynybos reformos dalis toliau galima tam, kad būtų 
užtikrinta valstybės gynyba. Atsakant į išsikeltus klausimus bus atsigręžta į gausią ir ilgametę Voki-
etijos konstitucinę doktriną, kurioje pateikiami Pagrindinio Įstatymo, kaip steigiamosios valdžios 
teisės akto, išaiškinimai, neabejotinai galintys padėti interpretuoti Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintą 
(visuotinę) karo prievolę.

Įvadas

Karo prievolė, kai šauktiniai yra kviečiami atlikti nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą, Lietuvoje jau keleri metai nebevykdoma, tačiau tai 
nereiškia, kad ji niekada nebebus atnaujinta. Žvelgiant į ateitį ir ypač į 

* Kristina Kenstavičienė – Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto 
lektorė, doktorantė. Adresas korespondencijai: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. Tel. 8 5 2714546, el. paštas: 
k.kenstaviciene@mruni.eu. 
1 Reikia pastebėti, kad „karinio teisingumo“ terminas gali būti suprantamas dvejopai  – kaip visuotinės 
karo prievolės lygiateisiškumas ir kaip specialaus karo lauko teismo vykdomas teisingumas. Tačiau šiame 
straipsnyje, atsižvelgiant į tyrimo objektą, bus remiamasi karinio teisingumo kaip visuotinės karo prievolės 
lygiateisiškumo  samprata.

© Kristina Kenstavičienė, 2015
© Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2015



besikeičiančią geopolitinę ir valstybės išorinio saugumo aplinką neatmestina 
prielaida, kad Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) gali patvirtinti 
ir didesnį nei nulis ribinį privalomosios karo tarnybos karių skaičių. Tuomet 
būtų vėl realiai vykdoma karo prievolė, kuri šiuo metu Karo prievolės įstatymo 
pakeitimo įstatyme2 (toliau – Karo prievolės įstatymas) egzistuoja daugiau tik 
kaip „įšaldyta“, kartu „rezervinė“ norma. 

Šiame straipsnyje nebus nagrinėjami privalomosios karo, savanoriškosios 
ar profesinės karo tarnybos privalumai ir trūkumai, apie kuriuos yra parašytas 
ne vienas vertingas straipsnis3. Bus bandoma analizuoti karo prievolę kons-
titucingumo aspektu, nes Lietuvos teisės mokslininkų darbų šiuo klausimu 
stinga4.

Atnaujinus karo prievolės vykdymą, kitas svarbus klausimas, su kuriuo 
susidurtume, – tai teisės į karo prievolės lygiateisiškumą, arba dar Vokietijos 
konstitucinėje ir mokslinėje doktrinoje vadinamo karinio teisingumo princi-
po (vok. der Grundsatz der Wehrgerechtigkeit) taikymo užtikrinimas. Atsakę į 
šį klausimą, priartėtume prie karo prievolės konstitucingumo, kai atlikti karo 
tarnybą yra pašaukiami ne visi valstybės piliečiai. 

Teorinė tikimybė, kad privalomoji karo tarnyba gali būti atnaujinta ver-
čia analizuoti, koks karo prievolės konstitucinis ir ordinarinis reguliavimas 
šiuo metu egzistuoja nacionalinėje teisėje, taip pat kaip naujojo Karo prievolės 
įstatymo nuostatos dera su Lietuvos Respublikos Konstitucija5 ir Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo doktrina. Atsižvelgiant į tai, kad karo prievolė 
yra įgyvendinama ne tik privalomosios, bet ir ją pakeičiančios alternatyviosios 
krašto apsaugos tarnybos pagrindu, straipsnyje bus analizuojama karo prievo-
lė kaip privalomoji karo tarnyba.

Straipsnyje taip pat bus analizuojama gausi Vokietijos, kuri kaip ir 
Lietuva viena iš paskutiniųjų NATO valstybių įvykdė karo prievolės reformą, 
Federalinio Konstitucinio Teismo jurisprudencija6. Pirmasis Vokietijos Kon-
stitucinio Teismo sprendimas7, susijęs su karo prievole, buvo priimtas dar 1960 
m. gruodžio 20 d. Lietuvos Konstitucinio Teismo doktrina nėra tokia sena ir 

2 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo pakeitimo įstatymas, Valstybės žinios, 2011-07-13, Nr. 86-
4150.
3 Žr.: J. Novagrockienė, ed., Profesionalioji kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje, 
Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005.
4 Žalimas D., ,,Karo ir alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba “,  žr.: Birmontienė T.,  Lietuvos konstitucinė 
teisė, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012.
5 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės Žinios, 1992-11-30, Nr.: 33.
6 BVerfGE 12, 45; BVerfGE 38, 154; BVerfGE 48, 127; BVerfGE 69, 1; BVerfG, 2 BvL 2/02 v. 27. März 2002; 
2 BvR 821/04 v. 17 Mai 2004.
7 BVerfGE 12, 45, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv012045.html#Opinion, 2014 02 08.
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gausi8. Todėl nagrinėdami Vokietijos oficialiąją konstitucinę doktriną galėtume 
žvelgiant į ateitį pagal analogiją analizuoti Lietuvos karo prievolės konstitucinį 
ir ordinarinį reguliavimą9. Lyginamoji analizė ne tik padėtų atrasti Lietuvos 
Konstitucijos aiškinimo panašumus ir (ar) skirtumus, bet ir surasti galimus at-
sakymus dėl esamo karo prievolės ordinarinio reguliavimo konstitucingumo.

Todėl pirmojoje straipsnio dalyje bus nagrinėjama, kaip konstitucinis 
valstybės saugumo užtikrinimo tikslas yra susijęs su visuotine karo prievole. 
Antrojoje dalyje – kai kurie karo prievolės konstitucinių pagrindų aspektai, t. y. 
konstitucinė karo prievolės samprata, kurią determinuoja karinio teisingumo 
konstitucinis reikalavimas. Trečioji dalis skirta pažvelgti į esamą karo prievolės 
ordinarinį reguliavimą ir pabandyti išanalizuoti kai kurias jo nuostatas konsti-
tucingumo aspektu.

1. Konstitucinis valstybės apsaugos užtikrinimo tikslas 
ir ginkluotųjų pajėgų sudarymo ir išlaikymo pareiga

Kiekvienos valstybės karinio saugumo užtikrinimo poreikį, ko gero, 
galėtume palyginti su Abrahamo Haroldo Maslow pateikta žmogaus poreikių 
hierarchija10, kurioje pirmoje vietoje atsiduria su žmogaus buvimu per se susiję 
fiziologiniai poreikiai ir iš karto po jų eina su saugumu susiję poreikiai, skirti 
pirminiam poreikiui užtikrinti. Lygiai taip pat ir iš valstybės (ją sudarančios 

8 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimas „Dėl karių galimybės kreiptis į 
teismą“ , Valstybės žinios. 2002-07-05, Nr. 69-2832;
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių su 
kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888;
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarimas „Dėl tarptautinių karinių 
operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių“, Valstybės žinios. 2011-03-17, Nr. 32-1503.
9 Reikia pastebėti dar ir tai, kad karo prievolė Vokietijoje yra susijusi su stipriomis nacionalinėmis tradici-
jomis ir istorija (pvz., Šaltojo karo metu siekis suformuoti tokią kariuomenę, kuri būtų pajėgi atremti 
masinę sovietų ginkluotųjų pajėgų invaziją). O, kaip nurodo Tomas Jermalavičius, Didžiojoje Britanijoje 
ir Jungtinėse Valstijose karo prievolė egzistavo kaip laikinas atsakas į nacionalinio masto ypatingąsias 
situacijas ir grėsmes, o ne kaip nuolatinis gynybos politikos įrankis. Todėl šiose valstybėse, skirtingai nei 
Lietuvoje ar Vokietijoje, jau seniai funkcionuoja profesinės kariuomenės sistema ir prie to prisidėjo ne 
tik palanki valstybių teritorijų geografinė padėtis, apsaugojusi jas nuo tiesioginės užsienio ginkluotųjų 
pajėgų invazijos grėsmės, bet ir branduolinio ginklo atsiradimas, kuris, kaip teigia Morrisas Janowitzas, 
pakeitė strateginį ginkluotųjų pajėgų vaidmenį ir suteikė pagrindą kvestionuoti masinės kariuomenės 
reikalingumą. Žr.: Jermalavičius, T. Karo prievolė Lietuvoje: orientyrai diskusijai. Novagrockienė, J. ir kt., 
Profesionalioji kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija, 2005, p. 14; Janowitz, M. US Forces and the Zero Draft. Adelphi Paper, 1973,  
No. 94, p. 4.
10 Maslow A. H., A „Theory of Human Motivation“, Psychological Review, 1943, 50(4): 370-396, http://psy-
chclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm, 2014 07 10.



teritorijos, tautos ir valdžios) egzistavimo užtikrinimo kyla saugumo poreikis, 
kurio vienas iš būdų kaip tik ir yra valstybės karinė gynyba. Šį poreikį 
steigiamoji valdžia patvirtino konstituciškai, nustatydama, kad „Lietuvos Re-
spublika, [...], siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių 
gerovę ir pagrindines jų teises ir laisves“ (Konstitucijos 135 str. 1 d.), kartu 
pavesdama įstatymų leidėjui detalizuoti krašto apsaugos organizavimą (Kon-
stitucijos 139 str. 3 d.). Šis konstitucinis pavedimas įstatymų leidėjui apima 
ne tik pareigą suformuoti ginkluotąsias pajėgas, bet ir jas išsaugoti, garantuoti 
jų veiksmingą funkcionavimą. „Valstybės nepriklausomybė, teritorijos vien-
tisumas, konstitucinė santvarka yra vienos svarbiausių konstitucinių vertybių, 
kurių apsauga yra prioritetinė valstybės valdžios ir visų piliečių priedermė. Šios 
pareigos vykdymo užtikrinimas yra valstybės saugumo garantija“11. Todėl gali-
ma teigti, kad įstatymų leidėjas negali nei Konstituciją keičiant, nei paprastai-
siais įstatymais ar juo labiau įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais panai-
kinti ginkluotąsias pajėgas, kaip valstybės egzistavimo, inter alia, konstitucinės 
santvarkos, garantą. Toks draudimas galiotų ir steigiamajai valdžiai, o bet koks 
mėginimas atsisakyti karinės valstybės gynybos būtų antikonstitucinis. Lietu-
vos Respublikos Konstitucinis Teismas nurodė: 

iš Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalies kyla imperatyvas, kad Konstitucijos pataisomis ne-
gali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. [...] pagal Konstituciją 
negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigta bent viena iš Lietu-
vos valstybės, kaip Konstitucijoje įtvirtinto bendro visos visuomenės gėrio, pamatą sudarančių 
konstitucinių vertybių – valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinis žmo-
gaus teisių ir laisvių pobūdis12. 

Vadinasi, aptariamą draudimą panaikinti ginkluotąsias pajėgas sąlygoja 
poreikis puoselėti ir išsaugoti tai, ką tauta nustatė Konstitucijos preambulėje ir 
Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 1 str. – valstybės nepriklauso-
mybę13. Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucija yra vientisas aktas, o jos normos ir 
principai sudaro darnią sistemą, taip pat ir vientisą krašto apsaugos konstitu-

11 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių su 
kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“. Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
12 „[...] išskyrus atvejį, kai Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka būtų keičiamas Konstituci-
jos 1 straipsnis ir Konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“, kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis, 
2 straipsnyje nustatyta tvarka būtų keičiamas šio įstatymo 1 straipsnis“. Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarimas „Dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo“, TAR, 
2014-01-24, Nr. 478.
13 Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme rengiant bylą „Dėl teisės aktų, susijusių su kariuomenės 
pertvarka, konstitucingumo“ (2009 m. rugsėjo mėn. 24 d. nutarimas. Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 
115-4888) buvo gauti Krašto apsaugos ministerijos atstovų Dainiaus Žalimo bei Algmino Gutausko 
rašytiniai paaiškinimai, kuriuose taip pat pažymėta, kad karo prievolė yra susijusi su vienos iš svarbiausių 
konstitucinių vertybių – Lietuvos nepriklausomybės – gynimu, o valstybės pareiga užtikrinti šios vertybės 
atitinkamą gynimą.
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cinio reguliavimo sistemą, iš Konstitucijos 3, 139, 141, 142 straipsnių nuostatų, 
„įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad Lietuvos 
Respublika turėtų reguliarią, gerai organizuotą kariuomenę, pajėgią vykdyti 
konstitucines funkcijas“14.

Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad iš Pagrin-
diniame Įstatyme15 įtvirtinto valdžių padalijimo ir juo paremtos konstitucinės 
santvarkos įstatymų leidėjas ir kompetentingos gynybos sistemos instituci-
jos privalo nustatyti tokias priemones, kurios yra būtinos siekiant detalizuoti 
konstitucinį valstybės karinės gynybos principą. „Kokie teisės aktai ir įsaky-
mai yra būtini, kad pagal Konstituciją ir esamus sutartinius įsipareigojimus 
su sąjungininkais būtų užtikrinta funkciniu požiūriu veiksminga gynyba, šios 
institucijos remiantis plačiais politiniais svarstymais iš esmės sprendžia savo 
atsakomybe“16. Todėl „Bundesvero [ginkluotųjų pajėgų – aut. past.] sukūri-
mas bei veiksmingas funkcionavimas [...] turi konstitucinį statusą“17. Lietuvos 
Konstitucinis Teismas pavartojo platesnės prasmės terminą valstybės apsau-
gos funkcija, kuris taip pat suponuoja konstitucinį valstybės karinės gynybos 
principą: „valstybės apsaugos funkcijai, kuri apima konstitucinių vertybių, 
kaip prioritetinių, apsaugą, vykdyti yra reikalinga atskira institucinė sistema, 
sudaryta iš karinių ir sukarintų valstybės institucijų“18. Tai dar kartą patvirti-
na esant konstitucinį pagrindą sudaryti ir išlaikyti ginkluotąsias pajėgas, kaip 
priemonę valstybės karinei gynybai19.

Žvelgiant istoriškai, 1791 m. gegužės 3 d. pirmojoje Lietuvos ir Lenkijos 
(o kartu ir Europos) Konstitucijoje buvo nustatyta, kad „tauta privalo pati gin-

14 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių 
su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
15 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
BJNR000010949.html, 2014 07 01.
16 „Welche Regelungen und Anordnungen notwendig erscheinen, um gemäß der Verfassung und im 
Rahmen bestehender Bündnisverpflichtungen eine funktionstüchtige Verteidigung zu gewährleisten, 
haben diese Organe nach weitgehend politischen Erwägungen in eigener Verantwortung zu entscheiden“, 
BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
17 „Einrichtung und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr [...] haben verfassungsrechtlichen Rang“, BVerfGE 
48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
18 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių su 
kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
19 Sutinkama ir kita nuomonė, kad Seimas, visgi, gali panaikinti ginkluotąsias pajėgas keisdamas 
Konstituciją. Tačiau šiuo metu (atsižvelgiant į esamą geopolitinę situaciją, tarptautinius įsipareigojimus, 
kurie atsiranda dėl narystės NATO) tokie svarstymai nėra realūs, daugiau utopiniai, nes, ko gero, tik 
esant visiškai taikai pasaulyje būtų galima galvoti apie valstybės apsaugos funkcijos išnykimą, inter alia, 
ginkluotųjų pajėgų konstitucinį panaikinimą.



tis nuo užpuolimų ir išsaugoti savo neliečiamumą“20. 1787 m. Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Konstitucijos21 preambulėje formuluojama panašiai, kad „Mes, 
Jungtinių Valstijų Tauta, siekdami [...] organizuoti bendrą gynybą, [...].“ (angl. 
We the People of the United States, [...]  provide for the common defense, [...].). 
Cituojamos nuostatos parodo tradicinę valstybės funkciją – visuomenės ir jos 
narių apsaugą nuo išorinių užpuolimų. „Valstybei, net ir jos rudimentinėse for-
mose, niekada netrūko šios veiklos. Gynyba nuo bendrų išorinių pavojų visais 
laikais buvo veiksmingiausias motyvas sudarant galingus susivienijimus“22. 
Vadinasi, kalbėdami apie demokratinės valstybės vieną iš saugumo garantų 
– ginkluotąsias pajėgas, susiduriame su užduotimi ne tik konstituciškai, bet ir 
ordinariškai reglamentuoti klausimus, susijusius su šia ginkluota jėga. Tačiau 
ne tik turi būti nustatyti ginkluotųjų pajėgų tikslai, uždaviniai ir  panaudojimo 
sąlygos, bet, pirmiausiai, reikia nuspręsti, kaip jos bus formuojamos –  profesi-
nės, savanoriškosios ar privalomosios karo tarnybos pagrindu. 

Visuotinės karo prievolės istorija palyginti su žmonijos istorija yra gana 
trumpa. Nuo 1792 m. visų piliečių lygybės principu paremtos visuotinės karo 
prievolės prancūziškuoju pavyzdžiu23 pasekė vėliau ir didžioji dalis Europos. 
Maždaug prieš porą šimtų metų Prūsijos vadai ir Carlas von Clausewitzas, su-
sidūrę su revoliuciniais karais, buvo priversti keisti požiūrį į nusistovėjusius 
kovos būdus ir samdomą kariuomenę ir įgyvendinti karinę reformą, įvedant 
visuotinę karo prievolę, kartu likviduojant baudžiavą24. Tačiau po Šaltojo karo 
dėl pasikeitusios saugumo aplinkos ne vienoje valstybėje buvo atlikta ginkluo-
tųjų pajėgų reforma, nustatant kokybiškai kitokią jų sudėtį. Prie to prisidėjo ir 
narystė NATO, kuri paremta kolektyvinės gynybos principu, padedančiu ge-
riau užtikrinti konstitucinių vertybių, inter alia, valstybės nepriklausomybės, 
apsaugą, nes karinio užpuolimo atveju valstybei suteikiamos papildomos kitų 
valstybių narių ginkluotosios pajėgos. Per pastaruosius kelerius metus dauge-
lyje NATO valstybių yra atsisakyta ar sustabdyta privalomoji karo tarnyba, o 
ginkluotosios pajėgos formuojamos savanoriškosios ar profesinės karo tarny-

20 „Die Nation ist sich selbst schuldig, sich gegen Überfälle zu verteidigen und ihre Unverletztheit zu be-
wahren“, K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland: Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz 
und Haushaltverfassung, Notstandsverfassung. Band II. Verlag C. H. Beck München.1980, p. 846.
21 Constitution of the United States, http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm, 
2014 07 01.
22  „Diese Tätigkeit und der ihr entsprechendeZweck haben dem Staate niemals, auch nicht in seiner 
rudimentärsten Form, gemangelt. Abwehr gemeinsamer äußerer Gefahrist zu allen Zeiten das wirksamste 
Motiv zur Bildung machtvollerVerbände gewesen“, Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage, Berlin, 
1924, p. 255.
23 Stern, (20 išnaša) p. 880.
24 Carl von Clausewitz, Apie karą, I dalis, (Versta iš vokiečių kalbos: Carl von Clausewitz, „Vom Kriege“, 
Ullstein-Verlag, Berlin. 1980), Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 5.
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bos pagrindu. Iš 28 NATO valstybių tik penkiose (Danijoje, Estijoje, Graiki-
joje, Norvegijoje, Turkijoje) yra realiai vykdoma privalomoji karo tarnyba25. 
Lietuva išsiskiria tuo, kad nors privalomoji karo tarnyba yra sustabdyta, tačiau 
palikta galimybė ją atnaujinti Seimui nustačius didesnį nei nulis ribinį karių 
skaičių. 

Kaip jau minėta, jei pripažįstame, kad įstatymų leidėjas neturi teisės pa-
naikinti ginkluotųjų pajėgų, tačiau turi plačią diskreciją nuspręsti dėl jų suda-
rymo tiek kiekybinės apimties, tiek ir struktūros prasme, tuomet kyla klausi-
mas, kokios yra konstitucinės ribos minėtam sprendimui priimti. Todėl toliau 
bus analizuojami kai kurie karo prievolės konstitucinių pagrindų aspektai, pa-
dėsiantys atskleisti karo prievolės konstitucinę sampratą, kurią determinuoja 
konstitucinis lygiateisiškumo principas ir jo implikuojamas karinio teisingu-
mo reikalavimas. 

2. Karo prievolės konstitucinis pagrindimas

2.1. Karo prievolės konstitucinė samprata

Vokietijos mokslinėje26 ir konstitucinėje doktrinoje27 vienareikšmiškai 
pripažįstama, kad Pagrindinio Įstatymo 12a str. 1 d.28 yra įtvirtinta visuotinė 
karo prievolė, kurios įgyvendinimui numatyti keli lygiaverčiai būdai: karo tar-
nyba (ginkluotosiose pajėgose, federalinėje pasienio apsaugos tarnyboje) ir 
alternatyvioji tarnyba civilinės gynybos junginyje. Be to, „visuotinė karo prie-
volė ir valstybinės taikos gynybos principas yra konstitucijos paskirti saugoti 
žmogaus orumo teisę ir laisvę, kaip ir teisę į gyvenimą  fizinį neliečiamumą 
(nuo išorinės grėsmės)“29. Todėl bet kokie bandymai paneigti šiuos principus, 

25 Wehrpflicht international – ein Überblick, Wehrpflicht in der NATO, http://www.bundeswehr.de/
portal/a/bwde/!ut/p/c4/HcZBDoAgDAXRs3gBunfnLdRdgSI_ECTQ2OtrzOQlQyd9NX5wseJuXGmnI2D-
15rxFcVOHQMtgSSrOJI-eKkLW_yOkTTWpHyj1si0v6sdIAQ!!/, 2014 07 28.
26 Žr.: R. Scholz, Art. 12a. Dürig, G.; Maunz; T. Kommentar zum Grundgesetz, http://beck-online.beck.
de/, 2013 06 26. J. Fleischhauer, Wehrpflichtarmee und Wehrgerechtigkeit: Die Verfassungsmäßigkeit der 
allgemeinen Wehrpflicht im Blickwinkel sicherheitspolitischer, gesellschaftlicher und demographischer Verän-
derungen, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2007; Blome T., Das Grundrecht auf Wehrgleichheit, Frankfurt am 
Main ; Berlin [u.a.]: Lang, 2012.
27 BVerfGE 12, 45; BVerfGE 38, 154; BVerfGE 48, 127; BVerfGE 69, 1 ir t.t.
28 „Vyrai, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, gali būti įpareigojami tarnauti ginkluotosiose pajėgose, 
federalinėje pasienio apsaugos tarnyboje arba civilinės gynybos junginyje“.
29 „Die allgemeine Wehrpflicht und das Prinzip der wehrhaften Friedensstaatlichkeit sind gerade von Verfas-
sungs wegen dazu berufen, das Recht und die Freiheit der allgemeinen Menschenwürde sowie das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit (vor äußerer Bedrohung) zu schützen“, R. Scholz, Art. 12a. 
Dürig, G.; Maunz; T. Kommentar zum Grundgesetz, http://beck-online.beck.de/, 2013 06 26.



remiantis konstituciškai garantuojamu žmogaus orumu ar pagrindine teise į 
gyvybę ir fizinį neliečiamumą, negalimi30.

Kaip jau minėta, Lietuvoje karo prievolės konstituciniai pagrindai pir-
miausiai yra įtvirtinti Konstitucijos 139 str., kurio pirmoje dalyje nustatyta, 
kad „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvie-
no Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga“. Ši formuluotė suponuoja iš-
vadą, kad visuotinė valstybės gynimo pareiga piliečiams atsiranda pereinant 
iš taikos į karo režimą31, tačiau tikrai neleidžia vienareikšmiškai spręsti esant 
visuotinę karo prievolę, kuri turi būti atliekama taikos metu. Be to, ir Lietu-
vos Konstitucinis Teismas aiškindamas 139 str. turinį32 nekonstatavo, kad yra 
visuotinė karo prievolė: „139 straipsnis negali būti interpretuojamas kaip reiš-
kiantis, <...> kad kiekvieno piliečio pareiga yra atlikti tokią privalomąją karo 
tarnybą, kuri įstatymuose įvardyta kaip privalomoji pradinė karo tarnyba“. 
Suprantama, kad tokios pareigos nebus esant objektyvioms priežastims, pvz., 
neįgalumas, amžius ar pan., dėl kurių pilietis negalės atlikti savo konstitucinės 
pareigos, todėl yra nuo jos atleidžiamas. 

Tame pačiame nutarime Lietuvos Konstitucinis Teismas nurodo, kad 
„konstitucinė privalomosios karo tarnybos samprata, įtvirtinta Konstitucijos 
139 straipsnio 2 dalyje, negali būti tapatinama su Konstitucijos 141 straips-
nyje vartojama tikrosios karo tarnybos sąvoka“, nes „tikroji karo tarnyba gali 
būti organizuota tiek profesinės, tiek savanoriškosios ar privalomosios karo 
tarnybos (arba kelių minėtų tarnybos rūšių) pagrindu“. Akivaizdu, kad Kons-
titucinis Teismas tokiu išaiškinimu ne tik atskyrė kartais gal ir tapatinamas 
dvi sąvokas, bet ir patvirtintino galimas tikrosios karo tarnybos įgyvendini-
mo formas, kurios Konstitucijoje expressis verbis nėra minimos. Privalomąją 
karo tarnybą, priskirtą prie vienos iš tikrosios karo tarnybos formų, įstatymų 
leidėjas gali alternatyviai pasirinkti šalia kitų karo tarnybos rūšių formuojant 
ginkluotąsias pajėgas. 

Tačiau dėmesį atkreipia kita Konstitucinio Teismo tezė, esą „Konstituci-
jos 139 straipsnio 2 dalyje numatytas karo prievolės (privalomosios karo tar-
nybos) institutas, kurio formos Konstitucijos 139 straipsnio 2 dalyje expressis 
verbis nėra apibrėžtos“33. Tokiu būdu Teismas šiame nutarime pirmą ir vie-

30 BVerfGE 12, 45, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv012045.html#Opinion, 2014 02 08.
31 Tačiau nebūtinai karo padėtis turi būti paskelbta, kaip tai numatyta 142 str., nes užsienio ginkluotos 
jėgos veiksmai prieš valstybę gali būti atlikti dar iki priimant kompetentingoms institucijoms sprendimus 
dėl karo padėties. Juo labiau, kad tokią teisę suteikia ir Konstitucijos 3 str.  2 d.
32 „Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto 
apsaugos tarnybą“.
33 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių 
su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
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nintelį kartą pripažino esant karo prievolę, tačiau ne jos visuotinį pobūdį (gal 
dėl to, kad šis klausimas nepateko į tyrimo dalyką). Visgi, abejotina, ar tikrai 
galima karo prievolę sutapatinti su privalomąją karo tarnyba, o taip pat, ar 
tikrai Konstitucijos 139 straipsnio 2 dalyje nėra expressis verbis visai jokių karo 
prievolės formų? Manytina, kad Lietuvos konstitucinėje doktrinoje vartojama 
formuluotė „privalomoji karo tarnyba“ ir Konstitucijos 139 straipsnio 2 dalyje 
minima ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba iš esmės atitinka karo prievolės 
įgyvendinimą, todėl yra dvi karo prievolės įgyvendinimo formos. Žinoma, pri-
valomosios karo tarnybos ir ją pakeičiančios alternatyviosios tarnybos formų 
(atlikimo būdų) Konstitucija, kaip jau minėta, nedetalizuoja. Kita vertus, karo 
prievolė ir privalomoji karo tarnyba nėra tas pats, tačiau abi sąvokos susijusios. 
Asmuo, esantis karo prievolininkas, ne būtinai atliks privalomąją karo tarny-
bą. Ir atvirkščiai asmuo, atliekantis privalomąją karo tarnybą, visuomet bus 
karo prievolininkas.

Kalbant apie visuotinės karo prievolės konstitucinę sampratą, autorės 
nuomone, Lietuvos Konstitucijos 139 straipsnio 2 dalies pasirinkta formuluo-
tė „piliečiai privalo atlikti karo [...] tarnybą“ turi daugiau visuotinumo požy-
mio nei Vokietijos Pagrindinio Įstatymo 12a str. 1 d. „vyrai, sulaukę aštuo-
niolikos metų amžiaus, gali būti įpareigojami tarnauti ginkluotosiose pajėgose 
[...]“. Pirmiausiai tokią išvadą suponuoja normos adresatai – piliečiai, vadinasi, 
nedaromos jokios išimtys lyties pagrindu kaip Vokietijoje, kurioje tokią par-
eigą turi atlikti tik vyrai. Antra, 139 str. 2 d. yra įtvirtinta kaip konstitucinis 
imperatyvas įstatymų leidėjui nustatyti piliečių pareigos atlikimo tvarką, o ne 
kaip Vokietijos Pagrindinio Įstatymo (12a str. 1 d.) įgalinanti norma nustatyti 
įpareigojamą. 

Tačiau jeigu pritariame Lietuvos Konstitucinio Teismo pozicijai, kad 
Konstitucijos 139 str. nereiškia, kad kiekvienas pilietis turi pareigą atlikti pri-
valomąją karo tarnybą, tuomet kyla klausimas, kaip tai dera su asmenų lygia-
teisiškumu (Konstitucijos 29 str.). Vadinasi, galima konstatuoti, kad kartu su 
karo prievolės konstituciniu pagrindimu įstatymų leidėjui atsiranda dar viena 
užduotis – įveikti privalomosios karo tarnybos netikrumą ir įteigti, kad yra vi-
suotinė karo prievolė, net jei ši karo tarnyba organizuojama šalia kitų tarnybos 
rūšių: profesinės ir (ar) savanoriškosios karo tarnybos. Kaip nurodo Thomas 
Blome`as, karinio teisingumo (lygiateisiškumo) „klausimas yra toks pats senas 
kaip ir ginkluotosios pajėgos“ (vok. Diese Frage ist so alt wie die Bundeswehr)34. 
Deja, šis klausimas Lietuvos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nu-
tarime taip pat nebuvo analizuotas, nes nepateko į tyrimo dalyką, tačiau tai 

34 T. Blome, Das Grundrecht auf Wehrgleichheit, Frankfurt am Main; Berlin [u.a.]: Lang, 2012, p. 1.



nereiškia, kad yra mažiau aktualus. Todėl toliau svarbu nustatyti, kaip turi būti 
aiškinama ir suprantama karo prievolė, kad ji atitiktų minėtą karinio teisingu-
mo principą, arba kaip karinio teisingumo principo reikalavimai determinuo-
ja visuotinę karo prievolę.

2.2. Karo prievolė pagrįsta karinio teisingumo principu

Pagal Vokietijos Federacinės Respublikos federalinės gynybos ministe-
rijos duomenis 2009 m. iš visų karo prievolininkų 70,5 proc. buvo atleisti nuo 
karo tarnybos remiantis karo tarnybos išimtimis. Tačiau tik 16,9 proc. atliko 
pradinę karinę tarnybą, nes iš visų karo prievolininkų 6,2 proc. nebuvo pati-
krinti, o 6,4 proc. nebuvo net pašaukti. Todėl iš viso 12,6 proc. laikomi contra 
legem. Galiausiai 83,1 proc. neatliko jokios pradinės karo tarnybos35. Kad Lie-
tuvoje taip pat trūksta karo prievolės visuotinumo, buvo pareikšta 2009 m., kai 
Konstituciniame Teisme rengiant bylą dėl teisės aktų, susijusių su kariuomenės 
pertvarka, konstitucingumo buvo gautas Seimo nario Juozo Oleko rašytinis 
paaiškinimas, kad „tarnauja tik apie 2 procentus visų jaunuolių, tinkamų atlik-
ti privalomąją pradinę karo tarnybą“36.

Ši empirinė išvada akivaizdžiai parodo, kad nors egzistuoja karo prie-
volė, vis dėlto ji yra ne visuotinė, kaip tai kyla iš konstitucijos, o tik „likusios 
dalies karo prievolė“ (vok. Restwehrpflicht)37, nes net daugiau nei pusė prievo-
lininkų neatlieka privalomosios karo tarnybos pareigos. O tai neteisinga karo 
prievolę atliekančių asmenų atžvilgiu. Karinė tarnyba ir kiti gynybiniai įsipa-
reigojimai labai paveikia šauktinių asmeninį gyvenimą38, nes dėl vykdomos 
tarnybos negalima pasirinkti profesijos, įgyt išsilavinimo, taip pat patiriami 
tam tikri šeimyniniai ar ekonominiai nepatogumai. Šios neteisybės jausmas 
verčia pažvelgti, ar tikrai nėra prieštaravimo konstituciniam visuotinės karo 
prievolės reikalavimui.

Karinio teisingumo principas yra pagrįstas idėja, kad karinės prievolės 
siekiamu tikslu – užtikrinti karinę valstybės gynybą – iš esmės kiekvienam 
piliečiui suteikiama gėrybė (pvz., nepriklausoma valstybė, kuri garantuos jo 
teises), todėl karinė prievolė yra visų piliečių pareiga. Kartu Vokietijos Kons-

35 Ten pat, p. 140–141.
36 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių 
su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
37 Blome, (34 išnaša), p.157.
38 BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22; BVerfGE 38, 154, http://
www.servat.unibe.ch/dfr/bv038154.html, 2014 01 22.
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titucinis Teismas pažymėjo, kad visuotinė karo prievolė yra „bendrosios lygy-
bės idėjos išraiška“ (vok. ist Ausdruck des allgemeinen Gleichheitsgedankens) 
39, o „pilietinių pareigų lygybės konstitucinis reikalavimas formuoja karinį 
teisingumą“ (vok. Verfassungsgebot der staatsbürgerlichen Pflichtengleichheit 
in Gestalt der Wehrgerechtigkeit)40. Akivaizdu, kad valstybėje karinės grėsmės 
akivaizdoje karo prievolininkas, atlikdamas karinę tarnybą, rizikuoja savo gy-
vybe, o nepašauktųjų tarsi pasigailima ir jie lieka apsaugoti nuo tokios grėsmės. 
Vadinasi, pagrindinės pareigos, inter alia, karo prievolė gali būti pagrįstos tik 
priklausomumu valstybinei bendruomenei ir kai atliekama tokios bendruo-
menės tikslais, kurie visiems jos nariams teikia naudą, todėl logiška, kad tokios 
pareigos turi būti visiems vienodai nustatytos. Šią idėją galima būtų išreikšti 
tokia schema:

Pareiga → Nauda visai bendruomenei → Lygybė → Visuotinumas → Teisingumas

Kaip nurodė Vokietijos Konstitucinis Teismas, tik iš pareigų lygybės 
idėjos taip pat galima kildinti ir asmeninį karinį pasirengimą41. Atskiri šauk-
tiniai tik tada bus pasiruošę prisiimti asmeninį pasiaukojimą bendruomenei, 
jei jie bus tikri, kad ši pareiga taip pat taikoma visiems kitiems piliečiams. Tiek 
Vokietijos Pagrindinio Įstatymo 3 str. 1 d., tiek Lietuvos Konstitucijos 29 str., 
įtvirtinantys žmonių lygybės (lygiateisiškumo) principą, tampa, kaip nuro-
dė Jensas Fleischhaueris, „pagrindinių pareigų struktūrinis elementas ir vei-
kia kaip ‘kvaziaksesorinė norma’ “42. Tai patvirtinta ir Lietuvos Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje: „Konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas 
reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems 
vienodai (<...> 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. rug-
sėjo 23 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai)“43. „Iš esmės lygūs savavališkai 
negali būti laikomi nelygiais ir iš esmės nelygūs savavališkai negali būti laikomi 
vienodais“44. Be to, pagrindinės pareigos taip pat kaip ir pagrindinės teisės yra 

39 BVerfGE 38, 154, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv038154.html, 2014 01 22.
40 BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
41 BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
42 „Ein Strukturelement der Grundpflichten und wirkt als ‘quasiakzessorische Norm’“, Fleischhauer J., Weh-
rpflichtarmee und Wehrgerechtigkeit: Die Verfassungsmäßigkeit der allgemeinen Wehrpflicht im Blickwinkel 
sicherheitspolitischer, gesellschaftlicher und demographischer Veränderungen, Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 
2007, p. 96.
43 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas „Dėl nacionalinio investuotojo 
steigimo teisėtumo“, Valstybės žinios, 2009-03-05, Nr. 25-988.
44 „Man darf nicht willkürlich wesentlich Gleiches ungleich und. wesentlich Ungleiches gleich behandeln“, 
BVerfGE 1, 208, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001208.html, 2014 07 05.; 
BVerfGE 4, 144, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv004144.html, 2014 07 05.



„priešiškos privilegijoms“ (vok. privilegienfeindlich)45. Todėl visiškai pritartina 
Fleischhauerio minčiai, kad pareigų lygybės postulato atsisakymas reikštų de-
mokratijos principo atsisakymą ir kartu sugrįžimą prie klasinės visuomenės46.

Tačiau asmenų lygybės principas nepaneigia galimybės įstatyme nusta-
tyti nevienodą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtin-
gose padėtyse, atžvilgiu. Visgi tokiam diferencijuotam teisiniam reguliavimui 
turi būti objektyvus pateisinimas arba juo siekiama pozityvių, visuomeniškai 
reikšmingų tikslų47. Anot Vokietijos Konstitucinio Teismo sprendimas yra sa-
vavališkas, kai „akivaizdžiai objektyvūs pagrindai nebėra atpažįstami taip, kad 
pažeidžiamas visuotinis teisingumo jausmas“48, atitinkamai „neatsižvelgiama 
į esminį visuotinį bendruomenės teisingumo supratimą“49. Įstatymų leidėjas, 
reguliuodamas karo tarnybos santykius, ir kartu nustatydamas atleidimo 
nuo privalomosios karo tarnybos sąlygas, turi pagrįsti jas objektyviomis 
aplinkybėmis, kaip pavyzdžiui, amžius, sveikatos būklė ar pan., t. y. tokiomis 
aplinkybėmis, dėl kurių piliečiai negali atlikti tokios tarnybos50. Todėl „siekiant 
išsaugoti piliečių lygybę ir karinį teisingumą, labai svarbu, kad pašaukimas ne-
būtų savavališkas“51. Pagal šią konstitucinę doktriną, ko gero, kiekvienas ordi-
narinis (nustatytas įstatyme) atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios 
karo tarnybos individualaus atidėjimo pagrindas būtų pateisinamas, nes be-
veik kiekvienam atleidimui ar atidėjimui būtų galima rasti objektyviai pagrįstą 
paaiškinimą52. Juo labiau, kaip jau minėta, remdamasis Konstitucija, įstatymų 
leidėjas turi plačią diskreciją nuspręsti dėl karo prievolės, inter alia, jos išimčių.

Be to, ir Lietuvos mokslinėje doktrinoje53 sutinkama idėja, kad siekiant 
išlaikyti karo prievolės visuotinumo įspūdį galima didinti išimčių sąrašą, trum-

45 Fleischhauer, (42 išnaša), p. 96.
46 Ten pat, p. 97.
47 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas „Dėl nacionalinio investuotojo 
steigimo teisėtumo“, Valstybės žinios, 2009-03-05, Nr. 25-988.
48 „Sachlich einleuchtende Gründe schlechterdings nicht mehr erkennbar sind, so daß ihre Aufrechter-
haltung einen Verstoß gegen das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden darstellen würde“, BVerfGE 3, 58, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv003058.html, 2014 07 05.
49 „Die fundierten allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft mißachtet werden“, BVer-
fGE 42, 64, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv042064.html, 2014 07 05.
50Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių su 
kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
51 „Zur Wahrung der staatsbürgerlichen Gleichheit und Wehrgerechtigkeit ist es deshalb von entschei-
dender Bedeutung, daß die Einberufungen nicht willkürlich vorgenommen werden“, BVerfGE 48, 127, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
52 Dėl tyrimo ribotumo, šiame straipsnyje nebus detaliau nagrinėjami atskiri atleidimo ar atidėjimo 
pagrindai, nes tokiai analizei reikėtų skirti atskirą straipsnį.
53 R. Šapronas, „Ar vis dar reikia Lietuvai šauktinių karių?“,  žr.: J. Novagrockienė, red.,  Profesionalioji 
kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija, 2005, p. 44.
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pinti privalomosios karo tarnybos laiką ar išplėsti alternatyvios krašto apsaugos 
tarnybos galimybes. Karinio teisingumo principas reikalauja pakankamo nor-
minių karo prievolės išimčių nustatymo54. Pagal Konstitucinio Teismo doktri-
ną tai reiškia, kad „išimčių nustatymas gali išsiplėsti tik iki griežtai apriboto ir 
suprantamo asmenų rato, kuris dabar kaip tik ir yra, o ateityje išsiplėsti tik iki 
tokių atvejų, kurių praktikoje turi būti ne per daug“55. Jei visuotinės karo prie-
volės išimčių atvejų skaičius nėra nuoseklaus, suprantamo ir nuspėjamo dydžio, 
gynybos pajėgumams sukuriamas rimtas pavojus dėl nuolat augančio išimčių 
skaičiaus ir negalėjimo gynybos padėties metu tuos nuostolius (karo prievoli-
ninkų trūkumą) išlyginti56. Tačiau, kaip nurodo Fleischhaueris, su tuo negali būti 
kovojama karo atveju esamą teisinį reguliavimą nesunkiai pakeičiant57 (teisinis 
reguliavimas turi būti stabilus), nes jei jau taikos metu karo prievolininkų skai-
čius lemiamai sumažėja dėl karo prievolės išimčių (ar karo tarnybos atidėjimo), 
tai kartu ir valstybės gynybos (ginkluotųjų pajėgų) gebėjimai susilpnėja, tuomet 
tai neišvengiamai daro įtaką karo padėties ar karinės grėsmės atveju.

Karinis teisingumas taip pat tik gana siaurose ribose leidžia reguliuoti ka-
rinės tarnybos trukmę. Karinės tarnybos trukmė, kuri nors konstituciškai yra 
įstatymų leidėjo diskrecijoje, bet kuriuo atveju negali būti matuojama bet kaip, 
vien įstatymų leidėjo nuožiūra ar tik dėl karinio teisingumo subalansavimo, vi-
suotinės karo prievolės užtikrinimo priežasties. Sprendimas sumažinti pradi-
nės karinės tarnybos trukmę, kad būtų galima daugiau karo prievolininkų pa-
šaukti, konstitucingas būtų tuo atveju, jei būtų surasta pusiausvyra su kitomis 
konstitucinėmis vertybėmis (pvz., valstybės ūkio (ekonominis) pajėgumas, 
kolektyvinio saugumo garantas, atsirandantis dėl narystės NATO) ir įvertinta 
geopolitinė situacija, valstybės išorinio saugumo aplinka. Kaip teisingai nuro-
do Rupertas Scholzas, nustatant karinės tarnybos laiko trukmę „įstatymų lei-
dėjas privalo užtikrinti, kad bus atitinkamai paveikiama saugumo padėtis, kad 
bus užtikrintas Bundesvero funkcionavimas ir kad net ir atskiri šauktiniai gaus 
kvalifikaciją, kuri suteiks jiems karinių įgūdžių“58. Todėl atsiranda konstitu-
ciškai pagrįstas reikalavimas karo prievolininkus, kurie ginkluoto užpuolimo 

54 Žr.: BVerfGE 38, 154 http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv038154.html, 2014 01 22.
BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
55 „Die Ausnahmebestimmung erstreckt sich nur auf einen eng begrenzten und überschaubaren Personen-
kreis. Dieser Kreis steht bereits in der Gegenwart fest und vermag sich in der Zukunft nur noch auf solche 
Fälle zu erweitern – die in der Praxis nicht allzu zahlreich sein dürften“, BVerfGE 38, 154, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv038154.html, 2014 01 22.
56 BVerfGE 38, 154, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv038154.html, 2014 01 22.
57 Fleischhauer, (42 išnaša), p. 88.
58 „Der Gesetzgeber muß dafür Sorge tragen, daß der sicherheitspolitischen Lage entsprechend gehandelt 
wird, daß die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr gesichert wird und daß auch der einzelne Wehrdienstle-
istende eine Qualifikation erhält, die ihn wehrtüchtig macht“, Scholz, (26 išnaša).



atveju rizikuoja savo gyvybe dėl savo valstybės ir jos apsaugos, ne tik tinkamai 
apginkluoti, bet ir per karinę tarnybą suteikti reikiamus karinius mokymus, 
garantuojančius individualų karių veiksmingumą gynyboje.

Galiausiai, reikia pastebėti, kad, jei karinio teisingumo principas (jo im-
plikuoti reikalavimai: 1. karinė prievolė yra visų piliečių pareiga, 2) atleidimo 
nuo karo prievolės ar privalomosios karo tarnybos individualaus atidėjimo pa-
grindai turi būti pagrįsti objektyviomis aplinkybėmis, dėl kurių piliečiai negali 
atlikti privalomosios karo tarnybos, 3) karinės tarnybos laiko trukmė turi užti-
krinti tinkamą šauktinio parengimą, o kartu prisidėtų prie ginkluotųjų pajėgų 
veiksmingumo) dėl kokių nors priežasčių nebegali būti užtikrinamas, tuomet vi-
suotinę privalomąją karo tarnybą reikėtų sustabdyti, o ginkluotąsias pajėgas for-
muoti profesinės ir savanoriškosios karo tarnybos pagrindu. Visgi šios išvados 
nereikėtų absoliutinti, kadangi įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją reglamen-
tuoti krašto apsaugos sistemos organizavimą ir visuotinė karo prievolė, įvertinus 
galimas grėsmes valstybės saugumui,  ne būtinai turi būti įgyvendinama atliekant 
privalomąją karo tarnybą, tačiau apie tai detaliau šio straipsnio 3. dalyje.

Išsiaiškinus, kad kariniam teisingumui svarbu karo prievolės išim-
tis (ar karo tarnybos atidėjimus) pagrįsti objektyviomis aplinkybėmis, dėl 
kurių piliečiai negali atlikti privalomosios karo tarnybos, ir kad konstituciškai 
karinės tarnybos trukmės negalima nustatyti tik dėl karinio teisingumo, inter 
alia visuotinės karo prievolės subalansavimo, toliau svarbu išsiaiškinti, kokia 
yra karo prievolininkų atranka, nustatyta ordinariniuose teisės aktuose, ir kaip 
ji dera su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu. Nustačius karinio 
teisingumo pažeidimą, kartu būtų galima spręsti ir dėl vykdomos karo prievo-
lės nekonstitucingumo.

3. Karo prievolė ordinariniuose teisės aktuose

Šiuo metu Karo prievolės įstatymas numato, kad į privalomąją pradinę 
karo tarnybą (nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo arba bazinius 
karinius mokymus, 4 str. 1 d.) karo prievolininkai kviečiami, jei Seimas pa-
tvirtina didesnį nei nulis karių ribinį skaičių (6 str. 1 d.). Iš pradžių karo prie-
volininkai kviečiami savanoriškumo pagrindais, ir tik jų pritrūkus iš eilės pa-
šaukiami noro nepareiškę karo prievolininkai, kurie naudojantis kompiuterių 
programa atsitiktine tvarka įrašomi į karo prievolininkų sąrašą (6 str. 4–5 d., 
9 str. 4–5 d.). Tokia tvarka suponuoja, kad ginkluotosios pajėgos yra formuo-
jamos remiantis karinio personalo poreikiu. Tačiau čia taip pat negali būti jau 
anksčiau aptarto karinio teisingumo pažeidimo. 
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Kaip yra konstatavęs Vokietijos Konstitucinis Teismas, „jei galinčių atlik-
ti karinę tarnybą ir prieinamų šauktinių yra daugiau nei būtinas kariuomenės 
personalo poreikis, lygybės principas nėra pažeidžiamas, jei ne visi tų pačių gi-
mimo metų šauktiniai pašaukiami atlikti pradinės karinės tarnybos“59. Negalima 
sutikti su Thomo Blome`o nuostata, kad „optimalus ginkluotųjų pajėgų perso-
nalo poreikio padengimas nepagrįstas skirtumais tarp pašauktų ir nepašauktų 
asmenų“60, kadangi Teismas nurodė, kad reikia remtis kariuomenės reikalavi-
mais, susijusiais su atrankos kriterijais, kaip antai specialaus kvalifikacinio egza-
mino rezultatai arba tinkamumo laipsnis61. Visgi manytina, kad tokie atrankos 
kriterijai kaip ir atleidimo nuo karo prievolės ar karo tarnybos atidėjimo pagrin-
dai turi būti aiškiai nustatyti įstatyme, o ne taikomi savavališkai nutarus.

Iš Karo prievolės įstatymo nėra vienareikšmiškai aišku, ar prieš sudarant 
minėtą sąrašą karo prievolininkų tinkamumas privalomajai pradinei karo tar-
nybai patikrinamas ar ne. Visgi, 6 str. 6 d. ir 9 str. 6 d. leidžia manyti, kad toks 
patikrinimas atliekamas tik po to, kai atsitiktine tvarka pasirenkami karo prie-
volininkai, nes skirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą galima tik teisės 
aktų nustatyta tvarka patikrinus jų sveikatą ir nustačius, kad jie yra tinkami 
atlikti minėtą tarnybą.

Pagal Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-1154 
„Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“62 
taip pat numatyta, kad iš pradžių yra sudaromas bendras einamųjų metų karo 
prievolininkų sąrašas. Po to naudojantis kompiuterių programa iš minėto są-
rašo atsitiktine tvarka atrenkamas tam tikras pagal specialią formulę apskai-
čiuotas karo prievolininkų, kurie surašomi į preliminarų šaukiamų karo prie-
volininkų sąrašą, skaičius. Ir tik tada patikrinama kandidatų pagal pastarąjį 
sąrašąsveikatos būklė ir įvertinamas tinkamumas atlikti privalomąją pradinę 
karinę tarnybą. Patikrinti ir pripažinti tinkamais tarnybai karo prievolininkai 
vėl naudojantis kompiuterių programa surašomi atsitiktine tvarka į sąrašą, iš 
kurio būtų skiriami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar da-
lyvauti baziniuose kariniuose mokymuose, jeigu nepareikštų noro tarnauti pa-
kankamas skaičius karo prievolininkų. 

Viena vertus, kaip minėta, ši tvarka suponuoja, kad ginkluotosios pa-
jėgos yra formuojamos remiantis karinio personalo poreikiu. Kita vertus, pa-

59  „Sind mehr wehrdienstfähige und auch verfügbare Wehrpflichtige vorhanden als nach den Personalan-
forderungen der Truppe benötigt werden, so wird der Gleichheitssatz nicht schon dadurch verletzt, daß 
nicht alle Wehrpflichtigen eines Geburtsjahrgangs zur Ableistung des Grundwehrdienstes herangezogen 
werden“, BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
60  „Optimaler Deckung des Personalsbedarfs der Bundeswehr erklärt sich aber nicht aus der Verschieden-
heit der herangezogenen bzw. nicht nicht herangezogenen Personen“, Blome, (26 išnaša), p. 148.
61 BVerfGE 48, 127, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv048127.html, 2014 01 22.
62 Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę 
karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2011-10-25, Nr. 128-6098.



stebėtina, kad tokiu teisiniu reguliavimu galimai pažeidžiamas konstitucinis 
asmenų lygiateisiškumo principas, nes karo prievolininkų pasirinkimą iš pra-
džių nulemia tik atsitiktinumas, o ne siekis ginkluotąsias pajėgas suformuoti 
tinkamiausiais kariais, pritaikius fizinių gebėjimų ar sveikatos tinkamumo at-
rankos kriterijus. Todėl manytina, kad toks teisinis reguliavimas, kai ne visų 
karo prievolininkų, esančių bendrame einamųjų metų karo prievolininkų są-
raše (po to, kai pritaikomi atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios karo 
tarnybos individualaus atidėjimo pagrindai, kurie yra objektyviai pagrįsti, t. y. 
remiasi aplinkybėmis, dėl kurių piliečiai negali atlikti tokios tarnybos), būtų 
patikrintas tinkamumas dalyvauti minėtuose mokymuose, galimai pažeidžia 
asmenų lygiateisiškumo principą (Konstitucijos 29 str.) ir su juo susijusį kari-
nio teisingumo principą.

Atsižvelgdamas į Seimo nustatytus karių ribinius skaičius, nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių ar baziniuose kariniuose mo-
kymuose dalyvausiančių karių skaičių atitinkamiems kalendoriniams metams 
nustato krašto apsaugos ministras. Kol kas iki 2020 m. nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius  yra nulis, o nuo 2012 m. bazi-
niuose kariniuose mokymuose dalyvausiančių – nuo 700 iki 1000 karių. Lentelė-
je pateikiami numatyti ir faktiniai tarnavusių karių skaičiai atitinkamais metais:

1 lentelė. Karių, dalyvavusių baziniuose kariniuose mokymuose, skaičius

2011 m. 2012 m. 2013 m.

Seimo patvirtintas karių, dalyvaujančių baziniuose 
kariniuose mokymuose, skaičius* 500–700 700–1000 700–1000

Krašto apsaugos ministro nustatytas karių, 
dalyvaujančių baziniuose kariniuose mokymuose, 

skaičius**
- - 700

Faktinis karių, dalyvavusių baziniuose kariniuose 
mokymuose, skaičius *** 481 613 634

*Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2013 metais, planuojamos principinės 
kariuomenės struktūros 2018 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių 
valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2013 metais ir 2018 metais patvirtinimo įstatymas, Valstybės 
žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6325;
Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės 
kariuomenės struktūros 2017 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių 
valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2012 metais ir 2017 metais patvirtinimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių 
pakeitimo įstatymas, Valstybės žinios, 2012-07-04, Nr. 78-4019;
Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2011 metais, planuojamos principinės 
kariuomenės struktūros 2016 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių 
valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2011 metais ir 2016 metais patvirtinimo įstatymas, Valstybės 
žinios, 2011-07-13, Nr. 86-4171.
**Krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-1274 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į 
privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais“, Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6927.
***Krašto apsaugos sistemos personalo skaičiaus pokytis, http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/
skaiciai_ir_faktai_537.html, 2014 07 31.
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Iš lentelės matyti, kad tikrovė neatitinka ordinarinių teisės aktų. Ba-
ziniuose kariniuose mokymuose, kurie yra vienas iš privalomosios pradinės 
karo tarnybos atlikimo būdų, pareiškia norą atlikti tarnybą mažiau nei nusta-
tyta Krašto apsaugos ministro norma. Pagal aptartą teisinį reguliavimą, nuo 
2011 m. kasmet papildomai turėjo būti pašaukta 19–87 karių63. Jei tendencija 
išliks tokia pati, pagal įstatymą 2016 m. karių, dalyvaujančių baziniuose kari-
niuose mokymuose, turės būti nuo 1000 iki 1200, todėl skirtumas tarp de jure 
ir de facto gali būti gerokai didesnis. Tačiau teisinis reguliavimas negali būti 
savitikslis, jis turi daryti realų poveikį atitinkamiems santykiams. Vadinasi, 
susiduriama su įstatymo (ordinarinių) normų neįgyvendinimu. Viena vertus, 
piliečiai nesinaudoja jiems suteikta teise (būti parengtiems valstybės gynybai), 
kita vertus valstybės kompetentingos institucijos netaiko įstatymo (ordinari-
nių) normų, t. y. neįpareigoja piliečių vykdyti pareigos (dalyvauti baziniuose 
kariniuose mokymuose, kad būtų pasirengę vykdyti konstitucinę pareigą ginti 
valstybę esant ginkluotam užpuolimui).

Lietuvos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad „įstatymais reguliuojant 
karo tarnybos organizavimą turi būti užtikrintas Konstitucijos 139 straipsnio 
2 dalyje numatytas karo prievolės (privalomosios karo tarnybos) institutas“64. 
Be to, Konstitucijos 139 straipsnio 1 dalis, 142 straipsnis suponuoja, kad pa-
skelbus mobilizaciją, taip pat ir užsienio ginkluoto užpuolimo atveju, pilie-
čiams kyla konstitucinė pareiga atlikti privalomąją karo tarnybą65. Vadinasi, 
karo prievolės institutas negali būti panaikintas, tačiau taikos metu, t. y. įver-
tinus galimas grėsmes valstybės saugumui, gali būti sustabdytas66 ir vykdomas 
savanoriškumo pagrindu, kaip pavyzdžiui Vokietijoje67, ir tai atitiktų aptartą 
karinio teisingumo principą. Todėl būtų galima svarstyti, ar tikslinga nustatyti 
karių, kviečiamų atlikti privalomąją pradinę karinę tarnybą, ribinius skaičius, 

63 Kita vertus, kol savanoriškai dalyvaujančių baziniuose kariniuose mokymuose (kartu atliekančių 
konstitucinę karo prievolę) karių skaičiaus trūkumas yra gana nedidelis, galima pateisinti nepriimamo 
sprendimo privalomai kviesti atlikti konstitucinę karo prievolės (dalyvauti baziniuose kariniuose moky-
muose) pareigą. 
64 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių su 
kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
65 Ten pat.
66 Beje, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs dėl karo prievolės sustabdymo konsti-
tucingumo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarime „Dėl teisės aktų, susijusių su kariuomenės pertvarka, konsti-
tucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
67 Galima paminėti, kad pagal Vokietijos Karo prievolės įstatymo § 2 yra numatyta, kad nuostatos, susi-
jusios su visuotinės karo prievolės įgyvendinimu (nuo § 3 iki § 53), galioja įtemptos ir gynybos padėties 
metu. Visgi karo prievolininkas gali savanoriškai atlikti karo tarnybą pasirinktu būdu pagal įstatymą (§ 4 
(3)). Žr.: Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) geändert worden ist, 
http://www.gesetze-im-internet.de/wehrpflg/BJNR006510956.html, 2014 07 28.



kai tokia tarnyba paremta savanoriškumu ir karo prievolininkai privalomai 
nepašaukiami trūkumui padengti. Kita vertus įstatymų leidėjas, reguliuoda-
mas santykius, susijusius su krašto apsaugos, inter alia, kariuomenės organi-
zavimu, turi atsižvelgti ir į kitas konstitucines vertybes, tokias kaip valstybės 
ūkio (ekonominį) pajėgumą ar kolektyvinio saugumo garantą, atsirandantį dėl 
narystės NATO ir tarp šių Konstitucijos ginamų gėrių atrasti pusiausvyrą. Kaip 
ne kartą nurodė Konstitucinis Teismas, Seimas negali nereaguoti į tokį esminį 
valstybės ekonominės ir finansinės būklės pakitimą, kai dėl ypatingų aplinky-
bių valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė, finansinė padėtis, kuri lemia 
situaciją, kai valstybei dėl objektyvių priežasčių gali pritrūkti lėšų valstybės 
funkcijoms vykdyti68, inter alia, suformuoti gerai organizuotą ir parengtą ka-
riuomenę, pajėgią ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo, ar vykdyti 
prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su naryste NATO. Taigi, 
Seimas, įvertinęs visuomenės ir valstybės reikmes, galimybes ir tvirtindamas 
valstybės biudžetą įstatymu, numato krašto apsaugai skirti tam tikrą sukauptų 
nacionalinių pajamų dalį, kuri leis suformuoti ginkluotąsias pajėgas remian-
tis, kaip minėta, karinio personalo poreikiu, todėl nebūtinai suteiks galimybę 
visiems piliečiams atlikti privalomąją karo tarnybą69, kaip vieną iš visuotinės 
karo prievolės įgyvendinimo formų. 

Gali pasirodyti, kad yra užkertamas kelias piliečiui įgyti tam tikra (bazi-
nį) karinį parengimą, tačiau ginti valstybę galima ne vien tik ginklu ir, kaip nu-
rodė Konstitucinis Teismas, „pasirengimas ginti valstybę yra gana plati sąvoka“, 
kuri „negali būti suprantamas tik kaip tarnyba kariniam parengimui įgyti“70. 
Atsižvelgiant į tai, kad šaukimas atlikti privalomąją karo tarnybą yra tik vie-
na iš mobilizacijos užtikrinimo priemonių, įstatymų leidėjas privalo nustatyti 
ir tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos teisinės prielaidos piliečius, 

68 Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Konstitucinio 
Teismo įgaliojimų peržiūrėti savo nutarimą ir nutraukti pradėtą teiseną, taip pat dėl teismų finansavimo 
peržiūrėjimo“, Valstybės žinios, 2006-03-31, Nr. 36-1292; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 
m. spalio 22 d. nutarimas „Dėl policijos pareigūnų gyvybės ir sveikatos privalomojo draudimo valstybės 
biudžeto lėšomis“, Valstybės žinios, 2007-11-24, Nr. 121-4965, atitaisymas – 2007-12-01, Nr. 125; Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimas „Dėl bylos nutraukimo“. Valstybės 
žinios, 2007-11-17, Nr. 118-4830; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. 
nutarimas „Dėl apmokėjimo už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams“, Valstybės žinios,  
2009-12-15, Nr. 148-6632.
69 Lietuvos Konstitucinis Teismas nurodė, kad  valstybės biudžeto planavimo, visuomenės ir valstybės 
poreikių įvertinimo, jų subalansavimo su visuomenės ir valstybės galimybėmis yra socialinio ir eko-
nominio tikslingumo klausimai (kurie remiasi politine valia ir sprendimu), bet ne valstybės biudžeto 
įstatymo atitikties Konstitucijai klausimas. Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 
14 d. nutarimas „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų rodiklių“, Valstybės žinios, 2002-01-18, Nr. 5-186.
70 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių 
su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
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net ir neatliekančius tikrosios karo tarnybos, iš anksto tinkamai parengti ginti 
valstybę (taip pat paskelbus mobilizaciją). Tai būtų suderinama su visuotinės 
karo prievolės samprata, determinuojama karinio teisingumo principo.  „Ša-
lies gynybos poreikiai [įvertinus valstybės ekonominį pajėgumą ir tarptauti-
nius įsipareigojimus, susijusius su naryste NATO – aut. past.] ir priemonės gali 
būti labai įvairūs, <...>. Ta įvairovė lemia ir piliečių parengimo ginti valstybę 
konkrečių būdų įvairovę“, nustatoma karo tarnybos ir piliečių parengimo ginti 
valstybę sistema apima privalomosios karo tarnybos institutą71. Tai sąlygoja ne 
tik Konstitucijos 139 str. 1 d., bet ir 3 str. 2 d.

Kita vertus, Lietuvos Konstitucinis Teismas dar 2009 m. atsižvelgdamas 
į tai, kad šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 ir 2014 metais ati-
dedamas, suformulavo Seimui konstitucinį pavedimą „iki to laiko įstatymuose 
įtvirtinti kitokius nei privalomoji pradinė karo tarnyba konkrečius piliečių pa-
rengimo ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo būdus, jų įgyvendi-
nimo tvarką ir pan.“72. 

Kaip minėta, dabar Karo prievolės įstatyme numatyta, kad privalomoji 
pradinė karo tarnyba gali būti atliekama vienu iš šių būdų: 1) atliekant nuola-
tinę privalomąją pradinę karo tarnybą; 2) dalyvaujant baziniuose kariniuose 
mokymuose; 3) dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Akivaiz-
du, kad atliktas tik formalus įstatymo pakeitimas – anksčiau galiojusi privalo-
moji pradinė karo tarnyba pakeista į nuolatinę privalomąją pradinę karo tar-
nybą ir jos karių ribinis skaičius vis tiek yra 0, todėl ji realiai nevykdoma. Prieš 
tai nagrinėta situacija dėl bazinių karinių mokymų, kai karo prievolininkai vis 
tiek nėra privalomai pašaukiami, tik parodo, kad įstatymų leidėjas kol kas ne-
įgyvendino jam skirtos konstitucinės pareigos: „nustatyti tokį teisinį regulia-
vimą, kad būtų sudarytos teisinės prielaidos tinkamai parengti pilietį vykdyti 
[...] konstitucinę priedermę“ – ginti Lietuvos valstybę nuo užsienio ginkluoto 
užpuolimo (inter alia mobilizacijos atveju), kaip tai numatyta Konstitucijos 3 
str. 2 d. ir 139 str. 1 d., nes priešingu atveju „kiltų nepamatuotai didelė grėsmė 
piliečių, pašauktų ginti savo šalį nuo užsienio ginkluoto užpuolimo, bet tam 
tinkamai neparengtų, sveikatai ir (ar) gyvybei“, be to, „tokie piliečiai negalėtų 
atlikti iš Konstitucijos jiems kylančios priedermės [...] ir taip būtų paneigta 
Konstitucijos 139 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pareiga“ 73.

Krašto apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-873 
patvirtinta Lietuvos Respublikos piliečių rengimo ginkluotai valstybės gyny-

71 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, susijusių 
su kariuomenės pertvarka, konstitucingumo“, Valstybės žinios. 2009-09-26, Nr. 115-4888.
72 Ten pat.
73 Ten pat.



bai strategija, deja, neatitinka reikalavimo įstatymu reglamentuoti konkrečius 
piliečių parengimo ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo būdus, jų 
įgyvendinimo tvarką ir pan. Todėl šia apimtimi Konstitucinio Teismo 2009 m. 
rugsėjo 24 d. nutarimas vis dar yra neįgyvendintas.

Šį straipsnį norėtųsi užbaigti apibendrinančia Romano Herzogo74 min-
timi:

Karo prievolė taip giliai įsibrauna į individualias jaunų piliečių laisves, kad demokratinė 
teisinė valstybė gali tik tada jos reikalauti, kai to iš tiesų prašo valstybės išorinis saugumas. Todėl 
ji [karo prievolė – aut. past.] nėra universalus amžinas principas, tačiau yra taip pat priklausoma 
nuo konkrečios saugumo padėties. Jos palikimas, sustabdymas arba panaikinimas, taip pat pra-
dinės karinės tarnybos trukmė turi būti pagrįsti saugumo politika 75.

Išvados 

Įstatymų leidėjas turi konstitucinę pareigą sudaryti ginkluotąsias 
pajėgas, kurių pirminė funkcija – ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto 
užpuolimo, todėl draudžiama panaikinti ginkluotąsias pajėgas, kaip valstybės 
egzistavimo garantą. Įstatymų leidėjas taip pat turi plačią diskreciją reglamen-
tuoti krašto apsaugos sistemos organizavimą, inter alia, nustatyti karo tarny-
bos rūšis, išsaugant karo prievolę ir dvi jos įgyvendinimo formas (privalomą-
ją karo tarnybą ir alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą), reikalavimus karo 
tarnybos subjektams, atidėjimo ar atleidimo nuo privalomosios karo tarnybos 
sąlygas ir pan.

Lietuvos Konstitucijoje visuotinę karo prievolę suponuoja Konstitucijos 
139 str. 2 d. ir 29 str. (asmenų lygiateisiškumas) ir yra kaip pilietinių parei-
gų lygybės išraiška, kartu įkūnijanti karinį teisingumą. Konstitucinio asmenų 
lygiateisiškumo principo implikuojamas karinis teisingumas būtų pažeistas 
įstatymų leidėjui nustatant atleidimo nuo karo prievolės (privalomosios karo 
tarnybos individualaus atidėjimo) pagrindus, nepagrįstus objektyvumo krite-
rijumi (aplinkybėmis, dėl kurių pilietis negali atlikti tokios tarnybos). Todėl 

74 Buvęs Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjas, Vokietijos Federacinės Respublikos Prezi-
dentas.
75 “Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bürgers, dass ihn der 
demokratische Rechtsstaat nur fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich gebietet. 
Sie ist also kein allgemein-gültiges ewiges Prinzip, sondern sie ist auch abhängig von der konkreten Sicher-
heitslage. Ihre Beibehaltung, Aussetzung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des Grundwehrdienstes 
müssen sicherheitspolitisch begründet warden”.Zahlenspiele mit der Wehrgerechtigkeit, Frankfurter 
Allgemeiner Politik, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wehrpflicht-debatte-zahlenspiele-mit-der-
wehrgerechtigkeit-1464645.html, 2014 07 31.
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kai piliečiai, turintys pareigą atlikti privalomąją karo tarnybą, yra pašaukiami 
atlikti karo prievolę (net ir remiantis karinio personalo poreikiu), vien atsitik-
tinumas neturėtų lemti, kas yra pašaukiamas į privalomąją karo tarnybą, o kas 
ne, prieš tai nepatikrinus jų tinkamumo karinei tarnybai. Priešingu atveju būtų 
pažeistas konstitucinis asmenų lygiateisiškumas (Konstitucijos 29 str.).

Be to, Lietuvos Konstitucinis Teismas patvirtino esant konstitucinį karo 
prievolės (privalomos karo tarnybos) institutą, kurio užtikrinimas yra įstaty-
mų leidėjo konstitucinė pareiga. Formuojant ginkluotąsias pajėgas ir spren-
džiant, kokia reikalinga karo tarnybos rūšis inter alia visuotinė karo prievolė 
(jos įgyvendinimo formų įvairovės), ar kokia reikalinga karo tarnybos trukmė, 
svarbu įvertinti geopolitinę situaciją ir valstybės išorinio saugumo aplinką, su-
derinti tarpusavyje kelias konstitucines vertybes (valstybės ūkio (ekonominį) 
pajėgumą, kolektyvinio saugumo garantą), atsižvelgti į konstitucinį siekį užti-
krinti ginkluotųjų pajėgų veiksmingumą ne tik taikos, bet ir karinės grėsmės 
(ginkluoto užpuolimo) atveju, o taip pat užtikrinti atskirų karo prievolininkų 
veiksmingumą gynyboje. Todėl pagal Konstituciją, įstatymų leidėjas, gali su-
formuoti ginkluotąsias pajėgas remdamasis karinio personalo poreikiu, t. y. 
taikydamas karių, kviečiamų į bazinius karinius mokymus, kaip vieną iš pri-
valomosios pradinė karo tarnybos atlikimo būdų, ribinius skaičius, kurie turi 
būti realiai įgyvendinami.

Tai, kad Lietuvoje privalomoji pradinė karo tarnyba (baziniai kariniai 
mokymai) šiuo metu yra organizuojama savanoriškumo pagrindu, nepažei-
džia konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo. Kita vertus, įstatymų lei-
dėjas kol kas neįgyvendino konstitucinėje doktrinoje konstatuotos pareigos 
įstatymuose įtvirtinti kitokius nei privalomoji pradinė karo tarnyba konkre-
čius piliečių, neatliekančių privalomosios pradinės karo tarnybos, parengimo 
ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo būdus, kurie gali būti įvairūs.

Vilnius, 2014 m. rugpjūtis
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Intelektualinė refleksija:  
civilių ir kariškių santykiai Lietuvoje

Civilių ir kariškių santykiai Lietuvoje turi rimtų defektų, kurie atsirado realizuojant vakarietiškus 
karinių pajėgų kontrolės modelius. Atgavus nepriklausomybę Lietuvos laukė sudėtingas ir sunkus 
uždavinys kuriant vakarietišką krašto apsaugos sistemą. Vienu metu reikėjo vykdyti dvi skirtingas 
politines programas: kurti funkcionuojančias karines pajėgas ir teisinę-institucinę struktūrą, kuri 
leistų užtikrinti demokratinę civilinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę. Tačiau civilinė kontrolė yra ne tik 
atitinkami teisiniai aktai, institucijos. Nemažiau svarbi yra ir intelektualinė refleksija, kurios metu 
turėtų būti keliami fundamentalūs klausimai: kas yra karas, kaip keičiasi karybos pobūdis, kaip tai 
veikia ir keičia Lietuvos sąjungininkų gynybos politiką, mūsų supratimą ir politinius karinės sri-
ties sprendimus. Tokio pobūdžio klausimų kėlimas karinių pajėgų viduje ir didesnėje (civilių) 
bendruomenėje yra būtina sąlyga turėti efektyvią ir lanksčią civilinę kariškių kontrolę. Žvelgiant 
iš šios perspektyvos būtų galima teigti, kad Lietuva sėkmingai pritaikė institucinę struktūrą, tačiau 
antrojo etapo – kokybiško turinio ir diskusijų karine tematika skatinimas stringa ir nėra plėtojamas. 
Tokia situacija susiklostė, nes perimti vakarietiški modeliai patys turi nemenkų defektų. Juose per 
daug yra koncentruojamasi į institucinę struktūrą (formą), skiriama mažiau dėmesio turiniui. Lie-tu-
va šiuos modelius perėmė su trūkumais. Todėl šiuo straipsniu siekiama atlikti Lietuvos atvejo analizę 
ir jos pagrindu pasiūlyti tam tikrą pagrindinių civilių ir kariškių santykių modelių reviziją.  

Įvadas

Atkūrusi nepriklausomybę Lietuva karines pajėgas ir politinę-pilieti-
nę jų kontrolės tradiciją kūrė nuo nulio. Kariuomenė yra specifinė institucija, 
tam tikra prasme valstybė valstybėje. Todėl nesvarbu, koks režimo tipas, vi-
sose valstybėse civiliai siekia kontroliuoti kariškius. Demokratinės valstybės, 
į kurių bendruomenę Lietuva įstojo, turi gana ilgą sąrašą kriterijų, leidžiančių 
užtikrinti šią kontrolę:  kariai negali būti politinių partijų nariais ir siekti poli-
tinių postų, gynybos ministras privalo būti civilis ir t. t. Kaip ir daugelyje kitų 
sričių, Lietuva nekūrė savų modelių, o perėmė vakarietiškus. Per pirmąjį ne-
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priklausomybės dešimtmetį šalyje lankėsi ir patarinėjo įvairūs mokslininkai, 
ekspertai, politikai ir karininkai. Todėl būtų galima drąsiai teigti, kad Lietuva 
sėkmingai perėmė vakarietišką institucinį-teisinį civilių ir kariškių modelį. 
Šiuo metu šalyje funkcionuoja aiški teisinė bazė, reguliuojanti kariuomenės vi-
daus gyvenimą, jos veiklą, funkcijas ir šios institucijos santykius ir pavaldumą 
civilinei šalies vadovybei. Šalies politiniame gyvenime yra įvardijamos įvairios 
problemos ir grėsmės, tačiau jų sąraše nerasime punkto apie karinio pervers-
mo galimybę. Tokia A. Smetonos režimo laikais įprasta situacija yra tiesiog 
sunkiai įsivaizduojama ir suvokiama šių dienų Lietuvoje. 

Kita vertus, tai, kad nėra kalbama apie karinio perversmo galimybę, ne-
reiškia, jog civilių ir kariškių santykiai yra kokybiški ir efektyvūs. Čia ir kyla 
įvairių iššūkių. Vakarietiški modeliai, kaip vėliau matysime, labiau akcentuoja 
šios kontrolės teisinių ir politinių institucijų sandaros svarbą. Tačiau mažesnis 
dėmesys skiriamas modelio turiniui ir kokybės užtikrinimui. Šiuo atveju ne-
užtenka gerai veikiančių institucijų ir įstatymų. Reikia, kad būtų atitinkamas 
suvokimas, kultūra ir veiklos tradicija. Tik tokiu atveju mes galime kalbėti apie 
funkcionuojančius civilių ir kariškių santykius. O kad būtų užtikrintas koky-
biškas turinys, būtina intelektualinė refleksija. Kariuomenės nariai, ypač kari-
ninkai, privalo nuolatos reflektuoti savo veiklą. Priešingu atveju, nesuvokdami 
karo ir karybos kompleksiškumo, jie bus nepajėgūs pateikti kokybiškų reko-
mendacijų vadovybei ir visuomenei. O pastarieji, turėdami silpną intelektuali-
nės refleksijos kariniais klausimais tradiciją, nebus pajėgūs suvokti kariuome-
nės pasiūlymų kokybės, o tai gali vesti prie netinkamų politinių sprendimų. 

1. Vakarietiško civilių ir kariškių modelio revizija

Prancūzijos premjeras Clemencau yra pasakęs, kad „karas yra per daug 
svarbus dalykas, jog būtų paliktas generolams prižiūrėti“.1 Tačiau vertėtų pa-
klausti, ar tokio pobūdžio klausimai turi būti užduodami ir aptariami tik ci-
vilių: ar ateities karai bus tokie, kokius matėme paskutinį dešimtmetį Irake ir 
Afganistane? Gal jie labiau primins tragiškus pilietinius karus, vykusius Bal-
kanuose ir Ruandoje? O pagaliau gal ateityje dominuos tokie konfliktai, koks 
vyko tarp Rusijos ir Gruzijos 2008 m. ir 2014–2015 m. Ukrainoje? 

Visais šitais galimais scenarijais pateikiamos labai skirtingos ateities 
karybos vizijos, kurioms pasirengti reikia skirtingų kariuomenės tipų, ginklų 
sistemų, karinio parengimo ir mokymo. Žvelgiant į karų istoriją ir dabarties 

1 Jackson H. J., Clemencau and the Third Republic. London: Hodder & Stoughton, 1948, p. 228.
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konfliktus būtų galima teigti, kad greičiausiai vienu metu egzistuos visi šie 
karo tipai. Gynybos finansavimo ir politinė realybė vers išskirti prioritetus 
ir labiau akcentuoti vieną ar kitą ateities karų viziją. Su šia dilema susiduria 
visos valstybės ir visos jos savaip ją sprendžia. Tačiau svarbiausia, kad šiose 
diskusijose ir priimant sprendimus turi dalyvauti abi pusės. Kokybiškas di-
alogas įmanomas tik tada, kai egzistuoja kritinė refleksija šiais klausimais. 
Kita vertus, nereikia turėti pranašo gebėjimų, kad būtų galima pamatyti, kad 
tokia prieštaringa būklė sukuria sudėtingų ir sunkių galvosūkių civilių ir ka-
riškių santykių srityje. 

Demokratinėse valstybėse egzistuoja požiūris, jog kelti klausimus apie 
karinių priemonių naudojimą tarptautinėje politikoje yra ne karių darbas. Ši 
prerogatyva yra išskirtinai civilių privilegija. Ją labai taikliai iliustruoja Didžio-
sios Britanijos premjero Davido Camerono žodžiai, pasakyti Libijos operacijos 
metu 2011 m. Reaguodamas į aukščiausių karinių pajėgų vadų nuomonę apie 
karinės kampanijos eigą jis teigė, kad: „Jūs (karinės pajėgos – D. Š.) užsiimki-
te kariavimu, o aš pasirūpinsiu kalbėjimu.“2 Paprastai tariant, britų premjeras 
primygtinai rekomendavo karinei vadovybei neužsimti politika, o dirbti savo 
darbą – kariauti. Reikia pastebėti, kad tokia Camerono pozicija nepagerino 
jo santykių su karininkija, o įtakingi karo studijų ekspertai negailėjo kritikos 
britų premjerui.3 Laikomasi nuomonės, kad tokia premjero pozicija buvo labai 
nekonstruktyvi ir gali ilgai turėti neigiamų pasekmių.

Taigi turime užduoti klausimą, koks turėtų būti civilių ir kariškių san-
tykių modelis, kuris leistų vykti konstruktyviam dialogui. Žinomas amerikie-
čių politikos mokslų atstovas Peteris Feaveris aprašo paradoksalią situaciją. Jis 
teigė: „kadangi mes bijome kitų, mes sukuriame prievartos instituciją, skirtą 
mus apginti, tačiau tuo pačiu metu mes pradedame bijoti šios institucijos, ku-
rią sukūrėme, kad mus gintų“.4 Būtų galima drąsiai teigti, kad šis paradoksas 
atskleidžia esmines priežastis, kodėl civilių ir kariškių santykiai yra tokie svar-
būs kalbant apie valstybės politinę-institucinę sandarą. Nesvarbu, koks būtų 
režimas ir politinė santvarka, visi jie nepasitiki savo karinėmis pajėgomis ir 
nori jas kontroliuoti, kad jos neįvykdytų karinio perversmo ar kitaip nepradė-

2 Norton-Taylor R., “Defence Chiefs Must Be Called to Account,” The Guardian, accessed February 10, 
2015, http://www.theguardian.com/news/defence-and-security-blog/2011/aug/16/armed-forces-cameron; 
[žiūrėta 2015 01 30]; John Ingham, Defence Editor, “You Do the Fighting, I’ll Do the Talking David Cam-
eron Tells Military,” Express.co.uk, June 22, 2011, http://www.express.co.uk/news/uk/254220/You-do-the-
fighting-I-ll-do-the-talking-David-Cameron-tells-military [žiūrėta 2015 02 01].
3 Strachan H., The Direction of War : Contemporary Strategy in Historical Perspective. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2013 m., pp. 74-75.
4 Feaver P. D., “The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian 
Control,” Armed Forces & Society 23, No. 2 (Winter 1996), p. 149.



tų kontroliuoti valstybės. Tik skirtingi politiniai režimai taiko skirtingus būdus 
ir priemones šiai kontrolei įgyvendinti. 

Visos diskusijos apie tai, kokie turėtų būti civilių ir kariškių santykiai 
prasideda nuo dviejų autorių Samuelio Huntingtono ir Morriso Janowitzo idė-
jų aptarimo. Jų idėjos padėjo pamatus dviem skirtingoms interpretacijų moky-
kloms, kurios pastaruosius 50 metų dominuoja karo sociologijos disciplinoje. 
Reikia iš karto pabrėžti, kad dauguma diskusijų sukasi apie JAV. Tačiau Vakarų 
valstybės perėmė ir taiko šias JAV reikmėms pasiūlytas idėjas. Ne išimtis ir 
Lietuva.

Minėtų dviejų autorių pasiūlyti modeliai buvo ne abstraktus intelektua-
linis žaidimas. Jie bandė spręsti svarbų Šaltojo karo laikų JAV vidaus politikos 
klausimą: kaip integruoti karines pajėgas į šalies politinę sistemą. Gal tai mažai 
žinoma, tačiau tradiciškai amerikiečiai labai neigiamai ir atsargiai žiūrėjo ir 
žiūri į nuolatinių, reguliarių karinių pajėgų egzistavimą. Tai tradicija, kuri eg-
zistuoja nuo pat valstybės įkūrimo pradžios.5 Yra bijoma, kad didesnė kariuo-
menė sustiprins centrinės valdžios, t. y. prezidento, galias kitoms institucijoms 
(Kongreso ir teismų), įvels valstybę į nereikalingus konfliktus ir taip pamažu 
sugriaus demokratinę JAV santvarką. Iki II pasaulinio karo pradžios nebuvo 
poreikio iš esmės persvarstyti civilių ir kariškių santykius reguliuojančius įsta-
tymus, institucinę sandarą. Tačiau II pasaulinio karo metais labai išaugusi ka-
riuomenė, jam pasibaigus, priešingai nei po JAV pilietinio ir I pasaulinio karo, 
nebuvo žymiai sumažinta. Dėl prasidėjusio Šaltojo karo JAV buvo priverstos 
laikyti didelę taikos meto kariuomenę. Tai buvo kokybiškai nauja politinė si-
tuacija. Egzistuojanti politinė sistema turėjo sugalvoti, kaip integruoti šį naują 
žaidėją į savo gretas. Toks buvo politinis kontekstas, kuriame Hungtintonas ir 
Janowitzas kūrė savo teorijas. 

Huntingtonas savo veikalą Sodier and the State pradeda nuo Clausewit-
zo idėjų analizės. Jo pasiūlyto modelio atspirties taškas yra Clausewitzo min-
tys apie karą kaip politikos instrumentą. Taip interpretuodamas Clausewitzą, 
amerikiečių mokslininkas teigia, kad politinė dimensija visada yra aukščiau 
už karinę ir todėl kariškiai turi paklusti politikams ir vykdyti jų nurodymus.6 
Karinės pajėgos nedalyvauja priimant politinius sprendimus. Jos tik vykdo pa-
skirtas politines užduotis. 

Problema, kurią Huntingtonas matė tiek JAV, tiek Europos valstybių, 
ypač Vokietijos, istorijoje buvo ne tiek pati kariuomenė ir jos ambicijos, kiek 

5 Millett A. R., Maslowski P., For the Common Defense: a military history of the United States from 1607 to 
2012. New York: Free Press, 2012.
6 Samuel P Huntington, The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cam-
bridge [Mass.]: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), p. 10.  
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politikų manipuliavimas kariais. Jo nuomone, įvairiais laikotarpiais, įvairio-
se valstybėse politikai naudodavo kariuomenę kaip pretekstą vidaus politikos 
rietenoms: parlamentas prieš Karūną  (D. Britanija), socialistai prieš konserva-
torius (Prancūzija ir Vokietija), kongresas prieš prezidentą (JAV). Tokią būklę 
jis pavadino subjektyvia civiline kontrole.7 Smetonos laikų Lietuva yra labai 
geras tokios būklės pavyzdys.8 Esant tokiai kontrolei kariuomenė po truputį 
ima politikuoti ir vis mažiau laiko skiria pagrindiniam savo darbui – rengtis 
karinėmis priemonėmis vykdyti duotas užduotis. Kuo daugiau kariuomenė 
įsitraukia į politiką, tuo prasčiau ji yra pasirengusi kautis. 

Kad būtų galima išvengti tokios būklės, jis siūlo taikyti objektyvios kon-
trolės principą. Pasak jo, objektyvi civilių kontrolė „savo tikslą pasiekia mi-
litarizuodama kariuomenę, padarydama ją valstybės įrankiu“.9 Remdamasis 
Clausewitzo idėjų interpretacija jis siūlo labai aiškiai atskirti politinę ir karinę 
erdves ir suteikti joms autonomiją. Tai reiškia, kad politikai dirba ir veikia savo 
erdvėje, formuluoja kariuomenei užduotis ir kariškiai nesikiša į šį procesą. 
Žvelgiant iš tokios perspektyvos, prieš tai aptarta britų premjero Camerono 
pozicija ir griežtumas yra geriau suprantamas. 

Tačiau nuo tos akimirkos, kai politikai perduoda užduotis kariuomenei, 
jie neturi teisės kištis ir aiškinti karininkams, kaip vykdyti karines operacijas. 
Šiuo atveju tai karininkų veiklos sritis ir jie geriau išmano, ką ir kaip reikia daryti. 
Šią savo idėją Huntingtonas bandė pagrįsti plačia istorine analize. Ypatingą dė-
mesį jis skyrė Vokietijos atvejui aptarti. Tam tikra prasme jis manė, kad jo siūlo-
ma objektyvios kontrolės idėja yra Vokietijos Generalinio štabo vado Moltkės iš-
sakyto principo, kad „politikai turi nutilti iki tol, kol generolai pasieks pergalę“10, 
pratęsimas. O per Moltkę Huntingtonas susieja savo teoriją su Clausewitzo tra-
dicija, nes juk kaip tik Moltkės dėka jis ir tampa autoritetu karybos srityje.11

Taigi Huntingtono patarimas politikos praktikams buvo aiškiai atskirti 
politikos ir karybos sritis. Reakcijos ir kritikos labai ilgai laukti nereikėjo. Aiš-
kiausią ir pagrįstą kritiką pateikė kitas to meto JAV socialinių mokslų grandas, 
sociologas Janowtizas. Jis sutiko, kad situacija JAV vidaus politikoje po II pa-
saulinio karo tikrai kokybiškai nauja dėl taikos meto kariuomenės. Jis taip pat 
pritarė, jog būtina atrasti būdus karines pajėgas kontroliuoti civiliams. Tačiau 

7 Ibid., pp. 81–82.
8 Vaičenonis J., Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940). Kaunas: Versus 
aureus, 2004.
9 Huntington S. P., The Soldier and the State, p. 83.
10 Ritter G., The Sword and the Sceptre : The Problem of Militarism in Germany (London: Allen Lane, The 
Penguin Press, 1972), Vol 4, p. 181.
11 Paret P., Craig G. A., Gilbert F., Makers of Modern Strategy : From Machiavelli to the Nuclear Age (Oxford: 
Clarendon Press, 1986), pp. 281–295.



jis pateikė visiškai kitokį „receptų“ sąrašą nei Huntingtonas. Anot Janowitzo, 
siūloma skirtis tarp politinės ir karinės sričių yra neįmanomas dalykas, ypač 
branduolinio ginklo laikais.12 Karinės pajėgos dėl technologinių pokyčių ir ele-
mentaraus fizinio dydžio pavirto į labai sudėtingą organizaciją, kurią valdyti 
reikia vadybinių, organizacinių įgūdžių. Dar daugiau, visi šie įgūdžiai nerei-
kalauja specifinių karinių žinių ir gali būti perimti iš civilių. Kitais žodžiais 
tariant, didžioji dalis tų ir šių dienų karininkų yra niekas kita, kaip vadybi-
ninkai, vilkintys uniformas.13 Todėl geriausias būdas prižiūrėti kariškius yra 
jų neatskirti autonominėje erdvėje, o integruoti su civiliais, įtraukti į bendras 
darbo komandas. Dirbdami civiliškesnėje aplinkoje kariškiai perims civilių, 
politines (pilietines) normas ir vertybes. Tokiu būdu kariškiai bus kontroliuo-
jami civilių. 

Dar daugiau, Janowitzas atkreipė dėmesį į kintantį konfliktų pobūdį. 
Dekolonizacijos metu prasidėję konfliktai Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje 
buvo visai kitokie kariniai konfliktai negu tie, kuriems ruošėsi NATO pajėgos. 
Tačiau Vakarų valstybės viena ar kita forma neišvengiamai juose dalyvaudavo. 
Šie konfliktai reikalavo labiau „policinio“ (angl. constabulary) pobūdžio kari-
nių pajėgų, kurios paprastai reikalauja iš kariškių ne tik karinių, bet ir politi-
nių, ekonominių, teisinių žinių.14 Vėlgi kintantis grėsmių ir konfliktų pobūdis 
reikalauja didesnio politinių ir karinių sričių integravimo, o ne atskyrimo. 

Šios priešingos teorijos tapo vakarietiškų civilių ir kariškių santykių 
modelių pagrindu. Nors jie abu buvo kurti JAV poreikiams, Vašingtonas la-
biau institucionalizavo Huntingtono modelį, o Janowitzo modelis labiausiai 
tinka paaiškinti Jungtinės Karalystės sistemą, nors iš tiesų daugelyje Vakarų 
valstybių funkcionuoja mišrus modelis, tarp jų ir Lietuvoje.15 

Šie du modeliai tapo visų po to sekusių revizijų, naujų civilių ir kariškių 
santykių interpretacijų pagrindu. Moskos‘o profesijos ir institucijos16, Descho 

12 Janowitz M., The Professional Soldier: a social and political portrait. New York: Free Press, 1960.
13 Ibid, p. 36.
14 Ibid, p. 320.
15 Egnell R., “Explaining US and British Performance in Complex Expeditionary Operations”, Journal of 
Strategic Studies, Vol. 29, Is. 6, 2006, pp. 1041-1075; Egnell R , Complex Peace Operations and Civil-Military 
Relations. London: Routledge, 2009. 
16 Moskos C. C., “From Institution to Occupation Trends in Military Organization,” Armed Forces & 
Society 4, No. 1 (October 1, 1977), pp. 41–50.the military organizations demonstrated key norms and 
values transcending self-interest, i.e. service. After the dissolution of the draft and the construction of the 
all-volunteer force, these institutional features seem to be evolving towards occupational policies, which 
use self-interest as motivational tools. Thus, for example, recruitment efforts under the all-volunteer force 
emphasize pay and benefits and deemphasize traditional military values. Given likely further development 
in the direction of the occupational model, two potential consequences are noted: the potential for trade 
unionism and the increased use of civilian technicians (contractors).
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išorinio veiksnio17, Feaverio patikėtojo ir patikėtinio18, Schiff sutikimo19, Avant 
institucinės raidos20, Feaverio ir Kohno atotrūkio21 modeliai yra atnaujintos, 
perdarytos Huntingtono ir Janowitzo pasiūlytų modelių versijos. Bendras visų 
šių teorijų ir modelių bruožas yra siekis sustiprinti civilių kontrolę ir neleisti 
kariškiams perimti valstybės valdymo. Kitais žodžiais tariant, visų šių idėjų 
tikslas yra sukurti tokį institucinį mechanizmą, kuris neleistų kilti kariniam 
perversmui. Niekas negalėtų prieštarauti tokiam siekiui, tačiau būtina paste-
bėti, kad šis modelis turi labai rimtų spragų, nes negali paaiškinti kitų formų 
ir būdų, kuriais kariškiai gali daryti poveikį civiliams. Esminė kritinė pastaba 
dėl šių modelių yra ta, kad jie visi remiasi labiau ontologinius (institucinius) 
aspektus iškeliančia galios samprata, kuri parodo ir aprėpia tik dalį vykstančių 
procesų. 

Anot Jameso Burko, norint suprasti civilių ir kariškių santykius, siūlo-
mų modelių variacijas ir iš to kylančias praktikas būtina suprasti, apie kokią 
demokratijos sampratą mes kalbame. Nuo to, kaip mes apsibrėšime demokra-
tiją priklausys mūsų požiūris į karines pajėgas.22 Šiuo atveju norisi pasinaudo-
ti puikiu Burko patarimu išskirti vieną pagrindinį elementą, leisiantį geriau 
suprasti civilių ir kariškių santykių raidą. Tik priešingai, nei jis siūlo, šiame 
straipsnyje pagrindiniu žodžiu yra ne demokratija, o galia (angl. power). Nuo 
to, kaip apibrėšime tai, kas yra galia, kokiomis formomis ji pasireiškia priklau-
sys mūsų civilių ir kariškių sąveikos supratimas. 

Britų sociologas M. Mannas yra pasiūlęs dviejų, vienu metu koegzistuo-
jančių galios tipų idėją. Vieną galios tipą jis pavadino despotine galia, o antrąjį – 
infrastruktūrine galia. Pirmoji galios samprata atspindi „veiksmų, kuriuos elitas 
yra įgalintas įgyvendinti be nuolatinių institucionalizuotų derybų su pilietinės 

17 Desch M., Civilian Control of the Military. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999.
18 Feaver P. D., Armed Servants: agency, oversight, and civil-military relations. Cambridge, Mass ; London: 
Harvard University Press, 2003.
19  Schiff R. L., “Concordance Theory: A Response to Recent Criticism,” Armed Forces & Society 23, No. 2 
(January 1, 1996), pp 277–83.
20 Avant D., Political Institutions and Military Change. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
21 Feaver P. D., Kohn R. H., Soldiers and Civilians the Civil-Military Gap and American National Security.
22 Burk J., “Theories of Democratic Civil-Military Relations”showing how the classic and still influential 
theories of Huntington and Janowitz were rooted, respectively, in liberal and civic republican theories of 
democracy and, as a result, neither adequately solved this problem. The article then uses current research 
to pose new questions about the relations between military and political elites, the relations of civilians to 
the military and the state, and the multinational use of force. Based on the review, it concludes that a new 
theory of civil-military relations-one that accounts for the circumstances mature democracies presently 
face and tells how militaries can sustain as they protect democratic values cannot be derived from either 
liberal or civic republican models of democracy, as Huntington and Janowitz tried to do, but might be 
derived from federalist models.”,”author”:[{“family”:”Burk”,”given”:”James”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2002”
]],”season”:”Fall”}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.
json”} , Armed Forces & Society. Fall 2002 vol. 29 no. 1, pp. 7-29



visuomenės grupėmis, aprėptį.23 Tai yra iš viršaus, iš centro kylanti galia. Pa-
prastai tariant, despotinė galia koncentruojasi į tą, kuris priima sprendimus.  

Galima būtų teigti, kad Huntingtono, Janowitzo ir jų auklėtinių mo-
deliai kalba apie despotinės galios aspektus. Kaip minėta, šie modeliai siūlo 
įvairius būdus, kaip neleisti kariuomenės atstovams perimti politinės sistemos 
centro kontrolės, t. y. perimti despotinės galios kontrolės. 

Svarbu ir Lietuvos atvejo analizei tai, kad visi pagrindiniai karo socio-
logijos srities atstovai koncentravosi į despotinės galios aspektus, nėra atsi-
tiktinumas ir deviacija. Iš tiesų tai atspindys temų ir požiūrių, kurie vyrauja 
socialiniuose moksluose. Svarbu, kad Mannas savo pasiūlytas galios sampra-
tas aiškina ir tiria valstybės kontekste, t. y. jo pagrindinė sąvoka yra valstybė. 
Šiuo atveju reikia kalbėti apie valstybės sampratos interpretacijas ir jų kaitą. 
Itin svarbu suvokti, kaip valstybę supranta JAV akademinis elitas. Pastarojo 
kuriamos koncepcijos neginčijamai dominuoja ir diktuoja socialinių mokslų 
žaidimo taisykles.24 

Ilgą laiką JAV buvo laikomasi nuomonės, kad tradicinė jos valstybės 
nevalstybiškumo (angl. statelessness) samprata darė poveikį socialinių mokslų 
raidai Amerikoje.25 Ištisos amerikiečių kartos manė, kad jos gyvena valstybė-
je, apie kurią XIX a. I pusėje A. de Tocqueville rašė, kad „niekas taip nestebi-
na keliautojo iš Europos kaip nebuvimas to, ką mes vadiname vyriausybe arba 
administracija“26. Todėl net ir šiais laikais mokslininkai kalba apie tai, kad JAV  
yra silpnos, tačiau turi labai stiprią pilietinę visuomenę. Todėl bet koks centrinės 
valdžios didėjimas, centrinio aparato plėtimasis yra vertinamas labai įtariai. O 
įtarimą itin kelia karinių pajėgų funkcionavimas, nes, kaip jau buvo minėta, ne-
pasitikėjimas nuolatine reguliariąja kariuomene Amerikoje tęsiasi šimtmečius. 

Tačiau per keletą pastarųjų dešimtmečių mokslininkai, tiriantys JAV 
valstybės institucijų raidą ir istoriją vis garsiau kalba apie tai, kad atėjo metas 
iš naujo įvertinti JAV valstybingumo klausimą. Naujausių mokslinių tyrimų 
rezultatai rodo, kad JAV valstybė buvo labiau intervencinė, stipresnė ir kontro-
liuojanti, nei mes norime tikėti.27 

23  Mann M., States, War and Capitalism : Studies in Political Sociology (Oxford: Basil Blackwell, 1988), p. 5.
24 Backhouse R. E., Fontaine P., A Historiography of the Modern Social Sciences. New York : Cambridge Uni-
versity Press, 2014; Backhouse R. E., Fontaine P., The History of the Social Sciences since 1945. Cambridge : 
Cambridge University Press.
25 Nettl J. P., “The State as a Conceptual Variable”, World Politics. Vol. 20, No. 4 (Jul., 1968), pp. 559-592. 
26 Tocqueville A., Apie Demokratiją Amerikoje. Vilnius : Amžius, 1996, pp. 80-81.
27  Novak W. J., ‘The Myth of the “Weak” American State’, American Historical Review, 2008, p. 756.  
Baldwin P., ‘Beyond Weak and Strong: Rethinking the State in Comparative Policy History’, Journal of 
Policy History, 17, 2005, pp. 12-33; King D. S, Lieberman R. C., ‘Ironies of State Building: A Comparative 
Perspective on the American State’, 2009, pp. 547-548; Novak;  Orren K.,  Skowronek S., The Search for 
American Political Development (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2004).
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Tokiame kontekste M. Manno pasiūlyta dviejų koegzistuojančių galių 
idėja tampa svarbi šiems mokslininkams:

JAV valstybė (kaip ir jos revoliucija) yra sutelkta prieš despotinę galią. Ji yra apsėsta 
idėjų apie valdžių atskyrimą, atsvarų sistemos sukūrimą: federacinis vs. valstijų vs. vietinis; vyk-
domoji vs. leidžiamoji vs. teisinė […]. 28

Citatoje pateiktą priešybių sąrašą būtų galima labai lengvai papildyti 
dar vienu: civiliai prieš kariškius. Ši skirtis labai gražiai papildo tradicinį JAV 
socialinių mokslų modelį. Taigi dominuojantys Vakaruose civilių ir kariškių 
modeliai buvo sukurti JAV valstybei remiantis Amerikietiška tradicija ir socia-
linių mokslų idėjomis ir todėl juose dominuoja siekis įvesti kontrolę, užtikrinti 
balansą. Tačiau toks požiūris kelia rimtų svarbių klausimų, ypač jeigu pažvelg-
tumėme į civilių ir kariškių santykius iš kitos perspektyvos ir pasiremtumėme 
infrastruktūrinės galios samprata. 

Infrastruktūros samprata yra „valstybės gebėjimas įsiskverbti į visuo-
menės erdvę ir įgyvendinti politinius sprendimus visoje politinėje erdvėje.29 
Kitaip tariant šios galios samprata leidžia ieškoti atsakymų į klausimą: kaip yra 
įgyvendinami sprendimai. Tokios galios apraiškas realiame gyvenime liudija 
tokie reiškiniai kaip raštingumas, mokesčių sistemos, paštas, matų standarti-
zacija, policijos patruliavimas. Kariuomenės srityje valstybės infrastruktūri-
nė galia pasireiškia biurokratizacijos, profesionalizacijos ir šauktinių kariuo-
menės formomis.30 Tai reiškia, kad civilių kontrolė yra užtikrinama per šias 
institucijas. Dar daugiau, siekiant panaudoti šią galios formą ir tokią kontrolę 
neužtenka vien tik institucijų. Tam reikia ir idėjų socializacijos. Būtina, kad 
visuomenė ir kariuomenė priimtų šias institucijas ir funkcijas, laikytų jas le-
gitimiomis. Kitaip tariant, galia ateina ir per diskurso ir žinojimo kontrolę.31 
Tačiau Mannas aiškiai pabrėžė, kad infrastruktūrinė galia veikia kaip dvipusis 
eismas. Per tas pačias institucijas, per kurias valstybė veikia visuomenę ir ats-
kirus jos segmentus, visuomenė gali veikti ir valstybę. Vadinasi kariuomenė 
gali veikti civilinę erdvę pasitelkusi biurokratinę sistemą, ar siūlydama savo 
diskursą. 

Apibendrinant šią dalį būtų galima konstatuoti, kad Vakaruose domi-
nuojantys civilių ir kariškių modeliai labiau pabrėžia politinio centro apsaugą 
nuo karinio elemento įtakos. Iš esmės pagal šiuos modelius į visą šia situaciją 
žiūrima iš despotinės galios perspektyvos, koncentruojantis ties tuo, kas pri-

28 Novak, p. 763. 
29 Mann M., States, War and Capitalism, p. 5. 
30 Mann M., The Sources of Social Power, ol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 419-425.
31 Infrastruktūrinės galios samprata turi aiškias sąsajas su M. Foucault‘o idėjomis apie galią, žinojimą ir 
galios socializaciją. 



ima sprendimus. Tačiau tai reiškia, kad šiuo metu vyraujantis žiūros taškas į 
civilių ir kariškių santykius aprėpia ne visą vaizdą, o tai lemia, kad tam tikros 
veiklos nėra skatinamos arba neutralizuojamos. Kaip tik taip atsitiko su in-
telektualinės refleksijos klausimu ir svarba kariniuose reikaluose. Jos svarbą 
geriausiai galima parodyti apžvelgiant Clausewitzo idėjas. 

2. Clausewitzo idėjų revizija

Pažvelgus į ilgą Clausewitzo teksto interpretacijos ir pritaikymo istoriją 
galima aiškiai matyti, jog skirtingos kartos skirtingai interpretavo šio mąsty-
tojo idėjas.32 Nesutarimai ir didžiuliai debatai prasideda tada, kai pabandoma 
išsiaiškinti, kurie iš jo pabrėžtų elementų yra svarbesni ir daugiau lemia už ki-
tus. Geriausiai šią įtampą iliustruoja jo pateikti du karo apibrėžimai. Pirmasis 
skamba taip: „Karas yra jėgos panaudojimo aktas siekiant priešą priversti pa-
klusti mūsų valiai“.33 O antrasis  „karas  yra politikos tęstinumas, tik vykdomas 
kitomis priemonėmis“.34 Atidžiai perskaitę ir įsigilinę į šių dviejų apibrėžimų 
formuluotes, matome esminių skirtumų ir prieštaravimų. Pirmajame labai pa-
brėžiamas valios elementas. Karas iš tiesų yra valių kova, kuri nebūtinai turi 
vykti mūšio lauke. Antrajame apibrėžime labai aiškiai pabrėžiamas politikos 
vaidmuo. Tai politika, kuri kaip praktika yra pastovi, tačiau nuolat kintantis jos 
turinys iš tiesų vis kitaip riboja karą ir todėl kiekvienoje epochoje kariaujama 
vis kitokiu būdu. 

Būtina pabrėžti, kad antrasis apibrėžimas yra dažniausiai cituojama 
Clausewitzo knygos vieta ir taip pat raktas į visą jo veikalo interpretaciją. Čia 
svarbu paminėti kai kuriuos šios knygos rašymo istorijos momentus. Visiems 
yra žinoma, kad prūsų generolas buvo pradėjęs perrašinėti savo knygą. Tačiau 
nėra aišku, ar jis perrašymo procesą pradėjo baigęs rašyti knygą. M. Howardo 
ir P. Pareto angliškame vertime teigiama, kad Clausewitzas pradėjo perraši-
nėti knygą ją baigęs ir iki mirties suspėjo perrašyti pirmosios knygos pirmąjį 
skyrių. Pagal šią interpretaciją yra laikomasi pozicijos, kad pirmajame skyriuje 
surašytos mintys ir idėjos buvo labiausiai apgalvotos ir pasvertos, todėl vertos 
išskirtinio dėmesio, palyginti su likusia knyga. O šiame pirmajame skyriuje iš 
tiesų didžiulis dėmesys yra skiriamas politikai, kaip karą stabdančiam veiks-

32  Strachan H.,  Herberg-Rothe A., Clausewitz in the Twenty-First Century (Oxford: Oxford University 
Press, 2009, pp. 14–44.
33 Carl von Clausewitz, ed.a nd transl. by  Howard M.,  Paret P., On War. Princeton: Princeton Univ. Press, 
1989, p. 13. 
34 Ibid., p. 28.
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niui, aptarti. Ši pozicija pritaikoma paprastai  politikai nustato užduotis, ka-
riuomenė įgyvendina. Šiuo atveju politika kontroliuoja karinį veiksnį. O tai 
yra šių dienų pradinė civilių ir kariškių santykių pozicija. 

Šią interpretaciją galima kritikuoti dėl dviejų dalykų. Pirmiausia Clau-
sewitzas neišskiria tik politikos veiksnio. Ją jis mato kaip sudėtinę nepapras-
tosios trejybės dalį. Realybėje karas skirtingais laikotarpiais įgyja skirtingas 
formas ir jo brutali prigimtis yra ribojama trijų veiksnių (politikos, likimo ir 
emocijų), kuriuos jis pavadina nepaprastąja trejybe (angl. remarkable trinity).35 
Šie trys veiksniai visada veikia ir riboja karą  vienais kartais jis vyksta mini-
maliai praliejant kraują, o kai kuriais atvejais jis tampa beveik absoliutus. O 
visa tai apibendrinti galime šiais Clausewitzo išskirtais, universaliais princi-
pais: karo prigimtis yra brutalus kraujo praliejimas, kuris nuolatos ribojamas 
politikos, likimo, žmogaus aistrų ir instinktų. Šiuo atveju nėra jokių konkrečių 
instrukcijų, kaip laimėti mūšį. Tai labiau bandymas geriau suprati, kas yra ka-
ras. Iš to kyla natūralus klausimas  kodėl Howardas ir Paretas versdami prūsų 
generolo knygą akcentavo tik politiką? 

Dėl antrojo dalyko kritikuojama dar labiau. Liberalioje, instrumenti-
nėje Clausewitzo karo sampratos interpretacijoje pradingsta interakcijos mo-
mentas. Kur visoje šioje istorijoje oponentas? Jis aptinkamas pirmajame karo 
apibrėžime, kuriuo akcentuojama ne politika, bet valia. Šiuo atveju valios pri-
metimas savo oponentui pasako tai, kad priešininkas taip pat yra mąstantis, 
valingas subjektas. Todėl kai susiduria du valingi asmenys, pradinis puolimo 
ar gynybos planas, pasak Moltkės, „neatlaiko pirmojo susidūrimo su priešu“.36 
Kuo ilgiau trunka ši kova, tuo karas ilgesnis ir autonomiškesnis. Karo metu 
dinamiškai vykstantys procesai pradeda diktuoti sąlygas ir keisti politinius 
tikslus. Todėl Clausewitzas ir teigė, kad gynyba yra stipresnė karo forma. Per-
šasi išvada, kad ta pusė, kuri greičiau prisitaikys prie naujų kovos sąlygų ir 
sąveikaudama su oponentu ras efektyvų būdą įveikti oponento valią, pasieks 
pergalę. Tokio prisitaikymo neįmanoma pasiekti, jeigu karinės pajėgos nepajė-
gia konceptualiai reflektuoti. 

Kitaip perskaičius Clausewitzą galima teigti, kad iš tiesų jis kalba apie 
civilių ir kariškių dialogą, o ne monologą.37 O šio dialogo paskirtis yra labai pa-
prasta – sukurti gerą ir efektyvią strategiją. Strategija yra ta jungtis, kuri jungia 
politinius tikslus su karinėmis priemonėmis. Norint, kad šie du elementai būtų 
suderinti, reikia gerai parengtos strategijos, kurios neįmanoma sukurti, jeigu 

35 Ibid., p. 30.
36 Hughes D. J., Moltke on the Art of War : Selected Writings (Novato, CA: Presidio Press, 1995), p. 45.
37 Strachan H., The Direction of War, p. 30. 



nėra konstruktyvaus civilių ir kariškių dialogo. Čia verta prisiminti Feaverio 
žodžius apie civilių dilemą. Žmonės bijo kariuomenės, kurią sukūrė gynybos 
sumetimais. Taigi gynybos elementas eina pirmiau už kariuomenės ribojimą. 
Tai reiškia, kad pirmiausia mes turime koncentruotis į tai, ar mūsų karinės 
pajėgos yra pasirengusios atlikti karines operacijas, o tam būtinas konstrukty-
vus civilių ir kariškių dialogas. Todėl galima sakyti, kad konstruktyvių civilių 
ir kariškių santykių esmė yra ne kariškių vadovavimas civiliams. Šių santy-
kių tikslas yra strategijos kūrimas. O geros strategijos negalima suformuluoti, 
jeigu nėra supratimo, kokia sudėtinga yra karo prigimtis. Tai itin sunku su-
vokti karinės patirties neturintiems civiliams. Karo prigimtis nėra ribojama 
tik politikos, ją riboja ir likimas, ir žmogiškosios emocijos. O visų šių trijų 
elementų konfigūracija skirtingais istoriniais momentais susidėlioja skirtingai. 
Todėl kariai, geriau suvokdami paskutinių dviejų veiksnių poveikį, gali aiškiau 
paaiškinti tai civiliams. Civiliai, išmanydami politikos subtilybes, gali paaiš-
kinti kariams, kaip ir kodėl ji riboja karinių pajėgų veiklą. Viso šito civiliai 
ir kariškiai nesupras, jeigu nesistengs nuolat kalbėti apie karo prigimtį ir jo 
pobūdžio kaitą. Kitaip tariant, diskusijos ir kritiška refleksija yra civilių ir ka-
riškių santykių esmė. Tačiau norint įvertinti šių diskusijų kokybę mums reikia 
kitokios prieigos, kitokio žiūros taško, kurių dominuojantys civilių ir kariškių 
santykių modeliai negali pasiūlyti. Šios teorijos leidžia įvertinti institucinius 
aspektus, tačiau šiuo atveju institucijos yra antrinis dalykas. Tikrąją galią turi 
ne tie, kurie užima atitinkamus postus, o tie, kurie kuria diskursus, naratyvus, 
koncepcijas. Juk be šių dalykų neįmanoma sukurti geros strategijos. 

Senosios prieigos ribotumą labai gerai iliustruoja Feaverio pasiūlyta pati-
kėtojo ir patikėtinio (angl. principal – agent) teorija. Joje civilių ir kariškių san-
tykiai yra matomi kaip „strateginės interakcijos žaidimas“.38 Šio žaidimo metu 
civiliai nusprendžia, kokiu būdu geriausia stebėti kariškių veiksmus. O karinės 
pajėgos, įvertinusios stebėsenos institucijų stiprumą, efektyvumą ir gebėjimą 
bausti už netinkamus sprendimus, gali pasirinkti paklusimo arba išsisukinėji-
mo (angl. shirking) strategijas. Krizė kils tada, kai civiliai norės atlikti agresyvią 
stebėseną, o kariškiai norės išsisukti.39 Viena svarbiausių stebėsenos formų yra 
žiniasklaidos ir civilių ekspertų veikla. Tačiau tai yra būtina, bet nepakankama 
sąlyga. Kokia nauda iš stebėsenos, jeigu nesame pajėgūs užduoti konceptualių 
klausimų apie kariuomenės siūlomą konceptualinę „produkciją“? Šiuo atveju 
vien tik institucinės kontrolės neužtenka, būtina ir turinio kontrolė. 

38 Feaver P. D., “Crisis as Shirking: An Agency Theory Explanation of the Souring of American Civil-Mili-
tary Relations,” Armed Forces & Society 24, No. 3 (April 1, 1998), p. 407.
39 Ibid., p. 448.
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Visa tai pamatyti ir įvertinti leidžia infrastruktūrinės galios perspek-
tyva ir su ja susijęs kontrolės užtikrinimas per įvairių diskursų kūrimą. Ži-
nojimas yra galia ir tie, kurie suteikia žinių, diktuoja sąlygas ir kontroliuoja 
visą procesą.40 Paprastai tariant, jeigu karinių koncepcijų, teorijų kūrėja yra tik 
kariuomenė, tai civiliai mokys apie karą pro jos pasiūlytus diskurso „akinius“. 
Dar daugiau, kariuomenė ir jai prielankūs ekspertai, gali diskusiją pasukti link 
techninio pobūdžio klausimų, o ne politinių, kuriuose jie tikrai turi viršenybę. 
Šiuo atveju vietoj klausimo, kodėl mes kažką darome su karinėmis pajėgomis, 
pirmiau keliamas klausimas, su kokiomis priemonėmis kariausim.41 Geras to 
pavyzdys galėtų būti Lietuvoje vykstanti diskusija dėl karinių šarvuočių įsigiji-
mo. Visa diskusija yra įgavusi gana stiprų techninį pobūdį, kuriame yra kalba-
ma apie važiuoklę, šarvo storį ir t. t. O diskusijos apie tai, kokią funkciją atliks 
ši karinė technika įgyvendinat strateginius tikslus, kokie doktrininiai sprendi-
mai yra reikalingi, faktiškai nevyksta.

Taigi, tinkamos ir efektyvios strategijos neturėsime, jeigu neskatinsime 
civilių ir kariškių dialogo. Šiuo atveju mes turime kalbėti apie dviejų lygių ref-
leksiją. Pirmiausia pačioje kariuomenėje turi būti išmokta atvirai diskutuoti ir 
keistis idėjomis apie karą, karybą. Išpildžius šią sąlygą žengiame į kitą lygmenį, 
kuriame kariškių diskusijų metu gimusios idėjos yra įtraukiamos į rimtesnį 
pokalbį su civiliais. Šio pokalbio metu, viena vertus, yra užtikrinama diskursy-
vinė kariškių kontrolė ir sukuriama efektyvi strategija. 

Svarbu, kad šis naujoviškas požiūris į strategijos kūrimą ir sąsajas su 
civilių ir kariškių santykiais Vakaruose sulaukia pasipriešinimo, ypač dėl inte-
lektualinio elemento svarbos. Pirmiausia visuomenėje egzistuoja stereotipinis 
įsivaizdavimas, kad karinių pajėgų atstovai nepasižymi dideliais intelektuali-
niais gebėjimais. Karinės pajėgos, būdamos hierarchine, iš prigimties konser-
vatyvia institucija, tikrai sunkiai priima naujoves. 

Savo ruožtu karinės pajėgos garsėja antiintelektualine tradicija. Skep-
tiškas požiūris į kontempliatyvaus žmogaus vietą JAV, D. Britanijos, Pran-
cūzijos ir kitų valstybių karinėse pajėgose yra labai gerai dokumentuotas ir 

40 F. Lyotard, Postmodernus būvis. Vilnius : Baltos lankos, 1993.
41 Dauber C., “The Practice of Argument: Reading the Condition of Civil-Military Relations,” Armed Forces 
& Society 24, No. 3 (April 1, 1998), p. 443.



žinomas.42 Šios tradicijos atstovai laikosi nuostatos, kad karas yra tragiškas, 
žiaurus reiškinys, kurio vedimui, visų pirma, reikia labai daug praktinių įgū-
džių. Todėl kariuomenėje reikia ne kontempliatyvaus, bet veiklaus žmogaus.43 
O tai reiškia, kad karinės pajėgos nėra vieta užsiimti intelektualine refleksija 
ir nėra linkusios toleruoti tai norinčius daryti karininkus. Turbūt radikaliau-
sios pozicijos šiuo klausimu laikosi žinomas amerikiečių karo apžvalgininkas 
R. Petersas, teigdamas, kad „kariniame kontekste teorija yra žudikė, ji žudo 
aktyviai ir pasyviai“.44 Karinėje praktikoje tokios pozicijos šalininkai iškelia 
D. Britanijos pavyzdį, kuri garsėja, ar bent jau garsėjo savo „išsikapanojimo“ 
(angl. muddling through) tradicija, kai kiekvienos operacijos metu yra taikomi 
pragmatiški ad hoc sprendimai ir mažiau paisoma doktrininių reikalavimų.45 
Tačiau reikia pabrėžti, kad intelektualinė refleksija nėra tik knygų, straipsnių 
rašymas ar debatų ir konferencijų organizavimas. Tai yra daug platesnio pobū-
džio veikla ir gebėjimai. Intelektualinis smalsumas yra būtina sąlyga bet kokiai 
inovatyviai veiklai. O kaip tik tokia veikla ir yra būdinga kariuomenei. Nuo-
lat kintanti karyba, technologinės galimybės ir ypač politinės karų aplinkybės 
verčia kareivius ir jų vadus be paliovos prisitaikyti prie naujų sąlygų.  

Todėl žvelgiant iš tokios perspektyvos karinė tarnyba yra prieštaringa. 
Viena vertus, geras kareivis vykdo jam duotą įsakymą ir neužduoda daug klau-
simų. Tačiau kita vertus, poreikis prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkos 
sąlygų reikalauja gebėjimų, kurie skatina užduoti klausimus, o pastarieji ver-
čia galvoti ir reflektuoti. Kaip yra pastebėjęs britų karo istorikas J. Keeganas, 
modernioje kariuomenėje rengiant karininkus iš pradžių reikia „uždaryti jų 
protus sudėtingoms idėjoms“, o vėliau iš naujo juos atverti „ne vienmačiam, o 
daugiamačiam pasaulio matymui“.46 

Apibendrinant visa tai, kas buvo pasakyta, būtų galima teigti, kad Va-
karuose dominuojančios civilių ir kariškių teorijos vadovaujasi liberalia Clau-

42  Snider D., Matthews L., The Future of the Army Profession, Revised and Expanded Second Edition, 2nd 
ed. (Learning Solutions, 2005);  Reid B. H., “What Is Command Culture?,” Journal of Strategic Studies 38, 
No. 1–2, January 2, 2015, pp. 215–31, doi:10.1080/01402390.2015.997547; Muth J., Command Culture : 
Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces, 19011940, and the Consequences for 
World War II, 1st ed. (Denton, Tex: University of North Texas Press,  2011); Robert A. Doughty, The Seeds 
of Disaster : The Development of French Army Doctrine, 19191939 (Hamden, Conn: Archon Books, 1985); 
Paddy Griffith, Military Thought in the French Army, 1815-51, War, Armed Forces, and Society Y (Man-
chester: Manchester University Press, 1989); Correlli Barnett, “The Education of Military Elites,” Journal of 
Contemporary History 2, No. 3 (July 1, 1967), pp.  15–35.
43 Snider D., Matthews L., The Future of the Army Profession, Revised and Expanded Second Edition, p. 61. 
44 Peters R., “Learning to Lose,” The American Interest, 2007, p. 25.
45 King A., “Military Command in the Last Decade”; Egnell, “Explaining US and British Performance in 
Complex Expeditionary Operations.”
46 Keegan J., The Face of Battle. Harmondsworth: Penguin, 1978, pp. 22–23.
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sewitzo idėjų interpretacija, kuri pabrėžia politikos viršenybę karo atveju. Savo 
ruožtu liberali politinė tradicija akcentuoja valdžios paskirstymą, kad joks des-
potas nepajėgtų užimti politinio centro ir itin įtariai žiūrima į kariuomenę. Ji 
yra matoma kaip būtinas blogis, kuris turi būti itin prižiūrimas ir kontroliuo-
jamas. Tačiau visgi pirminė kariuomenės funkcija yra karyba ir todėl civilių ir 
kariškių santykiai turi sukurti sąlygas, kad karinių pajėgų atstovai būtų pajėgūs 
kurti karinius planus ir juos įgyvendinti. Šiuo atveju institucinė-politinė kon-
trolė, nors ir yra labai svarbi, negali būti vienintelė kontrolės forma. Intelek-
tualinės refleksijos svarba yra ne ką mažesnė, nes ji užtikrina tiek efektyvios 
strategijos parengimą, tiek leidžia vykdyti diskursyvią civilinę kontrolę.   

3. Civilių ir kariškių santykių raida Lietuvoje

 Baltijos valstybėms atkūrus nepriklausomybę, jų situacija buvo unikali. 
Jos kūrė savo karines sistemas faktiškai nuo nulio. Vieninteliai dalykai, kuriuos 
mes perėmėme iš sovietinių laikų, buvo karinės paskirties pastatai, infrastruk-
tūra ir sovietinėje kariuomenėje tarnavę karininkai. Visa kita (įstatymų bazę, 
institucijas, karinių pajėgų struktūrą) teko kurti  iš naujo remiantis vakarietiš-
ka patirtimi. 

Demokratinės civilinės kariškių kontrolės užtikrinimas buvo būtina są-
lyga norint įsilieti į Vakarų politinę bendruomenę. Šis procesas vyko dviem 
lygiais. Civiliai matė kariškių kontrolės mechanizmų stiprinimą kaip dides-
nės politinės transformacijos, perėjimo į demokratiją, dalį.47 O pamažu besi-
formuojantis ir stiprėjantis profesionalių karininkų sluoksnis pradėjo perimti 
tarptautines karines normas. Pasak Theo Farrello, naujai formuojamos karinės 
struktūros, įsitraukdamos į tarptautinę veiklą, perima dvi esmines normų gru-
pes, kurios yra laikomos karinio profesionalumo pagrindu: konvencinės kary-
bos normas ir civilių viršenybės idėją.48 Kitaip tariant, jeigu Lietuvos kariuo-
menė norėjo būti pripažinta tarptautinio „karinio klubo“, ji privalėjo išmokti 
paklusti civiliams. 

Šis išskyrimas į dviejų lygmenų raidą yra svarbus ir dėl kitos priežasties. 
Jis parodo procesų eiliškumą. Šiuo atveju galima pritaikyti Thedos Skocpol idėją, 
kad skirtingą Vakarų valstybių raidą nulėmė demokratizacijos ir biurokratizacijos 

47  O’Donnell G., Schmitter P. C., Transitions from Authoritarian Rule : Tentative Conclusions about Uncer-
tain Democracies.  Baltimore ; London: The JHopkins University Press, 1989.
48  Farrell T., “Transnational Norms and Military Development: Constructing Ireland’s Professional Army,” 
European Journal of International Relations 7, No. 1 (March 1, 2001), pp. 73–75.



procesų eiliškumas ir iš to plaukiančios konfigūracijos.49 Baltijos šalyse, priešingai 
nei kituose po sovietinėse valstybėse (Lenkijoje, Vengrijoje), pirmiau įvyksta de-
mokratizacija, o tik po to yra kuriama biurokratinė krašto apsaugos infrastruktūra. 
Taigi pas mus pirmiau įsigali nuostata, kad civiliai turi kontroliuoti karius ir daryti 
tai demokratiškai, o tik po to galvojame, kaip tai realiai padaryti. 

Civilinės kontrolės įdiegimas nebuvo lengvas uždavinys. Užtenka pri-
siminti 1993 m. liepą į mišką pasitraukusių savanorių istoriją. Šis savanorių 
poelgis buvo didžiausia krizė civilių ir kariškių santykiuose, vėliau situacija 
gerėjo.50 Tačiau tai nereiškia, kad nebūta įtampos. Dalis karininkų nevengė vie-
šai politikuoti.51 Pervertus to meto žurnalo Kardas numerius matyti, kad tarp 
pirmojo krašto apsaugos ministro A. Butkevičiaus ir įvairių atsargos karininkų 
tvyrojo didelė įtampa.52 Savo ruožtu nemažai įtampos ir nesutarimų buvo tarp 
tarpukario atsargos karininkų, karininkų, kurie tarnybą pradėjo 1990–1991 m. 
ir tų, kurie buvo atlikę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Vėliau visą šią painią 
situaciją dar labiau komplikavo grįžę išeivijos karininkai. Apskritai, pirmąjį 
dešimtmetį atmosfera karinių pajėgų viduje ir tarp kariškių ir civilių buvo gana 
įtempta. Kita vertus, tikėtis brandžios veiklos ir diskusijų iš institucijų ir jas 
nuo nulio kuriančių žmonių, būtų naivu. 

Iš tiesų 2000 m. minint krašto apsaugos sistemos įkūrimo 10-metį Lie-
tuva turėjo teisiškai ir biurokratiškai funkcionuojančią civilių ir kariškių san-
tykių sistemą. Nuo 1996 m. buvo priimta daug įstatymų, kuriuose buvo aiškiai 
apibrėžtos visų institucijų ir pareigūnų veiklos ribos, kompetencijos: Naciona-
linio saugumo pagrindų (1996 m.), Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos (1998 m.), Tarptautinių operacijų ir karinių pratybų (1998 m.), 
Karo prievolės (1999 m.), Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai 

49 Orloff A. Sh., Skocpol Th., “Why Not Equal Protection?”
50 Kita rimta krizė, bet tuo metu nutylėta ir nežinoma visuomenei buvo 2004 m. pavasarį įvykęs vadinama-
sis jėgerių suokalbis. Jo metu, prieš pat Lietuvos narystės NATO pradžią ir JAV SOP planuotą įvertinimą, 
besiruošiančio trečiojo specialiųjų operacijų eskadrono „Aitvaras 04“ nariai iš jėgerių bataliono (14 karių) 
įteikė raštiškus atsisakymus vykti į Afganistaną. Susidariusi situacija buvo operatyviai ir tyliai išspręsta. 
Tačiau ji parodė, kaip greitai situacija gali eskaluotis ir pasidaryti sunkiai kontroliuojama. Matonis A., 
Gabrieliaus kariai : Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų ir Aitvaro istorija. Vilnius: Versus aureus, 2014,  
pp. 88–92.
51  Urbelis V.,  Urbonas T., „The Challenges of Civil–Military Relations and Democratic Control of Armed 
Forces: the Case of Lithuania“ kn. Andrew Cottey, Timothy Edmunds, and Anthony Forster, Democratic 
Control of the Military in Postcommunist Europe : Guarding the Guards, (Basingstoke: Palgrave, 2002,  
pp. 108–125).
52  Pilkauskas Z., „Žuvis genda nuo galvos, arba apie kai kuriuos karvedžius“, Kardas, 1994 m., Nr. 34,  
p. 20–22; Česnulevičius V., „Dėl doc. Z. Pilkausko straipsnio „Žuvis genda nuo galvos, arba apie kai ku-
riuos karvedžius“, Kardas, 1994 m., Nr. 56, p. 46–47; „Dar kartą apie karvedžius“, Kardas, 1994 m., Nr. 78, 
p. 40; „Istorinė konferencija: Lietuvos kariuomenės atkūrimo ištakos ir problemos 1988–1990 m.“, Kardas, 
1998 m. Nr. 12, p. 20–26.
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(2000 m.) įstatymus; naujus Krašto apsaugos ministerijos nuostatus (1998 m.) 
ir kt. Galiausiai 2000 m. buvo patvirtinta pirmoji Lietuvos karinės gynybos 
strategija, kurioje greta atgrasinimas, visuotinė ir besąlygiška gynyba, euro-
atlantinis solidarumas ir kolektyvinė gynyba demokratinė civilinė ginkluotojų 
pajėgų kontrolė yra fundamentalūs principai, ant kurių pastatyta visa valstybės 
karinio saugumo architektūra. 

Šiuo atveju Lietuvoje buvo sukurta labiau Huntingtono principais pa-
remta sistema, kurioje politinė ir karinė sritys buvo aiškiai atskirtos. Mecha-
nizmas užtikrinti kad despotinę galią kontroliuotų civiliai buvo garantuotas. 
Pirmasis etapas – formalumų perėmimas, buvo įvykdytas, liko kokybiškai 
užtikrinti antrąjį – kasdienį perimtų principų, įtvirtintų teisinių punktų įgy-
vendinimą ir praktikavimą. Tai, kad sistemą reikėjo tobulinti ir tvarkyti, rodė 
mokslininkų ir ekspertų publikacijos.53 

Vakarų mokslininkai visus šiuos procesus įvertino teigiamai. Jų teigimu, 
pokomunistinės valstybės sėkmingai perėmė vakarietiškus teisinius, institu-
cinius, biurokratinius civilių kontrolės mechanizmus.54 Kitaip tariant, buvo 
perimta forma, tačiau iki galo neaišku, ar buvo ir kaip buvo perimtas turinys. 
Cottey tai pavadino antrosios kartos problematika (angl. The Second Genera-
tion Problematic). Perėmus institucinę struktūrą, kitas žingsnis turėtų būti ko-
kybiško turinio užtikrinimas, t. y. gerai ir efektyviai funkcionuojantiems civilių 
ir kariškių santykiams neužtenka vien tik gerai surašytų įstatymų, pareigingai 
dirbančių valstybės tarnautojų ir gerai parengtų karinių pajėgų. Būtina, kad 
apie visus šiuos dalykus: kodėl ir kaip turi funkcionuoti su krašto gynyba susiję 
įstatymai, kodėl ir kaip karinės pajėgos rengiamos, diskutuotų ir visuomenė. 
Paprastai tariant, geriems civilių ir kariškių santykiams būtina kokybiška ref-
leksija apie karinius dalykus ir į šį procesą būtinai turi įsitraukti visuomenė.55 
Tačiau niekas nekvestionavo pačios sistemos principų ir jų įtvirtinimo. Iš tiesų 
pačių publikacijų turinys ir ten pateikiamos rekomendacijos labai aiškiai paro-
do, kad svarbiausiu elementu civilių ir kariškių santykiuose išlieka institucinio 
valstybės galios centro apsauga. Galų gale mes labiausiai bijome ir saugomės 
kariškių įtakos politiniam centrui. 

Viena vertus, į Vakarų mokslininkų pastebėjimą tikrai reikia atkreipti 

53  Cottey A., Edmunds T.,  Forster A., “The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and 
Civil-Military Relations,” Armed Forces & Society 29, No. 1 (October 1, 2002): pp. 31–56;  Gricius A., Pau-
lauskas K., Demokratinė civilinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė Lietuvoje“ Lietuvos metinė strateginė apžvalga 
2002, 2003 m., p. 217–236; Urbelis ir Urbonas.  
54  Cotey A., “The Second Generation Problematic: Rethinking Democracy and Civil-Military Relations,” 
Armed Forces & Society 29, No. 1 (2002): 31–56. 
55Ibid.



dėmesį, tačiau, kita vertus, reikia paminėti, kad mokslininkų išsakytos pasta-
bos nėra teisingos pokomunistinėms valstybėms. Iš tiesų jų kritiką būtų gali-
ma nukreipti ir į brandžias vakarietiškas demokratijas. Vakarų naudojamas ir 
mums pasiūlytas civilių ir kariškių santykių modelis dėl savo instrumentinės 
prigimties neleidžia iki galo išpildyti antro refleksijos etapo. 

Nenumatyta neigiama viso šito pasekmė yra ta, kad toks procesų ei-
liškumas neleido išplėtoti adekvačios institucinės struktūros, skirtos karinei 
refleksijai, o tai savo ruožtu trukdė tęsti atitinkamas tradicijas. Šiuo atveju yra 
svarbu pabrėžti prioritetų ir intensyvumo laipsnį. Tikrai nenorima pasakyti, 
kad nereikėjo sukurti įstatymų bazės, kuri aiškiai apibrėžtų civilių ir kariškių 
pareigas, teises, darbų padalijimą, karinių pajėgų struktūrą. Visa tai svarbu, 
tačiau civilių ir kariškių sąveika nesibaigia ties šiais dalykais.

Taip pat per didelis susikoncentravimas į institucinę struktūrą neleido 
adekvačiai įvertinti kitų vakarietiškų karinių tradicijų. Kita vertus, Lietuvos 
negalima per daug kaltinti. Mes klausėmės patarėjų ir konsultantų iš užsienio 
valstybių, perėmėme tai, kas buvo laikoma gerąja patirtimi.

Ši tarptautinių (vakarietiškų) praktikų, tradicijų, idėjų difuzija įneša tam 
tikros sumaišties. Tiesiog reikia pastebėti, kad kai Huntingtonas ir Janowitzas 
parengė savo modelius ir kalbėjo apie karininkijos profesionalizaciją, jie kaip 
savaime suprantamą dalyką priėmė egzistuojančią amerikiečių ir britų kari-
nės edukacijos ir švietimo sistemą, kuri ir garantavo tam tikrą intelektualinės 
refleksijos lygį. Ši tradicija koegzistuoja su kiek anksčiau aptarta antiintelektu-
alizmo tradicija Vakarų karinėse pajėgose. Šį koegzistavimą turbūt geriausiai 
iliustruoja karinės žiniasklaidos formatas. JAV karinių pajėgų leidiniai Para-
meters, Military review, Joint Force Quarterly, Air and space power journall, Na-
val War College review; britų RUSI journal, British army review; rusų Военная 
Мысль ir t. t. Šiuose ir panašaus pobūdžio leidiniuose karininkai, civiliai eks-
pertai, mokslininkai, politikai dalijasi savo patirtimi, siūlo naujas koncepcijas, 
teorines inovacijas, pateikia naujausių karų ir konfliktų analizę. Šių leidinių 
puslapiuose gimė ne viena strateginio ir operacinio lygmens idėja, kurios lai-
kui bėgant tapo karinės praktikos dalimi. Tokiuose leidiniuose normalu, jeigu 
majoras polemizuoja su pulkininku ar generolu. Tokia erdvė tarnauja ne tik 
minčių keitimuisi, kuris gali nuvesti prie efektyvios strategijos sukūrimo. Dis-
kusijos šioje erdvėje taip pat leidžia matyti ir stebėti, koks diskursas, idėjos vy-
rauja kariškių gretose, o tai savo ruožtu leidžia geriau vykdyti civilinę karinio 
suvokimo kontrolę. Taigi būtų galima teigti, kad amerikiečių mokslininkų pa-
siūlyti modeliai buvo kuriami egzistuojant tam tikroms tradicijoms. Kai bent 
dalis karininkų savo šalyje yra įgiję gerą karinį išsilavinimą ir nuolat užsiima 
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savo veiklos refleksija, galima kur kas lengviau kalbėti apie politinės veiklos 
atskyrimą nuo karinės arba, atvirkščiai –  apie didesnį šių dimensijų suliejimą. 
Todėl, kai kūrėsi Lietuvos krašto apsaugos sistema, remiantis Vakarų patirtimi, 
buvo mažiau akcentuojama karinio švietimo svarba, o tai atsiliepė intelektua-
linės refleksijos kokybei. 

Jeigu užmestumėme akį į lietuvišką praktiką, tai iš pirmo žvilgsnio atro-
dytų, kad ir mes turime savo karinės žiniasklaidos tradicijų. Krašto apsaugos 
sistema leidžia daug periodinių leidinių: Kardas, Karys, Kariūnas, Krašto ap-
sauga. Jeigu vakarietišką praktiką laikysime tam tikru idealiuoju modeliu, tai 
lietuviškuose leidiniuose būtų galima tikėtis rasti diskusijų apie karo teoriją, 
operacijų, kuriose dalyvauja šalies arba jos sąjungininkų kariai, analizę, eina-
mųjų reikalų apžvalgą. Tačiau verčiant šių žurnalų puslapius tenka nusvilti. 
Per 25 nepriklausomybės metus juose buvo publikuota mažai tekstų, kuriuose 
būtų kalbama apie karo teoriją, teorijos ir praktikos santykį. Dar didesnis iš-
šūkis rasti straipsnių šia tema, parašytų ne civilių ir ne atsargos karininkų, o 
tarnybą atliekančių karininkų.56 

Šiuo atveju norisi pabrėžti, kad kalbama apie publikacijas, kurios yra 
ne apie bataliono gyvenimą ar pratybas. Tokių publikacijų gausu ir jų au-
toriais dažniausiai būna karininkai. Tačiau rimtai ekspertų diskusijai reikia 
tekstų apie šalies deklaruojamus karybos principus ir formas: teritorinė gy-
nyba ir jos variacijos, manevrinė karyba, karinė transformacija, kova mieste 
ir pan. Prie tokių publikacijų būtų galima priskirti plk. S. Knezio pirmojo 
Čečėnijos karo eigos analizę57, plk. ltn. J. Užurkos ir jo kolegų idėjas apie 
nacionalinį saugumą ir teritorinę gynybą58, kpt. A. Alonderio mintis apie 
informacinę karybą ir karinę lyderystę59, mjr. A. Daugirdo taktinio lygmens 
kovų analizes60 ar kpt. I. Miškinio šiuolaikinių karinių praktikų ir koncepcijų 

56 Geriausias tokio atvejo pavyzdys gali būti dim. plk. doc. dr. Algimanto Vaitkaičio straipsniai apie karybos 
srities revoliuciją, naujausias karines technologijas ir Lietuvos gynybos politiką.  Vaitkaitis A., „Ar mūsų 
kariuomenė apgins Lietuvą?“, Kardas, 2009 m., Nr. 1, p. 12–13; Vaitkaitis A., „Revoliucija karybos „srityje“, 
2009 m., Kardas, Nr. 2, p. 16–19; Vaitkaitis A., „Ateities karams reikia kitokių ginkluotųjų pajėgų, 2010 m., 
Kardas, Nr. 5, p. 25 ir Nr. 6, p. 18–21. 
57  Knezys S., „Keturi karo Čečėnijoje etapai“, Karys, 1995 m., Nr. 3, pp. 16–18; Karys, 1995 m., Nr. 6, 16–19; 
„Nepaskelbtas karas Čečėnijai arba čečėnų karo pamoka Rusijai“, Kardas, 1995 m., Nr. 3-4, pp. 35–39.
58  Užurka J., „Mūsų valstybės saugumo kriterijai“, Kardas, 1996 m., Nr. 34, pp. 8–9; Užurka J., Vaitkaitis F., 
Eidukaitis V., „Lietuvos valstybės teritorinės gynybos pagrindų metmenys“, Kardas, 2000 m., Nr. 3,  
pp. 6–11; 
59 Kanauka A. V., Alonderis A., „Informacija ir dezinformacija – nauji kovos būdai“, Kardas, 2002 m., Nr. 2, 
pp. 17–21;  Alonderis A., „Pašaukimas – būti lyderiu“, Kardas, 2006 m., Nr. 2, pp. 24–31 
60 Daugirdas A., „Kova mieste. Lietuviška versija“, Karys, 2010 m., Nr. 1, pp. 12–17; Daugirdas A., „Kovinių 
veiksmų pavyzdžiai“, Karys, 2010 m. Nr. 2, pp. 42–46 ir Nr. 3. pp. 22–25; Daugirdas A., „Lietuvos partizanų 
taktikos ypatumai“, Karys, 2011 m., Nr. 5., pp. 32–35 ir Nr. 6, pp. 30–33.  



apžvalgas.61 Tačiau nepaisant įdomių, originalių įžvalgų, skaitant visus šiuos 
tekstus į akis krenta vienas dalykas – nėra nei chronologinio, nei tematinio 
nuoseklumo, fragmentiška. 

Kardo ir Kario numeriuose galima rasti daug straipsnių apie LDK kary-
bos istoriją, Lietuvos nepriklausomybės kovas ir Lietuvos kariuomenės raidą, 
rezistenciją, jų dalyvių prisiminimus, apie įvairią ginkluotę ir karinę techniką. 
1990–2000 m. laikotarpiui taip pat būdingas politinių ir asmeninių sąskaitų 
suvedinėjimas. 

Tačiau publikacijų apie dabartinę Lietuvos karinę patirtį yra mažai. 
Dažnai apsiribojama faktų išdėstymu, paviršutiniška analize, kurią būtų sun-
ku pavadinti ekspertine. Žinoma, negalima sakyti, kad nėra įdomių, dėmesio 
vertų publikacijų. Pvz., būtų galima išskirti Kardo žurnalo korespondento D. 
Sutkaus publikacijas, kuriose autorius bando supažindinti skaitytojus su nau-
jesne karine kitų valstybių patirtimi. Tačiau būtina dar kartą pabrėžti, kad pa-
našiomis temomis rašančių karininkų tikrai nedaug. 

Visų šių diskusijų skurdumas išryškėja, kai lyginame šių dienų situaci-
ją su tarpukario Lietuvos. Tuo metu, greta Kardo ir Kario buvo leidžiamas dar 
vienas rimtas periodinis leidinys Mūsų žinynas. Šio leidinio straipsnių pavadi-
nimai daug ką pasako: Stabdomųjų kautynių pagrindiniai dėsniai; Prancūzų ir 
vokiečių pėstininkų karo doktrina; Taktikos idėjų evoliucija vakarų fronte per didįjį 
karą; Šarvuočių puolimo galimumai sujungtų ginklų kautynėse. Įžangos žodyje 
teigiama, kad „Mūsų Žinynui rūpi iškelti Lietuvos armijos intelektą specialių 
karo mokslų ir bendrųjų mokslų iki tokio laipsnio, kokio yra pasiekusios kitų 
civilizuotų valstybių armijos“.62 Kitais žodžiais tariant šis leidinys buvo skirtas 
diskusijoms ir aptarti karybos teoriją ir praktiką. Dar daugiau, didžioji dalis au-
torių buvo karininkai. Atsižvelgiant į visa tai, kyla klausimas, kodėl atkūrus ne-
priklausomybę buvo atnaujinta Kardo ir Kario leidyba, o Mūsų žinyno – ne.63 Jau 
vien tai pasako daug apie požiūrį į karinę refleksiją ir apie jos kokybę. 

Faktiškai vienintelis kartas, kai rimtesnių publikacijų ir diskusijų trū-
kumas buvo aiškiai įvardytas, tai 1996 m. Kardo redakcijos baltosios pirštinės 
iššūkis „Kokie vadai – tokia ir kariuomenė“. Šia akcija buvo siekiama išprovo-
kuoti karininkiją, kad ši pradėtų aktyviau publikuoti, diskutuoti ir prenume-
ruoti karinės žiniasklaidos leidinius.64

61  Miškinis I., „Terorizmas ir partizaninis karas šiandien“, Kardas, 2010 m., Nr. 4, pp. 26–29; Miškinis I., 
„Totalus ir lokalus karas“, Kardas, 2011 m., pp. 10–13.
62 „Mūsų žinynas : karo mokslo ir literatūros žurnalas“ 1 T. (1921), p. 2.
63 Straipsnio autoriui 2013–2014 m. bendraujant su Lietuvos kariuomenės vadais, Karo akademijos atsto-
vais teko išgirsti, kad yra svarstoma pradėti vėl leisti Mūsų žinyną. 
64 „Kokie vadai – tokia ir kariuomenė“, Kardas, 1996 m. Nr. 34, p. 9.
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Aktyviausiai į mestą iššūkį reagavo vyr. ltn. V. Voveris. Kalbėdamas apie 
leidinių temas jis teigė, kad „vyrauja prisiminimai, kurie kartojasi ir yra įdo-
mūs tik pačiam autoriui ir jų artimiesiems“.65 Anot jo, labiausiai karininkai 
laukia tekstų apie kariuomenės reikalus, karininkų tarnybą, karybos teoriją ir 
praktiką. Tačiau V. Voverio mintys apie atsiminimų kritiką sukėlė audringą 
reakciją, kuri neleido pradėti kokybiškos diskusijos apie einamuosius karinius 
reikalus.66 

Apie karininkijos norą ir gebėjimą diskutuoti daug ką pasako Kardo 
puslapiuose aprašytos diskusijos apie karinę doktriną.67 Vėlgi apie tai, kad Lie-
tuvai būtina turėti savo karinę doktriną buvo kalbama nuo pat kariuomenės 
sukūrimo dienos, tačiau ją pavyko patvirtinti tik 2010 m.68 Skaitant įvairių ka-
rininkų ir civilių pasisakymus į akis krenta tai, kad niekas negali aiškiai pasa-
kyti, kas yra karinė doktrina, kokia jos funkcija. Dažnai kartojama formuluotė, 
kad karinė doktrina turi plaukti iš Nacionalinio saugumo ir Lietuvos Respu-
blikos karinės strategijos. Tačiau koks turėtų būti jos turinys, kokie karybos 
principai turėtų būti lietuviškos karybos pamatu? Apie visa tai nėra kalbama. 
Kaip pastebėjo T. Jermalavičius, susidaro įspūdis, kad „gal mąstome pernelyg 
siaurai ir žinybiškai“.69 

Doktrinos kūrimo istorija puikai iliustruoja karinės refleksijos būklę. 
Kuriant tokios svarbos dokumentą karinėje ir ekspertinėje periodikoje turėjo 
vyki rimtos diskusijos dėl doktrinų tipų, kitų valstybių patirties, karinių prin-
cipų ir koncepcijų tinkamumo. Tačiau iš tiesų buvo apsiribota vos keliomis 
paviršutiniškomis publikacijomis. Pirmas rimtas mokslinis tekstas apie doktri-
nos supratimą Lietuvoje pasirodė tik 2014 m.70 Galų gale turime situaciją, kai 
Lietuvos karinėje doktrinoje yra teigiama, kad „tikslinis vadovavimas (angl. 
mission command) yra pamatinis Lietuvos kariuomenės karybos principas“.71 
Toliau doktrinoje yra teigiama, kad „tai lankstus, pragmatiškas ir decentra-

65 Voveris V., „Klausimai be atsakymų“, Kardas, 1997 m., Nr. 12, p. 10.  
66 Navaitis A., „Atsakymai į klausimus“, Kardas, 1997 m., Nr. 56, p. 26;  Abraitis J., „Vertinime būtinas 
objektyvumas“, Kardas, 1997 m., Nr. 78, p. 27;  Atutis A., „Eilutės iš laiško“, Kardas, 1997 m., Nr. 78, p. 27.
67 „Ar Lietuvai reikia karinės doktrinos?“, Kardas, 2009 m., Nr. 5, p. 8–18. 
68  Jucys S., „Persų įlankos karo pamokos... Lietuvai“, Karys, 1993 m., Nr. 3, pp. 14–15; Žukas J. V., „Regu-
liarios kariuomenės ir teritorinės gynybos dalinių sąveikos problemos“, žr.: Teritorinė gynyba : (1995 m. 
saus. 25 d. seminaro medžiaga, Vilnius). Vilnius: Lietuvos karo akademija, 1995, p. 34–36; Lietuvos karinė 
doktrina.  
69 Ibid., p. 13.
70  Jokubauskas V., „Karinė doktrina: Tarpukario Lietuvos kariuomenės atvejis (1923–1940)“,  Karo archy-
vas, T. 29, 2014 m., p. 120–188.
71 Lietuvos karinė doktrina, D-LK-001. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2010 m., 
p. 39.



lizuotas užduoties vykdymas [...]“.72 Čia labai aiškiai matyti, kad tikslinis va-
dovavimas yra suprantamas instituciškai  vadas paaiškina savo sumanymą ir 
suteikia pavaldiniams laisvę įgyvendinant paskirtą užduotį. Tokį požiūrį į tiks-
linį vadovavimą galima matyti nuo pat pirmųjų bandymų įvesti šią sampratą į 
lietuvišką karinę praktiką.73 Tačiau tikslinis vadovavimas tai ne tik instituciniai 
sprendimai, kuriais yra decentralizuojamas įsakymų vykdymas. Iš tiesų tai yra 
atskira, specifinė karinio rengimo ir kariavimo kultūra. Ji geriausiai mums yra 
žinoma kaip vokiškoji Auftragstaktik tradicija. O vokiškoji karinė tradicija gar-
sėjo savo dėmesiu karininkų intelektualiniam lavinimui, reikalavimu regulia-
riai užsiimti intelektualine refleksija, rašyti ekspertines publikacijas, dalyvauti 
diskusijose.74  Taigi jeigu teigiame, kad tikslinis vadovavimas yra pamatinis 
mūsų karybos principas, tai reiškia, kad mes jį galėsime visiškai įgyvendinti tik 
tada, kai turėsime intelektualiai aktyvius karininkus. 

Kaip jau buvo pastebėta, karininkai nėra labai aktyvūs karinėje žinias-
klaidoje. Kai kas teigtų, kad rimtų diskusijų reikėtų ieškoti rimtesniuose leidi-
niuose, pvz., Lietuvos metinėje strateginėje apžvalgoje. Tačiau peržvelgus visus 
šio leidinio numerius tenka konstatuoti, kad per 13 metų šiame leidinyje buvo 
išspausdinti tik dviejų karininkų straipsniai.75 Kitame, Baltijos gynybos kole-
džo leidžiamame Baltic Security and Defence Review žurnale nuo 1999 m. buvo 
išspausdinti 6 karininkų straipsniai, iš kurių tik A. Litvaičio tekstas yra moks-
liškesnis.76 Tokie skaičiai verčia susirūpinti, kodėl karininkai nerašo straips-
nių. Remiantis KAS duomenimis, nuo 1992 iki 2001 m. įvairiuose užsienio 

72 Ibid.
73 Konferencija „Teritorinė gynyba : [konferencijos, įvykusios 2001 m. birželio 11 d., medžiaga] / Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius: LKA, 2001 m., p. 23, 73;  Sadaitis G., Tikslinis vadovavi-
mas Lietuvos kariuomenėje, Karys, 2012, p. 20–23.
74 Muth, Command Culture.Tex”,”number-of-pages”:”x+366”,”edition”:”1st ed.”,”source”:”Primo”,”event-
place”:”Denton, Tex”,”ISBN”:”978-1-57441-303-8”,”call-number”:”U408”,”shortTitle”:”Command 
culture”,”language”:”eng”,”author”:[{“family”:”Muth”,”given”:”Jörg”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2011”]]}}}],”sch
ema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} 
75  Bagdonas G., Žvalgybos tarnybų ir politikos formuotojų santykiai: iššūkių ir jų priežasčių analizė, Lietu-
vos metinė strateginė apžvalga 2008. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2009, p. 33–50; 
Leika A., „Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė Afganistane – pasiekimai ir iššūkiai“, Lietu-
vos metinė strateginė apžvalga 2008. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2009, p. 175–196.
76 Alsauskas J., „The Baltic Naval Squadron – BALTRON“, Baltic Defence Review. No. 3, Volume 2000 m., 
pp. 33–37; Arūnas Stašaitis, „Lithuania‘s struggle against Soviet Occupation 1944–1953“, Baltic Defence 
Review. No. 3, Volume 2000, pp. 115–122;  Jucius A., „Lithuanian Airspace Management in Times of Crisis 
and War“, Baltic Defence Review, No. 8, Vol. 2/2002, pp. 51–72;  Zenkevičius G., „Rebuilding Afghanistan 
- Is That Post-Conflict Reconstruction?“, Baltic Security & Defence Review Volume 9, 2007, pp. 28–56; 
Alasauskas A., Anglickis G., „On Baltic Deployment Experiences Lithuanian Lessons Learned From Inter-
national Operations From 1994 to 2010“, Baltic Security and Defence Review Volume 12, issue, 2, 2010,  
pp. 134–158;  Litvaitis A., „Challenges of Implementation of the Network Centric Warfare Tenets in Coali-
tion Environment“, Baltic Security & Defence Review, Volume 10, 2008, pp. 143–170.
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kariniuose koledžuose ir akademijose kursus ir mokslus baigė 2685 karininkai 
(dauguma šių kursų buvo kalbų mokymasis).77 Karininkų karjeros koncepci-
joje labai aiškiai parodoma, kad karininkai, siekdami aukštesnio laipsnio turi 
įgyti ne tik atitinkamo lygio aukštąjį išsilavinimą, bet ir lankyti įvairaus lygio 
kursus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.78 Vadinasi, karininkai dalį savo tarnybos 
laiko privaloma tvarka yra atitraukiami nuo kasdienių administracinių darbų. 
Jiems suteikiamos galimybės konceptualiau įvertinti savo veiklos ir profesijos 
raidą. Žinant, kad tokiuose kursuose pagrindinė atsiskaitymo forma yra įvai-
rių rašto darbų rašymas, kyla natūralus klausimas, kodėl jų pagrindu karinin-
kai neparengia publikacijų karinės žiniasklaidos leidiniams. Tokia praktika yra 
taikoma daugumoje Vakarų valstybių.

Lietuvoje pirmuosius žingsnius žengia dar viena vakarietiškos karinės 
refleksijos tradicija: operacijų dalyvių memuarų ir atsiminimų leidyba. Šiuo 
metu turime dviejų puskarininkių atsiminimus apie jų tarnybą Afganistane ir 
Irake.79 Tačiau visa tai vyksta sunkiai, buvo prieita net iki teisminių procesų.80 

Kalbant apie knygas, būtų galima paminėti Karo akademijos išleistą 
monografiją Profesionalioji kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos, 
kurioje 3 straipsnių autoriai buvo karininkai.81 Dar viena dėmesio verta knyga 
yra S. Knezio Čečėnijos karas. Ji išsiskiria tuo, kad jos autorius knygos rašy-
mo laikotarpiu užėmė svarbias karines, o po to ir civilines pareigas. Kaip teigė 
pats autorius, „galima kurti įvairias teorijas apie mažos valstybės gynybos or-
ganizavimą, galimus jos variantus, strategiją ir taktiką [...], bet ypač pravartu 
apmąstyti tai, ką matome tikrovėje“.82 Šioje knygoje autorius atlieką tikrai ne-
blogą operacinio ir taktinio lygmens mūšių analizę, taip parodydamas ne vie-
ną būdą, kaip galima vykdant teritorinę gynybą priešinantis Rusijai. Praktinė 
knygos intencija yra labai aiški, nes tuo metu Lietuvoje vyksta diskusijos apie 
tai, kokį teritorinės gynybos modelį reikėtų taikyti. Tačiau tenka konstatuoti, 
kad vėlesnės karininkų kartos nepasekė S. Knezio pavyzdžiu ir tikrai mažai 
rašė, tyrė naujausius karinius konfliktus ir bandė pritaikyti jų patirtį Lietuvoje. 

Šioje vietoje situacijos skurdumą vėl geriausiai išryškina palyginimas su tar-
pukario Lietuva. 1994 m. buvo iš naujo perleista tarpukario gen. št. mjr. V. Bul-

77  Radvilas G., „Moderni kariuomenė  išsilavinę karininkai“, Kardas, 2012, Nr. 1., p. 52. 
78 Karininkų karjeros koncepcija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 1 d. 
įsakymas Nr. V-219. 
79 Kuckailis E., Trispalvio Erelio skrydis; Maliauskas S., Operacijoje Irako laisvė 
80 Dėl autorių turtinių teisių gynimo, Byla 2-2095-886/2014, http://eteismai.lt/byla/7619905374869/2-
2095-886/2014 
81  Novagrockienė J., sudar., Profesionalioji kariuomenė: Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje . 
Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005).
82  Knezys S., Čečėnijos karas. Vilnius: Aidai, 1997, p. 9.



vičiaus knyga Karinis valstybės rengimas.83 Nors daugeliu atveju šis autorius 
yra minimas, kai kalbame apie tautos dvasinį pasirengimą kautis, iš tiesų jo 
veikalas, visų pirma, yra tikrai aukšto lygio karinės minties refleksija. V. Bulvi-
čius demonstruoja puikų pagrindinių vakarietiškų karo teorijų ir koncepcijų 
išmanymą. Iš tiesų šių eilučių autoriui Bulvičiaus interpretacijos sukėlė didesnį 
norą pradėti rimtą teorinę diskusiją nei visi tekstai, parašyti Lietuvoje po 1990 
m. Tenka konstatuoti, kad po nepriklausomybės atkūrimo nei kariškiai, nei 
civiliai nesugebėjo parengti tokios publikacijos, kurioje būtų kokybiškai anali-
zuojamos naujausios šių dienų karinės teorijos. 

Turbūt arčiausia prie tokio lygio diskusijos buvo priartėta 2008–9 m., 
kai į lietuvių kalbą buvo išverstas Clausewitzo veikalas Apie karą.84 Clausewit-
zo knygos rašymo, leidimo ir vertimo istorija rodo, kad tai gana sunkiai įkan-
damas teorinis veikalas.85 Kadangi lietuviškas vertimas neturi jokio įvadinio 
straipsnio, sunku spręsti, kokia buvo šio leidimo istorija, kuris Clausewitzo 
leidimas (1832 ar 1853 m.) buvo verčiamas. Visa tai yra svarbu, nes nuo to pri-
klauso, kokios formuluotės yra naudojamos, o tai savo ruožtu veda prie sub-
tilaus, bet kitokio karo kaip reiškinio supratimo. Skaitant lietuviškąjį vertimą 
susidaro įspūdis, kad tai yra labiau filologinis, nei ekspertinis vertimas. Todėl 
reikia atsargiai vertinti ir remtis šia versija. Kita vertus, pats knygos išvertimo 
faktas laikytinas pozityviu ženklu ir įrodymu, kad karo teorijos laukas Lietu-
voje nėra apleistas. 

Su Clausewitzu yra susijusi ir turbūt kone vienintelė karo teorijos temai 
skirta publikacijų serija karinėje žiniasklaidoje. Kariūno žurnale ilgametis KAS 
ir LKA darbuotojas A. Kanauka publikavo daug straipsnių, skirtų Clausewitzo 
idėjoms aptarti.86 Šie straipsniai yra labiau edukacinio, o ne mokslinio pobū-
džio, nes skirti daugiausia kariūnams. Todėl autorius juose supaprastintai pa-
teikia prūsų mąstytojo mintis, aiškiai pabrėždamas karo priklausymą nuo poli-
tikos idėją. Tačiau užduokime sau klausimą: ką apie lietuvišką karinės minties 
refleksiją rodo faktas, kad vienintelė pagrindinio Vakarų karo mąstytojo idėjų 
apžvalga pateikiama studentiškame leidinyje?    

Taigi apibendrinant tenka konstatuoti, kad Lietuvoje karininkija per 
visą nepriklausomybės laikotarpį dėjo mažai pastangų viešoms ekspertų dis-

83 Bulvičius V., Karinis valstybės rengimas.
84 Carl von Clausewitz, Apie karą. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 1 D., 2008 m., 
2 D., 2009.
85 Strachan H., Herberg-Rothe A., Clausewitz in the Twenty-First Century, pp. 57–73.
86 Kanauka A. V., „Pusvalandis su Klauzevicu“, Kariūnas, 2009 m. Nr. 3 (102), pp. 25–29; Kanauka A. V., 
„Klauzevicas ir mažieji karai“, Kariūnas, 2010, Nr. 1 (104), pp. 28-33; Kanauka A. V., „Frydrichas II ir 
Napoleonas per Klauzevico prizmę“, Kariūnas, 2010, Nr. 2 (105), pp. 26-29, 2010, Nr. 3 (106), pp. 19–25. 
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kusijoms palaikyti, idėjų sklaidai, kritinei refleksijai apie savo profesiją ir pa-
grindinį profesijos objektą – karą. Šiuo atveju susidaro komplikuota situacija. 
Nematant kariuomenėje vykstančių diskusijų pradeda kilti abejonių dėl kari-
ninkų kompetencijos. Kaip ir ką karininkai žino apie karą, karybą, kintančias 
jos formas ir būdus? Visa tai veda prie dar reikšmingesnės problemos. Ne-
matydami karininkijos viduje vykstančių diskusijų civiliai susiduria su sunku-
mais bandydami suprasti karinį mentalitetą, požiūrį į karą ir politiką. Kitaip 
tariant, užtikrinti civilinę kontrolę yra sudėtinga. Atsiranda intelektualinis ir 
koncepcinis atotrūkis tarp civilių ir kariškių.87

Įvairių diskusijų ir pokalbių metu buvusi ir esama KAM ir kariuome-
nės vadovybė ne kartą tvirtino, kad nedraudžia karininkams rašyti eksperti-
nių publikacijų, organizuoti teminių diskusijų. Tačiau, kaip rodo duomenys, 
to nepakanka, kad karininkai taptų aktyvesni. Kai kurie kalbinti karininkai 
teigė, kad 2002 m. žiemą kilęs politinis skandalas dėl tuomečio Lietuvos ka-
riuomenės vado gen. mjr. J. Kronkaičio kalbos išeivijos renginyje naujajai ka-
rininkijos kartai tapo pavyzdžiu, ko negalima daryti. J. Kronkaitis buvo kalti-
namas politikavimu, kalbėjimu apie reikalus, apie kuriuos karininkas neturėtų 
iš viso kalbėti viešumoje.88 Paprastai tariant, karininkai išgirdo žinią – nori 
dirbti, neišsišok viešumoje. Taigi šioje vietoje suveikia Huntingtono civilių ir 
kariškių santykių modelio logika: civiliai užsiima politika, o kariškiai vykdo 
jiems pavestas karines užduotis. Tačiau, kaip galima turėti gerai suformuluotą 
strategiją, jeigu mes nemokome ir neleidžiame karininkams kalbėti? Kaip jie 
mums sugebės paaiškinti karines subtilybes, jeigu nėra sudarytos sąlygos tam 
daryti.89 

Visgi visoje šioje istorijoje negalima visos kaltės versti karininkijai. Ne 
ką mažesnių bėdų ir trūkumų turi ir civiliai. Peržvelgus Lietuvos moksli-
nius leidinius tenka konstatuoti, kad mūsų krašte karo studijos nėra popu-
liari disciplina. Mokslininkų, kurie tyrinėtų Lietuvos ir kitų kraštų karinę 
mintį, karinių pajėgų raidą, kariuomenės ir visuomenės tarpusavio sąveiką 
yra labai nedaug: J. Novagrockienė, G. Miniotaitė, G. Vitkus, K. Paulauskas,  
T. Jermalavičius, E. Račius, M. Šešelgytė, V. Urbelis, D. Šlekys, K. Aleksa,  

87 Feaver D., Kohn R. H., Soldiers and Civilians the Civil-Military Gap and American National Security.
88 Prezidentūra: kariuomenės vadui politikuoti nedera. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezi-
dentura-kariuomenes-vadui-politikuoti-nedera.d?id=792966; Kronkaitis J., „Lietuvos vaidmuo Vakarų 
Europoje“, 35-ųjų politinių studijų, vykusių Los Andžele (JAV), pranešimas. http://www.xxiamzius.lt/
archyvas/priedai/horizontai/2002_6_6/p5_1.html. 
89 Diskutuojat su įvairiais karininkais ir politikais dažnai galima išgirsti ir dar vieną priežastį, kodėl ka-
rininkija nediskutuoja viešai. Teigiama, kad taip darant bus atskleistos tam tikros detalės, kurių neturėtų 
žinoti Rusija.



B. Jasiukėnaitė.90 Daugiausiai mokslinių straipsnių, vienaip ar kitaip susijusių 
su karo tematika, yra spausdinama jau minėtoje Lietuvos metinėje strateginėje 
apžvalgoje. Vieną kitą straipsnį, bent truputį susijusį su karine tematika, gali-
ma rasti ir kituose Lietuvos periodiniuose moksliniuose leidiniuose ar knygo-
se. Tačiau tai labiau išimtiniai atvejai, o ne norma.

Peržvelgus ir perskaičius publikuojamus straipsnius būtų galima teigti, 
kad tekstų, skirtų tik karinei tematikai nėra daug. Iš aukščiau minėtų moksli-
ninkų, didžioji dalis karinę tematiką arba aptaria tik kaip šalutinę temą. Daž-
niausiai tai būna tekstai apie Lietuvos ar kitų valstybių saugumo sampratą, 
strateginę kultūrą ar strateginį mąstymą.91 Šios temos susijusios su karo studijų 
disciplina, tačiau akademiniame pasaulyje jos nėra priskiriamos tai pačiai gru-
pei. Iš karinės tematikos tekstų daugiausiai yra straipsnių iš karo sociologijos 
srities: civilių ir kariškių santykių būklė Lietuvoje, kariuomenės ir visuomenės 
tarpusavio sąveika, karinio veiksnio svarba lietuviškajam identitetui ir misijos 
Afganistane analizė.92 Netiesiogiai ši tema taip paliečiama tekstuose apie teroriz-
mą.93 Karinės minties tema giliau ir plačiau yra tyrinėjama ir analizuojama tik 

90  Gailiūnas E., „Terorizmas ir partizaninis karas – dvi sukilimo formos. Politologija, 2010, Nr. 1, p. 98–124; 
Urbelis V, Strategija  jos elementai ir sąvokos. Politologija, 2001, Nr. 4, p. 53–81; Račius E., Maskaliūnaitė 
A., Šlekys D., Urbelis V., Tarptautinės antiteroristinės kovos iššūkių Lietuvai analizė. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2007;  Šlekys D., “More than semantics: the difference between the concepts of 
“Military Revolution” and “Revolution in militarry affairs””. Lithuanian political science yearbook 2007, 
p. 51–87;  Molis A., “Baltic Military Cooperation: Past, Present and the Future”. Lithuanian foreign policy 
review, 2009, Nr. 22, p. 24–47;  Novagrockienė J. (atsakingoji redaktorė), Profesionalioji kariuomenė: 
Vakarų šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
2005; Šešelgytė M., „Security culture of Lithuania“. Lithuanian foreign policy review, 2010, Nr. 24, p. 23–40; 
Jakniūnaitė D., Paulauskas  K., Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
91 Šešelgytė M., „NATO reagavimo pajėgų ir ES greitojo reagavimo pajėgų veiklos perspektyvos“, Lietuvos 
metinė strateginė apžvalga, 2003, p. 103–130;  Aleksa K., Karinio pokyčio poveikio tarptautinei sistemai in-
terpretacijos. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 20092010, 2010, p. 9–28;  Paulauskas K., NATO šiandien: 
pasiklydę transformacijoje?. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009–2010, 2010, p. 29–52;  Zapolskis 
M., NATO transformacijos scenarijai, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009–2010, 2010, p. 53–76;  
Zapolskis M., NATO 1999 ir 2010 m. strateginių koncepcijų lyginamoji analizė. Lietuvos metinė strateginė 
apžvalga 2011–2012, 2012, p. 33–58.
92  Miniotaitė G., Pilietinis pasipriešinimas Lietuvos saugumo ir gynybos sistemoje: raida ir perspektyvos. 
Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2003, 2004, p. 195–209;  Miniotaitė G., Lietuvos saugumo ir gynybos 
politika: raida ir perspektyvos, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2006, 2007, p. 161174;  Miniotaitė G., 
Kariuomenės modelio konstravimas Lietuvos politiniame diskurse, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 
2008, 2009, p. 197–214;  Novagrockienė J., Kariuomenės transformacija XXI amžiuje: Lietuvos atvejis. 
Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2004, 2005, p. 197–214;  Novagrockienė J., Kario profesijos įvaizdis 
Lietuvoje; karių, visuomenės ir jaunimo požiūris. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009–2010, 2010, p. 
193–216;  Budginaitė J., „Lietuvos provincijos atkūrimo grupė Afganistane: tinklaveikos fenomenas“, Lietu-
vos metinė strateginė apžvalga 2012–2013, 20–13, pp. 227–248;  Maskoliūnaitė A., Noras pasidalyti naštą su 
partneriais? Lietuvos sprendimo vadovauti provincijos atkūrimo grupei Afganistane vertinimas Lietuvos 
metinė strateginė apžvalga 2013–2014, 2014 m., pp. 213–232.
93 Dranseikaitė E., Globalizacija ir naujo tipo grėsmės; Račius E., Terorizmo globalumas.
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78 straipsniuose.94 Nė vienas iš jų nėra skirtas aptarti tik Lietuvos karinės minties 
būklei. Juose yra aptariamos įvairios Vakaruose vykstančios diskusijos ir tik da-
lyje straipsnių trumpai pažvelgiama, kokį poveikį tai turi procesams Lietuvoje.

Atsižvelgiant į tai, būtų galima teigti, kad skurdi refleksija apie karinius 
reikalus karinėse pajėgose neturėtų stebinti, jeigu civiliai patys nėra labai ak-
tyvūs šiose diskusijose. Sunku reikalauti iš karininkų rimtų, ekspertinių publi-
kacijų, jeigu nėra civilių akademikų ar žurnalistų, kurie jiems galėtų padėti ir 
patartų šiais klausimais. Šiuo atveju bandyti suprasti ir žinoti, o ką apie karybą 
galvoja mūsų karininkija yra sudėtinga ne tik dėl problemų kariuomenės vi-
duje, tačiau ir dėl pačios civilinės erdvės pasyvumo. O tai reiškia, kad siekiant 
užtikrinti konceptualinę civilinę kontrolę ir suprasti, apie ką galvoja mūsų ka-
rininkija yra sudėtingas uždavinys. 

2014 m. įvykiai parodė kaip sudėtinga įveikti visus šiuos barjerus. Dėl 
įvykių Ukrainoje suintensyvėjo visuomenės, politikų, žiniasklaidos dėmesys 
karinių pajėgų atžvilgiu. Žiniasklaida mirgėjo nuo komentarų apie hibridinę 
karybą, žaliuosius žmogeliukus, Lietuvos karinius įsigijimus, NATO vaidme-
nį. Stebint visą procesą buvo matyti, kad kariuomenės atstovai sunkiai priėmė 
padidėjusį susidomėjimą, kėlimą klausimų temomis, kurios anksčiau buvo lai-
komos išimtinai kariškių reikalu. O tuo pačiu metu civiliai ekspertai daugeliu 
atveju pateikdavo gana supaprastintą ir dažnai klaidinančią įvykių analizę. 

Tais pačiais metais įvyko ir tam tikras proveržis karo studijų srityje. Jį 
galima sieti su trimis publikacijomis. Pirmosios autorius, žurnalistas A. Mato-
nis išleido Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų istorijos knygą.95 Nors tai nėra 
mokslinė publikacija, atsižvelgiant į tirtų pajėgų specifiką, tai yra didelis žings-
nis link glaudesnio civilių ir kariškių bendradarbiavimo. Jeigu galime leisti 
knygas apie Specialiųjų operacijų pajėgas, tai laikui bėgant mažiau bijosime 
kalbėti ir diskutuoti apie karinius planus ir strategijas. Antroji publikacija skir-
ta susisteminti informaciją apie konfliktus, vykusius Lietuvoje nuo 1816 m., ir 
šiais duomenimis papildyti ir išplėsti (tiek empiriškai, tiek teoriškai) įtakingą 
JAV mokslininkų vykdomą „Karo koreliatų“ (angl. Correlates of War) projek-

94 Šlekys D., Amerikietiškosios kariavimo tradicijos svarba ir keliamos problemos, Lietuvos metinė 
strateginė apžvalga 2007, 2008, p. 25–48;  Jermalavičius T., „Globalus karas su terorizmu“: iš naujo atrasta 
sukilimo ir kontrsukilimo teorija. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2006, 2007, p. 25–39;  Jasiukėnaitė B., 
„Naujųjų karų koncepcija: pagrįstumo klausimas”. Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2010-2011, 2011,  
p. 23–38;  Maliukevičius N., Karinis konfliktas informacijos amžiuje ir Lietuvos pasirengimas. Lietuvos 
metinė strateginė apžvalga 2003, 2004, p. 53–72;  Šataitė E. E., „Taikos atstatymo operacijos: Bosnijos ir 
Hercogovinos atvejis Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008, 2009 m., pp. 89–111; Gailiūnas E., Šlekys 
D., „More than semantics“;  Urbelis V., Lietuvos atgrasinimo strategija Lietuvos metinė strateginė apžvalga 
2005, 2006 m, pp. 245–272.
95 Matonis A., Gabrieliaus kariai.



tą.96 Šis Vakarų mokslininkų tęstinis projektas yra vykdomas nuo 1970 m. ir jo 
tikslas yra surinkti įvairią empirinę medžiagą apie visame pasaulyje vykusius 
konfliktus, kuri leistų daryti įvairius teorinius apibendrinimus. Nors tiesiogiai 
su karo teorija ši publikacija nesusijusi, tačiau tai reikšmingas žingsnis plėto-
jant karo studijas Lietuvoje. Kita vertus, šios publikacijos rengimo metu kilę 
teoriniai ir metodologiniai klausimai sulaukė užsienio ekspertų dėmesio ir su-
kėlė mokslinę diskusiją.97 Galiausiai trečioji publikacija yra skirta tarpukario 
Lietuvos karinės galios analizei.98 Tai pirmasis rimtas sistemingas mokslinis 
veikalas, skirtas tarpukario karinių planų, doktrinų, tradicijų analizei. Šios 
aukšto lygio mokslinės knygos autorius sąmoningai bando susieti praeities pa-
mokas su šių dienų Lietuvos gynybos dilemomis. 

Tačiau pabaigai reikia pabrėžti, kad šis pastarųjų metų kokybinis šuo-
lis karinės refleksijos srityje negali kompensuoti pirmųjų skurdžių 24 nepri-
klausomybės metų. Mažai specialistų tiek akademiniuose sluoksniuose, tiek 
žiniasklaidos srityje sudaro sąlygas sekti ir kontroliuoti karinę dimensiją kon-
ceptualiu lygmeniu. Karinėse pajėgose formuluojamos koncepcijos nesulaukė 
kokybiškos ekspertinės civilių revizijos, todėl diskurso lygmenyje dominuoja 
karinė versija. Taigi jeigu manome, kad efektyvūs civilių ir kariškių santykiai 
pirmiausia pasižymi geru strategijų formulavimu, o tai reiškia, kad egzistuoja 
suvokimas ir refleksija apie karo prigimtį ir kintančią karybą, tai tokiu atve-
ju Lietuvos civilių ir kariškių santykiai turi nemenkų trūkumų. Pačios eks-
pertizės egzistavimas yra tik dalis viso paveikslo. Jeigu egzistuoja refleksija, 
vadinasi,egzistuoja ir tradicija išklausyti ir priimti kitokią nuomonę, poziciją. 
Tai sudaro aplinką atsirasti konstruktyviam, atviram pokalbiui, diskusijai, ku-
rioje dalyvauja ir visuomenė. Šiuo atveju Lietuva iš tiesų tik dabar pradeda 
žengti žingsnius šia kryptimi. 

Išvados 

Civilių ir kariškių santykiai ir kontrolė susideda ne tik iš tinkamo tei-
sinio reguliavimo, funkcionuojančio biurokratinio aparato, karių nedalyvavi-

96 Vitkus G., Lietuvos karai: Lietuvos XIX–XX a. nacionalinių karų sisteminė-kiekybinė analizė.
97 Vitkus G., ‘Forest Brothers’ And The Consequences Of Metropole-Periphery Distinction Elimination 
In The ‘Correlates Of War’ Typology, Journal of Baltic Studies, 2012 vol. 43, no 4, p. 515-527; Sarkees M. 
R., “Response to the „“Forest Brothers” and the Consequences of Metropole-Periphery Distinction in the 
“Correlates of War” Typology”. Journal of Baltic Studies, 2012 vol. 43, no 4, p. 528-538; Vitkus G., “Once 
more on Advantages and Disadvantages of Metropole-Periphery Distinction Elimination: A Rejoinder“, 
Journal of Baltic Studies,  vol. 43, no 4, p. 539-544.
98 Jokubauskas V., Mažųjų kariuomenių galia ir paramilitarizmas.
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mo politinėje veikloje. Ne mažiau svarbų vaidmenį vaidina ir tai, kaip ir kokia 
institucijų ribojama veikla vykdoma. Kariuomenės užduotis yra ginti valsty-
bę. Tam yra būtina efektyvi strategija, kurios nepavyks parengti, jeigu nebus 
išpildytos dvi sąlygos. Pirma – kariuomenės atstovai turi būti traktuojami 
kaip dialogo partneriai, o ne kaip pavaldiniai. Šiuo atveju civiliai turi leisti ir 
nebausti karininkų, už ekspertines diskusijas viešojoje erdvėje. Antra – geros 
ekspertinės diskusijos nebus, o tuo pačiu ir kokybiškos diskursyvinės kariškių 
kontrolės, jeigu nebus palaikoma intelektualinės refleksijos tradicija. Karinin-
kas, kuris nemoka ir negeba analizuoti ir diskutuoti apie naujausių konfliktų 
specifiką ir dinamiką, gali pridaryti daug žalos, nes gali pateikti klaidinančias 
rekomendacijas. Politikai ir visuomenė, negebanti suprasti, ar kariuomenės re-
komendacija yra kokybiška ar ne, rizikuoja priimti blogus, brangiai kainuojan-
čius ir papildomą riziką sukelsiančius politinius sprendimus. 

Atkūrusi nepriklausomybę Lietuva perėmė jai siūlomas gerąsias vaka-
rietiškas praktikas. Jomis remiantis buvo kuriama demokratinė civilinė kari-
nių pajėgų kontrolės sistema. Tačiau vykstant procesui buvo sukurti struktū-
riniai apribojimai ir kliūtys kokybiškai intelektualinei refleksijai. Šiuo metu 
Vakaruose prasidėjusi diskusija rodo, kad tie modeliai, kuriais rėmėsi visos 
demokratinės valstybės, turi rimtų trūkumų ir būtina atlikti esminę jų reviziją. 
Būtų galima teigti, kad mūsų šalies situacija labai gerai atskleidė vakarietiš-
kų modelių pritaikymo spragas ir pritaikymo ribas. Todėl šiuo atveju Lietuvos 
atvejo analizė gali būti naudinga ne tik konkrečioms politinėms rekomendaci-
joms formuluoti, tačiau ir praturtinti mokslinę diskusiją, kaip turėtų būti užti-
krinama gerai funkcionuojanti civilinė kariškių kontrolė. 

2015 m. kovas
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Lietuvos kariuomenėje analizė

Straipsnyje analizuojama karių savanorių kaip jungiamosios Lietuvos kariuomenės ir visuomenės 
grandies požiūris į tarnybą ir motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Straipsnyje yra nagrinėjamas 
karių pasiryžimas ginti Tėvynę ir motyvai tarnauti Lietuvos kariuomenėje, pristatomas kuopų situaci-
jos vertinimas ir pasitenkinimas tarnyba. Aptariami išankstiniai karių savanorių lūkesčiai, motyvai 
pasilikti tarnyboje ir pateikiami pasiūlymai naujiems kariams pritraukti. Pabaigoje konstatuojama, 
kad Lietuvos kariai savanoriai yra svarbi jungiamoji Lietuvos kariuomenės ir visuomenės grandis 
galinti labai prisidėti prie kario profesijos įvaizdžio formavimo visuomenėje. Šalia tarnybos teikiamos 
socialinio statuso reikšmės ir finansinių poreikių patenkinimo, kariams savanoriams išskirtinai 
būdingi stiprūs patriotiški jausmai, nulemiantys jų motyvaciją tarnauti ir ginti Tėvynę. Straipsnyje 
remiamasi kompleksinio sociologinio tyrimo „Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgose“ duomenimis, kurį 2014 m. balandžio  lapkričio mėn. atliko Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centro moks-
lininkai. 

Įvadas

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – KASP) yra jungia-
moji Lietuvos kariuomenės ir visuomenės grandis, suteikianti Lietuvos pilie-
čiams galimybę derinti civilinę profesiją su karo tarnyba. KASP šalia profesinės 
karo tarnybos karių tarnauja skirtingų profesijų, išsimokslinimo ir amžiaus 
kariai. Tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgose apibrėžia Krašto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas1.

*Dr. Eglė Vileikienė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių 
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1 LR Seimas, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas, http://www3.lrs.lt/pls/in-
ter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416354 , 2015 07 20.
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2003 m. KASP buvo integruotos į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų 
sudėtį ir orientuotos į modernaus aktyviojo rezervo struktūrą, galinčią vykdyti 
didelio spektro užduotis, dalyvauti tarptautinėse operacijose. KASP sudarė Avia-
cijos ir dešimt kitų rinktinių. Šiuo metu KASP sudaro šešios rinktinės. Nuo 2000 
m. karių skaičius sumažėjo kiek daugiau nei du kartus. 2015 m. duomenimis 
KASP tarnavo 4470 karių savanorių ir apie 600 profesinės karo tarnybos karių2. 

Karių savanorių, kaip galinčių sustiprinti Lietuvos kariuomenės ir vi-
suomenės tarpusavio ryšius, svarbą itin išryškino 2011 m. įsigaliojusi Karo 
prievolės įstatymo redakcija, kurioje buvo numatyta jaunuolius į pradinę karo 
tarnybą kviesti savanoriškumo pagrindu, o pritrūkus – atsitiktine tvarka pa-
šaukti noro nepareiškusius karo prievolininkus3. Todėl komplektuojant kari-
nius vienetus savanoriškumo principu, kariuomenė tapo lygiaverčiu rinkos 
dalyviu ir turėjo sudominti jaunuolius karo tarnyba.

Karinių vienetų komplektavimo problema, susidariusi 2009–2014 m. 4, 
parodė ne tik kario profesijos patrauklumo stoką ir galimai netinkamai pa-
sirinktą verbavimo strategiją, bet ir glaudesnių kariuomenės ir visuomenės 
santykių, kuriuos atliepia KASP, poreikį. Tokia situacija padiktavo mokslinės 
karių savanorių požiūrio ir patirties analizės svarbą. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. duomenimis KASP buvo geriausiai ži-
noma Lietuvos kariuomenės dalis visuomenėje5, galima daryti prielaidą, kad 
karių savanorių požiūris į tarnybą ir jų motyvacija gali prisidėti prie Lietuvos 
kariuomenės, kario profesijos įvaizdžio visuomenėje ir gyventojų požiūrio į 
krašto gynybą formavimo.

Todėl siekiant išsiaiškinti karių savanorių, kaip svarbios jungiamosios 
kariuomenės ir visuomenės grandies, požiūrį į tarnybą ir motyvaciją tarnau-
ti Lietuvos kariuomenėje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centro mokslininkai 2014 m. balan-
džio  lapkričio mėn. atliko mokslinį sociologinį tyrimą „Motyvacija tarnauti 

2 LR krašto apsaugos ministerijos informacija, http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/skaiciai_ir_
faktai_537.html, 2015 08 08. 
3 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujasis LR karo prievolės įstatymas. Įstatymas numatė galimybę 
privalomąją pradinę karo tarnybą pakeisti savanoriškumo pagrindu organizuojamais baziniais kariniais 
mokymais. 
4 Delfi, VGT sprendimas: atėjo laikas grąžinti privalomąją karo tarnybą, 2015 vasario 24 d. 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vgt-sprendimas-atejo-laikas-grazinti-privalomaja-karo-
tarnyba.d?id=67259680, 2015 05 23.
5 25 proc. 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų teigė, kad apie kario savanorio tarnybą žino pakankamai, 
57 proc. – apie tai girdėjo, bet žino nepakankamai. 2013 m. gruodžio 9–17 d. Lietuvos gyventojų apklausą 
atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Iš viso asmeninio interviu būdu buvo apklausta 1010 Lietuvos gyventojų.
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Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose“6.
Šio kompleksinio tyrimo pirmajame etape buvo atliktas kokybinis 

sociologinis tyrimas – dvi fokusuotos grupinės diskusijos su KASP kuopų va-
dais ir 22 pusiau struktūruoti interviu su kariais savanoriais ir kuopų vadais. 
Antrajame tyrimo etape buvo atlikta visų šešių rinktinių karių savanorių an-
ketinė apklausa. Iš viso apklaustas 1031 karys savanoris7. Nors tyrimo atranka 
nebuvo griežtai tikimybinė, tačiau, palyginus tiriamąją visumą ir imtį, pažy-
mėtina, kad tyrimo imtyje yra pakankamai reprezentuotos karių grupės pagal 
laipsnį, šeiminę padėtį, lytį ir karių skaičių rinktinėse. Atskiruose šio tyrimo 
etapuose dalyvavo visos šio straipsnio autorės. 

Taigi derinant kokybinę ir kiekybinę tyrimo metodologiją buvo siekia-
ma išsiaiškinti karių savanorių požiūrį į tarnybą, kas motyvuoja Lietuvos pi-
liečius ateiti į KASP ir likti tarnyboje, kokie yra jų tarnybos lūkesčiai, kokia 
situacija KASP kuopose ir kaip pritraukti į tarnybą naujus karius.

Šių klausimų analizei straipsnio autorės pasirinko italų sociologo 
Fabrizio Battistellio teorines ir empirines įžvalgas apie skirtingus kario moty-
vų tipus. Battistellis, remdamasis taip pat italų mokslininko Charleso Moscoso 
demokratinių valstybių kariuomenių raidos tipologija8, išskyrė karių ikimo-
dernųjį, modernųjį ir postmodernųjį motyvacinių sistemų tipus. Ikimodernia-
jam tipui būdinga būti naudingam kitiems, gerinti savo valstybės įvaizdį tarp-
tautiniu lygmeniu, moderniajam – gauti papildomų pajamų, išmokti dalykų, 
kurie būtų naudingi kario karjerai ar sugrįžus į civilio gyvenimą, postmoder-
niajam – svarbu patenkinti norą patirti nuotykių ir įgyti reikšmingą asmeninį 
patyrimą9. 

Atlikęs taikos palaikymo misijose tarnaujančių italų profesionalių ir 
šauktinių karių nuomonių tyrimą, Battistellis pastebėjo, kad abiejose tyrimo 
grupėse yra tiek pat karių, kuriems būdingi moderniojo kario tipo tarnybos 
motyvai. Ikimoderniojo kario tarnybos tipo motyvai – būti naudingam ki-
tiems, gerinti savo valstybės įvaizdį tarptautiniu lygmeniu, buvo būdingesni 

6 Skirtinguose šio mokslo darbo etapuose dalyvavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Strateginių tyrimų centro darbuotojos prof. J. Novagrockienė, dr. J. Aleknevičienė, dr. E. Vileikienė,  
dr. A. Pocienė, B. Aldonienė, A. Visockaitė, R. Junevičius ir tuo metu mokslinę praktiką Strateginių tyrimų 
centre atlikęs VDU studentas E. Vasiljevas.
7 Tarp apklaustų tyrimo dalyvių buvo 87 % vyrų ir 13 % moterų. Daugiausia (40 %) tyrime dalyvavo 
jaunuolių iki 22 metų, apie trečdalis (35 %)  nuo 23 iki 30 metų ir apie penktadalis (19 %)  nuo 31 iki 
40 metų. Vyresni nei 41 m. sudarė 6 % visų tyrimo dalyvių. Du trečdaliai (66 %) tyrimo dalyvių buvo 
nesusituokę. Atitinkamai didžioji dalis (72 %) neturėjo nepilnamečių vaikų.
8 Moscos C. C., „Institutional and occupational trends in armed forces: An update“,  Armed Forces & 
Society, 12 (3), 1986,  p. 377–382.
9 Battistelli F., „Peacekeeping and the Postmodern Soldier“, Armed Forces & Society 23 (3), 1997,  
p. 467–484.



profesionaliems kariams nei šauktiniams, o postmoderniojo kario tipo tarny-
bos motyvai – daugiau šauktiniams nei profesionalams10. Straipsnio autorių 
mėginimas Battistellio kario motyvų tipus pritaikyti Lietuvos kariams savano-
riams yra grindžiamas tuo, kad būdami Lietuvos kariuomenės dalimi, kariai 
savanoriai atlieka iš esmės tas pačias užduotis kaip ir profesinės karo tarnybos 
kariai – jie rengiami bendriems veiksmams su kitais kariniais vienetais, saugoti 
valstybės teritoriją, palaikyti viešąją tvarką taikos metu ir ginti ją karo atveju11. 

Karių savanorių poreikių analizė papildoma klasikine XX a. amerikiečių 
psichologo Abrahamo Haroldo Maslow individo poreikių hierarchijos teori-
ja12. Aiškindamas individo motyvacijos prigimtį, Maslow savo teorijoje teigė, 
kad asmuo turi patenkinti savo poreikius tokia hierarchine tvarka: fiziologi-
nius (maisto, miego, aktyvumo, malonumų, seksualinius), saugumo (taikos, 
tvarkos, teisių, paramos), priklausymo ir meilės (būti mylimam, jausti ryšį su 
kitais žmonėmis), prestižo (pripažinimo, reikšmingumo, perspektyvos, socia-
linės padėties) ir savirealizacijos (gabumų realizacija, pasitikėjimas savimi, sė-
kmė, talentai). Tik patenkinus žemiau hierarchijoje esančius poreikius, aktua-
lizuojami aukščiau esantieji. Maslow teorija yra tinkama interpretuojant karių 
įvardijamus motyvus tarnauti, nes empirinio tyrimo metu atskleistuose karių 
savanorių motyvuose atsispindi jų poreikiai, kuriuos kariai patenkina ar tikisi 
patenkinti, tarnaudami KASP.

Pažymėtina, kad Lietuvos karių požiūrio, patirties ir kariuomenės aktu-
alijų moksliniai tyrimai yra siejami su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje inicijuotais moksliniais darbais ir čia dirbančių mokslininkų ty-
rimais. Pirmąją kompleksinę kario profesijos studiją Lietuvoje parašė J. No-
vagrockienė13. Mokslinėje publikacijoje „Kario profesijos įvaizdis Lietuvoje: 
karių, visuomenės ir jaunimo požiūris“ J. Novagrockienė rėmėsi R. Inglehar-
to ir F. Battistellio teorinėmis įžvalgomis vertybių klasifikacinėms schemoms 
kurti ir kario profesijos tipams nustatyti, taip pat rėmėsi ir gausiais trijų skir-
tingų sociologinių tyrimų duomenimis apie karių, visuomenės ir jaunimo 
požiūrį. Paminėtini šie mokslinių tyrimų ir straipsnių autoriai: G. Miniotai-

10 Ibidem, p. 474.
11 LR Seimas, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. 12 str. 1 punktas ir 17 str. 
4 punktas. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416354, 2015 07 20.
12 Maslow A. H., „A theory of human motivation“ in Psychological Review, 50, 1943, p. 370–396.
13 Novagrockienė J., Kario profesijos įvaizdis Lietuvoje: karių, visuomenės ir jaunimo požiūris. Lietuvos 
metinė strateginė apžvalga 2009–2010, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010,  
p. 193–216, file:///C:/Users/mgi/Downloads/strategine_apzv_2009-10_liet-internetui[1].pdf, 2015 03 01.
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tė14, A. Maslauskaitė15, E. Vileikienė16, D. Janušauskienė17, J. Aleknevičienė18, R. 
Smaliukienė19, D. Šlekys20, R. Kazlauskaitė-Merkelienė, A. Petrauskaitė21. Taip 
pat reikia paminėti ir kitų šalių mokslininkus, tyrinėjusius kariuomenių aktu-
alijas: jau minėtieji C. Moskosas22, F. Battistellis23 ir Y. Levy‘is24, G. Caforio25, T.  
Ph. Manigartas26, T. S. Treschas27 ir kt. 

Pirmojoje straipsnio dalyje yra nagrinėjamas pasiryžimas ginti Tėvynę 
ir motyvai tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Antroje dalyje analizuojamas pa-
sitenkinimas tarnyba ir situacijos KASP kuopose vertinimas. Trečioje – pri-
statomi išankstiniai karių lūkesčiai ir motyvai pasilikti tarnyboje. Ketvirtoje 
– informacijos apie KASP šaltiniai ir būdai pritraukti į tarnybą naujus karius. 
Pabaigoje pateikiamos išvados. Išsamiau šis autorių kolektyvas minėto socio-
loginio tyrimo rezultatus analizavo mokslo studijoje „Motyvacija tarnauti Lie-
tuvos kariuomenėje“28. 

14 Miniotaitė, G., „Kariuomenės modelio konstravimas Lietuvos politiniame diskurse“, Lietuvos metinė 
strateginė apžvalga 2008, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2009, p. 197–214.
15 Maslauskaitė, A., „Moterų padėtis ir karjeros galimybės Lietuvos krašto apsaugos sistemoje“, Karo 
archyvas XXI, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija , 2006, p. 227–315. Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centre 2004–2012 m. atliktų 
mokslo darbų bendraautorė.
16 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centre 
2003-2008 ir 2014-2015 m. atliktų mokslo darbų bendraautorė.
17 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centre 
20022005 m. atliktų mokslo darbų bendraautorė.
18 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto Strateginių tyrimų centre 
2012–2015 m. atliktų mokslo darbų bendraautorė.
19 Gruževskis B., Maslauskaitė A., Korsakienė R., Novagrockienė J., Smaliukienė R.; Šakočius A. Pareigūnų 
ir karių antroji karjera: monografija. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014.
20 Šlekys D., Mąslaus Vyčio beieškant. Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės 
atkūrimo (1990–2014 m.), 2015, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
21 Kazlauskaitė-Merkelienė R., Petrauskaitė A., „Akademinio ir profesinio tapatumų sąveika“, Socialinių 
mokslų studijos, 2013, 5 (1), p. 151–164.
22 Moskos Ch. C., Williams J., Segal D., eds., The Postmodern Military: Armed Forces after the Cold War, 
New York: Oxford: Oxford University press, 2000.
23 Battistelli F., „Peacekeeping and the Postmodern Soldier“, Armed Forces & Society, Vol. 23 no. 3, 1997,  
p. 467-484.
24 Levy Y., Soldiers as laborers: A theoretical model. Theory and Society, Vol. 36, No. 2, Apr., 2007, pp.  
187-208.
25 Caforio G., ed., Handbook of the Sociology of the Military, New York: Kluwer Academic, 2003.
26 Manigart Ph., „Risks and Recruitment in Postmodern Armed Forces: The Case of Belgium“, Armed 
Forces & Society, Vol. 31 no. 4, 2005, p. 559-582.
27 Tresch T. S., Recruitment of Military Professionals by European All-Volunteer Forces as Exemplified by 
Belgium, the Netherlands and Slovenia, http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/schweizerarmee/
organisation/hkaneu/milak/militaerwissenschaftliche/militaersozioligie/publikationen.parsys.93405.
downloadList.55440.DownloadFile.tmp/519szvircsevrecruitmentofmilitaryprofessionalsbyeuropean2009.
pdf , 24 08 2015.
28 Vileikienė E., Pocienė A., Aleknevičienė J., Motyvacija tarnauti Lietuvos kariuomenėje, 2015. Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 



1. Pasiryžimas ginti Tėvynę ir motyvai tarnauti  
Lietuvos kariuomenėje

Lietuvos karinėje doktrinoje pažymima, kad motyvacija apima „asme-
ninį įsipareigojimą ginti savo Tėvynę, savo paskirties supratimą ir priklausymo 
grupei jausmą. <...> Galimybė apginti savo vieneto draugus, sau artimus žmo-
nes ir visą savo šalį motyvuoja kiekvieną Lietuvos karį, o toks karys neparan-
kus jokiam priešininkui“29. Taigi kario įsipareigojimas ir pasiryžimas ginti Tė-
vynę  svarbus indikatorius, leidžiantis įvertinti savanorių motyvaciją tarnauti. 

Visiškai tikri, kad eitų ginti Tėvynę buvo daugiau nei pusė (64 %) karių, 
daugiau nei ketvirtadalis (28 %) greičiausiai sutiktų, o mažiau nei kas dešimtas 
(8 %) buvo arba neapsisprendę, arba nesutiktų ginti Tėvynės. Ketinimai ginti 
Lietuvą grėsmės atveju koreliuoja su tokiais demografiniais rodikliais kaip lytis 
ir amžius. Moterys dažniau nei vyrai nurodė, kad tikrai eitų ginti Tėvynės. Taip 
pat patys vyriausi ir didžiausią patirtį turintys kariai buvo labiau tikri dėl savo 
ketinimų, kai jauniausieji dažniau abejojo. Nors ir nedidelė dalis (8 %), bet vis 
dėl to buvo karių, kurie nėra tikri, ar atliktų pareigą Tėvynei. Kitaip tariant, ne-
buvo tikri, ar laikytųsi duotos priesaikos. Palyginti su kitais, šie kariai dažniau 
nurodė, kad jų pasirinkimą tarnauti KASP lėmė materialiniai motyvai.

Kariai savanoriai, kurie tikrai gintų Tėvynę kilus grėsmei, geriau verti-
no daugelį tarnybos aspektų. Abejojantieji ar neketinantieji ginti Tėvynės, tam 
tikrus KASP dalykus (atlyginimą, karjeros galimybes, bendrą atmosferą kuo-
poje, santykius su vadais ir kitais kariais savanoriais) vertino prasčiau. Jie buvo 
labiau nusivylę ir teorinėmis bei praktinėmis pratybomis.

Kadangi pasiryžimas ginti Tėvynę, pagal Battistellį, yra patriotiškai nu-
siteikusio – ikimoderniojo kario bruožas, įdomu buvo išsiaiškinti tarnybos 
kariuomenėje pasirinkimo priežastis. Anketoje buvo pateikta 13 teiginių, ku-
rių kiekvieną jie turėjo įvertinti pagal įtaką jų pasirinkimui tarnauti KASP (1 
pav.). Beveik visi (94 %) kariai nurodė, kad rinkosi tarnybą KASP, norėdami 
patirti nuotykių ir išbandymų. Taip pat nemaža dalis (81 %) norėjo ginti Tė-
vynę, esant grėsmei, ir tiek pat (81 %) atėjo dėl patriotinių paskatų. Beveik 
trys ketvirtadaliai (72 %) norėjo turiningai praleisti savaitgalius. 7 iš 10 (69 %) 
nuolat domėjosi karyba ir tokią pat dalį (68 %) ateiti į KASP paskatino draugai 
ar pažįstami, kurie jau ten tarnavo. Noras užsidirbti papildomų pinigų buvo 
aktualu 66 % apklaustųjų, galimybė vėliau likti tarnauti kariuomenėje 64 % 
ir noras išvykti į tarptautines operacijas – 64 %. Rečiausiai minimos priežas-

29Lietuvos karinė doktrina, patvirtinta Lietuvos kariuomenės vado 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-193, 
2010, p. 31, file:///C:/Users/mgi/Downloads/lietuvos%20karine%20doktrina.pdf, 2015 05 04.
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tys buvo nedarbas (13 %), šeimos tradicija (18 %), susiklosčiusios aplinkybės  
(23 %) ar kariams savanoriams teikiamos socialinės garantijos (40 %).

1 pav. Kas turėjo įtakos Jūsų apsisprendimui tapti kariu savanoriu? (%)

Pritaikius statistinės faktorinės analizės procedūrą, buvo išskirtos pen-
kios teiginių grupės (faktoriai), pagal kurias buvo galima sugrupuoti karius 
pagal motyvus, kurie turėjo įtakos jų apsisprendimui tapti savanoriais. Pagal 
tai, kokius motyvų derinius dažniausiai nurodė tam tikros karių grupės, išsi-
skirti penki faktoriai (1 lent.).

Pirmąjį faktorių būtų galima įvardyti kaip patriotinius motyvus. Į jį pa-
tekę teiginiai sietini su dalykais, kurie dominavo ikimoderniose kariuomenėse. 
Šio faktoriaus teiginius – noras ginti Tėvynę, esant grėsmei, patriotizmas, nuo-
latinis domėjimasis karyba – pagrindiniais įvardijo didelė dalis apklaustųjų. 
Juos dažniau rinkosi tie kariai, kurie labiau linkę ginti Tėvynę, ir patys vyriausi 
savanoriai.

Antrasis faktorius apima profesinės karjeros motyvus, pagal Battistellį, 
sietinus su postmoderniojo kario tipo tarnybos motyvais. Juos nurodė du treč-
daliai karių – galimybė vėliau likti tarnauti kariuomenėje, galimybė išvykti į 
tarptautines operacijas. Įdomu, kad šiems teiginiams, palyginti su kitais, labiau 
pritarė moterys nei vyrai.

Trečiąjį faktorių sudaro materialiniai motyvai, dominuojantys moder-
niose kariuomenėse. Jie susiję su socialinėmis garantijomis, materialine gero-
ve, tam tikrų finansinių problemų sprendimu. Tai noras užsidirbti papildomų 
pinigų, teikiamos socialinės garantijos, tam tikros susiklosčiusios aplinkybės 



ar nedarbas. Ši teiginių grupė labiausiai susijusi su bazinių, pagal Maslow, fi-
ziologinių ir saugumo, poreikių tenkinimu. Šie motyvai buvo aktualiausi jau-
niausiems kariams. Be to, nedarbą kaip vieną iš motyvų dažniau nurodė mo-
terys nei vyrai. Šiuos motyvus dažniau nurodė tie, kurie labiausiai abejojo, ar 
kilus grėsmei eitų ginti Tėvynės.

Kokybinio tyrimo metu kariai savanoriai, kalbėdami apie tarnybos 
kolegas, akcentavo materialinius motyvus, skatinančius juos ateiti tarnauti į 
KASP. Tai, anot tyrimo dalyvių, gali skatinti ateiti žmones, kurie turi finansinių 
sunkumų, neturi darbo arba studijuoja universitete ir nenori būti priklausomi 
nuo tėvų. Kai kuriems pajamos iš tarnybos KASP gali net tapti pragyvenimo 
šaltiniu:

 „<...>pagrindinis dalykas dėl ko daug kas eina – dėl pinigų“. (6 interviu); 
„<...>daugiau motyvuoja tuos, kurie darbo neturi“. (16 interviu); „<...>vyrau-
jantis interesas jaunų žmonių tarpe yra pinigai“. (17 interviu).

Ketvirtąjį faktorių kaip ir antrąjį sudaro postmodernūs motyvai. Tai iš-
šūkių siekimas ir savęs realizavimas. Juos rinkosi kariai, nurodę, kad norėjo 
patirti nuotykių ir išbandymų, norėjo turiningai praleisti savaitgalius, ir į tar-
nybą atėjo draugų ar pažįstamų, tarnavusių KASP, paskatinti. Interviu metu 
paaiškėjo, kad daugumai jų tarnyba tapo gyvenimo būdu, hobiu, maloniu lais-
valaikio praleidimu tarp draugų ir bendraminčių. Tai pat jiems tai vienas iš 
būdų palaikyti ryšį su kariuomene, išlikti geros fizinės formos, pabūti gamtoje:

„<...>dabar tai gyvenimo būdas tapęs.“ (2 interviu); „<...>ištrūksti 
iš namų, iš tos kasdienybės, nuo šeimos, taip sakant, pailsėti“. (5 interviu); 
„<...>praplečia draugų ratą, pažįstamų, susiburia <...> kurie draugais pasida-
ro“. (10 interviu).

Penktąjį faktorių sudaro vienas motyvas – šeimos tradicija. Jį nurodė 
kas penktas karys. Šį motyvą iliustruoja tyrimo dalyvių mintys: „<...>tėvas, 
senelis gynė Lietuvą. Jaučiau kaip ir tokią pareigą“(6 interviu).

Kiti tyrimo dalyviai neslėpė, kad atėjimas į KASP tuo metu buvo dar 
vienas būdas, be stojimo į aukštąją mokyklą, išvengti privalomosios karo tar-
nybos: „Tuo metu tai buvo galimybė išsisukti nuo pirminės (privalomosios karo 
tarnybos – aut. past.), jeigu neįstosiu į universitetą.“ (17 interviu).
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1 lentelė. Karių motyvų faktorinės analizės rezultatai30

Faktoriai

1 2 3 4 5

Noras ginti tėvynę, esant grėsmei 0,830

Patriotizmas 0,816

Nuolatinis domėjimasis karyba 0,560

Noras išvykti į tarptautines oper-
acijas

0,812

Galimybė vėliau likti tarnauti 
kariuomenėje

0,799

Noras užsidirbti papildomų pinigų 0,708

Nedarbas 0,677

Savanoriams teikiamos socialinės 
garantijos

0,619

Taip susiklostė aplinkybės

Noras patirti nuotykių ir išbandymų 0,691

Noras turiningai praleisti savaitga-
lius

0,682

Paskatino draugai ar pažįstami, 
kurie jau tarnavo KASP

0,589

Šeimos tradicija 0,871

Aprašomoji galia (dispersija, %)* 13,7 12,3 11,8 11 8,2

Dauguma savanorių yra tvirtai ar greičiau apsisprendę ginti Tėvynę 
grėsmės atveju. Labiau pasiryžę ginti Tėvynę yra moterys ir vyresni kariai. Ta-
čiau egzistuoja nedidelė dalis karių, kurie abejoja ar apskritai neketina ginti 
Tėvynės.

Tyrimo duomenų analizė parodė, kad, kalbant Battistellio terminais, 
tarp karių savanorių yra ikimoderniojo motyvų tipo karių (patriotų), kurie yra 
pasiryžę ginti Tėvynę, vėliau likti tarnauti kariuomenėje ar išvykti į tarptau-
tines operacijas; moderniojo motyvų tipo karių, kuriems svarbūs profesiniai 
įgūdžiai ir, nors ne visada atvirai deklaruojami, tačiau, kaip patvirtino koky-
binis tyrimas, materialiniai motyvai; postmoderniojo motyvų tipo  siekiančių 

30 Rotuota komponentų matrica, skaičiavimo metodas – pagrindinė komponentų analizė, rotacijos meto-
das – Varimax su Kaiser tipo normavimas. 
*Išskirti faktoriai paaiškina 57,1 % visų atsakymų.



iššūkių ir savirealizacijos ir turintys noro patirti išbandymų ir turiningai pra-
leisti savaitgalius.

2. Pasitenkinimas tarnyba ir situacijos kuopose  
vertinimas

Didžiausią reikšmę, tarnaujant kariuomenėje ir sprendžiant, ar tęsti tar-
nybą, turi tai, kaip joje jaučiasi pats karys ir kaip jis vertina atskirus tarnybos 
aspektus. Tyrimo metu pabandyta tai išsiaiškinti ir įvertinti situaciją kuopose 
savanorių akimis.

Absoliuti dauguma karių (93 %) yra patenkinti, kad atėjo į tarnybą 
KASP. Neigiamų vertinimų nebuvo. Tik 7 % buvo abejojantys. Ši abejojančių 
karių dalis daug skeptiškiau vertino tiek KASP apskritai, tiek atskirus sistemos 
aspektus. Taip pat iš jų kur kas mažesnė dalis buvo pasiryžusi ginti Tėvynę. Ir 
šie skirtumai yra statistiškai reikšmingi, palyginti su dauguma. Tačiau įdomu 
tai, kad jie socialinėmis demografinėmis charakteristikomis nesiskiria nuo tar-
nyba KASP patenkintų karių. 

Taip pat nustatyta, kad bendrajam KASP vertinimui turi įtakos karių 
amžius, išsilavinimas ir gyvenamoji vieta. Palankiausiai KASP vertina patys 
jauniausi, turintys vidurinį ar žemesnį išsilavinimą ir mažuose miesteliuose ar 
kaimo vietovėse gyvenantys kariai.

Siekiant ištirti karių požiūrį į skirtingus KASP tarnybos dalykus, vertin-
ti buvo pateikta 16 teiginių ir prašoma nurodyti, ar kariai jais patenkinti (žr. 
2 pav.). Karius savanorius labiausiai tenkino tarpusavio santykiai (su kuopos 
vadu, intendantu, kitais kariais) ir bendra atmosfera kuopoje. O karinė tech-
nika, ekipuotė, ginkluotė ir apranga bei avalynė buvo įvertinta prasčiausiai. 
Karių lytis ir išsilavinimas turėjo įtakos jų pateikiamiems vertinimams. Pvz., 
moterys buvo dažniau patenkintos atlyginimu, ekipuote, ginkluote ir techni-
ka, o vyrai – apranga ir avalyne, savo fiziniu pasiruošimu ir kario išvaizdos ir 
uniformos dėvėjimo tvarka. Aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą turintys kariai 
daugumą aspektų, išskyrus užimamas pareigas, tarpasmeninius santykius ir 
bendrą atmosferą, vertino kritiškiausiai.
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2 pav. Ar Jūs esate patenkintas, ar nepatenkintas šiais išvardytais dalykais? (%)

Pritaikius statistinės faktorinės analizės procedūrą (2 lent.), buvo išskir-
tos trys teiginių grupės (faktoriai). Išskirti faktoriai paaiškina daugiau nei pusę 
(52 %) visų tyrimo dalyvių atsakymų.

Pirmasis faktorius susijęs su materialiniu techniniu kariuomenės aprūpi-
nimu ir vidaus tvarka. Šiam faktoriui priskirtini dalykai: ekipuotė, karinė tech-
nika pratybų metu, apranga ir avalynė, ginkluotė pratybų metu, atlyginimas, 
karjeros galimybės KASP ir kario išvaizdos ir uniformos dėvėjimo tvarka. Jie 
karių buvo vertinami prasčiausiai. Ypač neigiamai kariai vertino ekipuotę ir 
karinę techniką. Vertinant karių aprangą, avalynę ir ginkluotę pratybų metu, 
teigiamų ir neigiamų vertinimų buvo apylygiai.

Antrąjį faktorių galima pavadinti tarpasmeninių santykių vertinimu. Į 
jį patenka šie aspektai: bendra atmosfera kuopoje, santykiai su kuopos vadu, 
santykiai su intendantu, santykiai su tarnybos bendražygiais kuopoje ir pa-
sitenkinimas užimamomis pareigomis. Šiais dalykais patenkinti daugiausiai 
karių, atitinkamai neigiamai juos vertinančių buvo vos 24 %.

Trečiasis faktorius susijęs su pratybomis ir savęs vertinimu. Jam priskirti-
nas karių pasitenkinimas kovinėmis pratybomis, teorinėmis pratybomis, pra-



tybų dažnumu ir savo fiziniu pasirengimu. Šiais dalykais visiškai ir iš dalies pa-
tenkintų apklaustųjų dalis buvo panaši, kiek prasčiau kariai vertino tik pratybų 
dažnumą – jų dažnumas netenkino 22 % karių.

2 lentelė. Požiūrio į tarnybą KASP faktorinės analizės rezultatai31

Faktoriai

1 2 3

Ekipuotė 0,800

Apranga ir avalynė 0,780

Ginkluotė pratybų metu 0,726

Karinė technika pratybų metu 0,723

Kario išvaizdos ir uniformos dėvėjimo tvarka 0,508

Savanorio atlyginimas 0,480

Karjeros galimybės KASP (vykti į kursus, keisti pareigas) 0,422

Santykiai su tarnybos bendražygiais 0,770

Bendra kuopos atmosfera 0,769

Santykiai su intendantu 0,680

Santykiai su kuopos vadu 0,665

Užimamos pareigos 0,485

Kovinės pratybos 0,798

Teorinės pratybos 0,781

Pratybų dažnumu 0,564

Fizinis pasirengimas 0,457

Aprašomoji galia (dispersija %)* 20,5 17,2 14,7

Nagrinėjant karių motyvaciją tarnauti kariuomenėje, svarbu atkreipti 
dėmesį į kuopų problemas, su kuriomis kariai susiduria tiesiogiai. Jos parodo 
silpniausias ir jautriausias tarnybos sritis. Šiuo tikslu buvo tirta, ką kariai no-
rėtų pakeisti savo kuopose. Paaiškėjo, kad jiems labai svarbu, kad kariuomenė 
rimtai vertintų karius savanorius ir nelaikytų jų antrarūšiais kariais (93 %). 
Toks vertinimas ar kario savanorio tarnybos pripažinimas galėtų pasireikšti 
didesniu dėmesiu ir rūpesčiu: „žmogus turi matyti tarnybos kokybę <...> jis 
turi matyti, kad jis yra vertinamas, kad juo rūpinamasi.“ (17 interviu).

Dauguma (90 %) karių norėtų, kad kuopos vadas liktų kuopoje kuo il-
giau, o draugiškesnio kolektyvo pageidautų tik 30 %. Kaip rodo kokybiniai 

* Išskirti faktoriai paaiškina 52 % visų atsakymų.
31 Rotuota komponentų matrica, skaičiavimo metodas – pagrindinė komponentų analizė, rotacijos meto-
das – Varimax su Kaiser tipo normavimas.
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interviu, psichologinis klimatas kuopoje labiausiai priklauso nuo vado, kuris 
telkia (ar turėtų telkti) kuopą ir yra jos branduolys. „Kuopos vadas <...> jis 
yra genialus. <...> Ir iš tikrųjų jis yra ir kūnas, ir siela, ir kraujas, ir užvedėjęs, 
ir sumanytojas. (1 interviu); „Tai yra ašis, nuo kurios viskas priklauso. Jeigu 
jisai vykdys įdomią, turiningą, prasmingą veiklą, jo kuopoje visada bus karių.“  
(2 interviu).

Kariai turėjo savo siūlymų ir dėl pratybų turinio: 94 % norėjo įvaires-
nių pratybų, 61 % mažiau teorinių ir daugiau karinių pratybų ir 58 % norėjo 
mažiau kartojimosi. „<...> kas dar man nepatinka, kad kiekvienais metais tos 
pačios temos. <...> Metai iš metų tos pačios <...> tada nėra motyvacijos“. (6 in-
terviu); „Galėtų būti daugiau naujesnių temų.“. (15 interviu). Kariai savanoriai 
dar akcentavo, kad norėtų daugiau pratybų su kitais, ne KASP, o kariuomenės 
kariniais daliniais (85 %) ir daugiau šaudymo pratybų (86 %). „<...> galėtų ir 
dažniau, paįvairinti kovinio pasirengimo temas, kur daugiau įspūdžių, sprog-
dinimo <...> dėl to ateina žmonės“. (13 interviu). „Daug įdomiau – išmokti 
šaudyti <...>“ (10 interviu).

Apibendrinant pažymėtina, kad dauguma karių gerai ar net labai gerai 
vertina KASP apskritai ir daugelį su tarnyba susijusių sričių. Labiausiai jie pa-
tenkinti tarpusavio santykiais ir bendra atmosfera kuopose, tačiau jaučia nu-
sivylimą techniniu materialiniu tarnybos aprūpinimu. Nuo jo ypač priklauso 
pratybų kokybė. O pratybos, jų turinys yra vienas pagrindinių elementų, dėl 
kurių kariai savanoriai ateina į tarnybą. Kariams svarbus tiek pratybų dažnu-
mas, tiek kokybė, tiek pobūdis. Apskritai pratybas (jeigu jos vyksta, nėra vien 
teorinės, yra įdomios, susijusios su šaudymu ar organizuojamos su kitais ka-
riuomenės daliniais) kariai vertina gerai ar net labai gerai. Pažymėtina, kad ka-
riai savanoriai itin sureikšmina simbolinio pripažinimo poreikį kariuomenėje, 
t. y., kad krašto apsaugos sistemoje jie nebūtų laikomi antrarūšiais kariais. 

3. Išankstiniai lūkesčiai ir motyvai pasilikti tarnyboje

Norint suprasti, kodėl kariai patenkinti ar nepatenkinti savo tarnyba 
KASP, svarbu atkreipti dėmesį į jų išankstinius lūkesčius. Per dideli ar neade-
kvatūs lūkesčiai gali lemti nusivylimą tarnyba, o kraštutiniu atveju ir jos nu-
traukimą.

Kaip parodė tyrimas, ketvirtadalis (26 %) karių KASP tarnybą įvertino 
geriau, nei tikėjosi, daugiau nei pusė (64 %) – taip pat gerai, kaip tikėjosi. Taigi 
didžioji dalis buvo patenkinti. Tačiau dešimtadalis tarnyba nusivylė. Nustaty-
ta, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp turėtų lūkesčių ir motyvų 



tarnauti. Tie, kurie nusivylė tarnyba ar nuo pradžių ją vertino prastai, turėjo 
daug menkesnę motyvaciją tarnauti KASP nei kiti. Kaip tarnybos pasirinkimo 
priežastis jie dažniau nurodė susiklosčiusias aplinkybes ir daug rečiau – norą 
turiningai praleisti savaitgalius, norą išvykti į misijas ir ginti Tėvynę.

Kokybiniai interviu su kariais savanoriais patvirtino optimistines karių 
savanorių anketinės apklausos rezultatų tendencijas, kad dauguma karių sa-
vanorių jaučiasi patenkinti tarnyba ir jų lūkesčiai visiškai pasiteisino. Šie lū-
kesčiai buvo tokie: įgyti naujų žinių ir draugų, turėti galimybę kilti karjeros 
laiptais ir išvykti į misiją. Jauni, neilgai tarnaujantys kariai minėjo matantys 
galimybę pereiti į profesinę karo tarnybą. Vyresni kariai teigė, kad neturėjo aiš-
kų lūkesčių, nes atėjo, kai KASP tik kūrėsi, tačiau ilgalaikė patirtis leido pajusti 
pasitenkinimą tarnyba.

Tie, kurių lūkesčiai pasiteisino tik iš dalies, daugiausia buvo nusivylę 
materialiniu aprūpinimu, kuris tiesiogiai susijęs su pratybų užduočių atlikimu: 
„<...> tai yra prasčiausiai aprūpintas kariuomenės padalinys.“ (17 interviu). 
Neadekvatūs lūkesčiai dažniausiai susiformuodavo dėl realybės neatitinkan-
čios KASP reklamos: „<...> iš pat pradžių mačiau <...> kad su Hammeriais visi 
ten važinėja. Tikėjausi, kad šiek tiek bus daugiau taktikos, daugiau miškų, bet 
pasirodo, kad labai retai būna“. (6 interviu).

Nusivylimas per ilgą laiką gali lemti kario apsisprendimą palikti tar-
nybą. Ir tai yra gana objektyvus rodiklis, atspindintis pasitenkinimą tarnyba. 
Paklausus, ar per paskutinius 12 mėn. kariai savanoriai nesvarstė nutraukti 
tarnybos, didžioji dalis (88 %) atsakė nesvarstę. Kiti 12 %, kurie atsakė svarstę, 
buvo paprašyti nurodyti pagrindines priežastis. Apie penktadalį jų teigė, kad 
sudėtinga suderinti tarnybą KASP ir nuolatinį darbą, dešimtadalis tai motyva-
vo asmeninio gyvenimo pasikeitimais, tiek pat – per menku gaunamu atlygini-
mu. Rečiau minėta, kad vargina sveikatos problemos, menkas KASP vadovy-
bės dėmesys eiliniam kariui savanoriui, sunkios arba neįdomios pratybos, kyla 
šeimos nepasitenkinimas dėl pratybų savaitgaliais.

Noras palikti tarnybą koreliuoja su bendrais KASP vertinimais ir nusi-
teikimu ginti Tėvynę. Tie kariai, kurie tikrai gintų Lietuvą daug rečiau nei kiti 
pagalvoja apie tarnybos nutraukimą. Tai pat ir tie, kurių lūkesčiai buvo paten-
kinti, daug rečiau svarsto išėjimo galimybes.

Karių nuomone, tęsti tarnybą KASP juos labiausiai motyvuoja ar mo-
tyvuotų tobulėjimo galimybės (54 %), reali grėsmė Lietuvai (47 %), įdomios 
pratybos (44 %), galimybės užsidirbti pinigų (41 %) ir draugiški santykiai su 
savanoriais (39 %). Čia, pagal Battistellį, galima įžvelgti tiek moderniojo, tiek 
postmoderniojo kario tarnybos motyvų bruožų. Šias įžvalgas patvirtina ir ka-
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rių pasisakymai interviu metu: O motyvacijos yra  išbandyti save, pinigai <...> 
tėvynei pareigos atlikimas <...>“. (1 interviu); „Šaudai ir temas naujas išmoks-
ti“. (4 interviu); „<...> jeigu žmogus gali čia kažką gauti, jis <...> skirs laiko 
tarnybai KASP‘e.<...> Svarbiausia yra pratybų turinys ir aprūpinimas.“ (17 in-
terviu). Be to, galima daryti prielaidą, kad realios karo grėsmės Lietuvai atveju 
pasireikštų ikimoderniojo kario tipas, pasirengęs aukotis dėl kitų.

Taigi nors dauguma neketina palikti tarnybos KASP, svarbu atkreipti 
dėmesį į karius, svarstančius apie tarnybos KASP nutraukimą. Nepateisinti 
lūkesčiai dažnai lemia nepasitenkinimą tarnyba. Neretai jie yra klaidingo įsi-
vaizdavimo ar neadekvačios KASP reklamos padarinys. Tarnybos nutraukimą 
daugiausia lemia sudėtingas tarnybos ir civilinio gyvenimo derinimas. Sura-
dus priemonių motyvuoti darbdavius ir šeimos narius, kariams savanoriams 
būtų lengviau pasilikti KASP. Kitos motyvuojančios tęsti tarnybą priemonės 
yra tobulėjimo galimybės, kokybiškos pratybos ir geras kuopų mikroklimatas. 

4. Informacijos apie KASP šaltiniai ir nuomonė  
apie naujų karių pritraukimą

Pagrindinis šaltinis, iš kurio tyrimo dalyviai sužinojo apie galimybę tap-
ti kariu savanoriu, buvo asmeniniai kontaktai. Dažniausiai tai buvo draugai 
ar pažįstami, kurie dabar ar ankščiau tarnavo KASP. Šį informacijos šaltinį 
nurodė net 76 % apklaustųjų, dar 13 % nurodė, kad jie sužinojo iš šeimos na-
rių, tarnaujančių ar tarnavusių KASP. 

Kitus informacijos šaltinius, tokius kaip internetas, KASP renginiai ar 
lankstinukai, plakatai ir reklama, nurodė beveik ketvirtadalis karių savanorių. 
Spaudą ir televiziją nurodė mažiausiai – tik kas dešimtas savanoris (3 pav.). 
Manytina, kad šie informacijos sklaidos būdai bent jau esamų karių savanorių 
atveju nepasiteisino – jie dažniausiai apie KASP sužinojo per tiesioginius as-
meninius kontaktus. 

Kokybinio tyrimo metu kariai savanoriai minėjo apie mokyklose 
vykdomą agitaciją, tačiau taip pat pripažino, kad žiniasklaidoje yra per ma-
žai informacijos apie KASP. Anot tyrimo dalyvių, KASP nėra išreklamuotos 
visuomenėje, joje apie KASP mažai žinoma, todėl dažniausiai į KASP ateina 
jau tarnaujančių karių draugai ar pažįstami.



3 pav. Iš kur sužinojote apie galimybę tapti kariu savanoriu? (%)

Tyrimo metu karių savanorių buvo klausiama32, kas jų nuomone, galėtų 
patraukti kitus žmones stoti į KASP. Kariai pateikė 1111 pasiūlymų. Gauti at-
sakymai buvo suskirstyti į septynias grupes (3 lent.). Dalis jų siejasi su vidiniais 
KASP dalykais, dalis peržengia krašto apsaugos sistemos ribas.

Pagrindinė siūlymų grupė (46 %) – geresnis visuomenės informavimas. 
Pabrėžiama, kad KASP turi labiau išnaudoti jau esamus savanorius ir per 
juos skleisti informaciją. Informacija turi pasiekti konkrečias tikslines gru-
pes – potencialius karius (moksleivius, studentus ir kt.). Taip pat, pasitelkiant 
žiniasklaidą, dėmesys turi būti skiriamas visuomenei informuoti apie KASP 
ir kariuomenę nacionaliniu lygmeniu. Su šiais siūlymais glaudžiai susijusios 
pastabos apie KASP įvaizdžio gerinimą ir kario profesijos prestižo kėlimą (13 
%). Akcentuojama, kad turi būti gerinamas tiek KASP įvaizdis, tiek keliamas 
kariuomenės prestižas. Į šį siūlymą reikėtų atkreipti dėmesį, nes, remian-
tis Maslow teorija, jei į kariuomenę ateitų tie, kuriems svarbus prestižas, t. y. 
aukštesnio nei vien fiziologinio ar saugumo lygmens poreikiai, kariuomenė tik 
laimėtų, nes į jos gretas įsijungtų labai motyvuoti kariai.

Karių pasiūlymuose neišvengiamai išryškėjo ir papildomų socialinių 
garantijų ir didesnio atlyginimo svarba (25 %). Viena vertus, toks rezultatas 
neturėtų stebinti, nes, pagal Maslow, tai susiję su bazinių poreikių tenkinimu. 
Kol jie nepatenkinti, kariui natūraliai neatsiranda aukštesnių poreikių – savi-
realizacijos, pripažinimo ir pan. Antra vertus, galima kelti retorinį klausimą, 

32 Anketoje buvo pateiktas atviro tipo klausimas. 
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ar kariuomenė yra ta institucija, kuri turėtų tenkinti poreikius, kuriuos galėtų 
užtikrinti bet kuris kitas darbdavys. Vienareikšmį atsakymą pateikti sunku. 
Šiuo atveju vertėtų grįžti prie Battistellio kario tarnybos motyvų tipų. Jeigu ka-
rys savanoris yra moderniojo tipo karys, kuriam tarnyba yra pajamų šaltinis ir 
profesinių įgūdžių įgijimo vieta, jo atlyginimo ir socialinių garantijų poreikių 
ignoruoti negalima. Tačiau tarp tiriamųjų buvo ir postmoderniojo tipo karių, 
todėl 10 % pasiūlymų buvo susiję su tuo, kad KASP reikia parodyti kaip vietą, 
kur galima patirti nuotykių ir iššūkių.

Karių siūlymai dėl techninio materialinio KASP aprūpinimo (16 %) pa-
aiškino kitus tyrimo duomenis. Šis aprūpinimas svarbus ir dėl to, kad nuo jo 
tiesiogiai priklauso pratybų kokybė ir dėl to, kad, tikėjęsi geresnio, kariai juo 
nusivilia labiausiai. Kariai įvardijo ir kitą problemą –  nemotyvuotus karius (10 
%). Tai yra grupė karių, kurie tarnauti atėjo ne sąmoningai apsisprendę, bet at-
sitiktinai, susiklosčius aplinkybėms. Jie smukdo kuopos dvasią ir demotyvuoja 
kitus karius. Kaip interviu metu teigė kuopų vadai, geriau, kad KASP tarnautų 
mažiau, bet motyvuotų karių.

Dar viena pasiūlymų grupė peržengia KASP sistemos ribas – tai patrio-
tiškumo, pareigos Tėvynei ir pilietinės visuomenės ugdymas (15 %). Šis uždavinys 
greičiau turėtų būti keliamas valstybinėms institucijoms (ypač švietimo) ir 
visuomenei apskritai.

3 lentelė. Karių savanorių nurodyti dalykai, kurie galėtų patraukti  
kitus žmones stoti į KASP

Kategorijos  
pavadinimas

Karių savanorių atsakymų pavyzdžiai %

1. Visuomenės  
informavimas

„Informavimas apie KASP: laidos, filmai, istorija, sten-
dai, plakatai“, „KASP veiklos viešinimas internete, TV, 
spaudoje“, „Verbavimas ir agitacija (renginiai, paskaitos 
mokymo įstaigose; valstybinėse įstaigose)“, „daugiau viešų 
renginių“, „Platesnės žinios apie Lietuvos kariuomenę  
apie jos prasmę, jos veiklą, atliekamus darbus“, „daugiau 
informacijos miesteliuose ir kaimuose, nes žmonės net 
neįsivaizduoja, kad tai egzistuoja“, „Vaikų stovyklos kartu su 
kareiviais“, „Draugai savanoriai“, „iš lūpų į lūpas“, „gera kitų 
savanorių patirtis ir atsiliepimai“ ir kt. 
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2. KASP įvaizdžio 
gerinimas 

„KASP patrauklumas, garbė“, „visuomenės palaikymas, 
supratingumas“, „esamu savanorių įvaizdžio rodymu: kolek-
tyvo šiltumas, draugiškumas; susitikimas su pačiais kariais“, 
„Pagarba savanoriams; jų nelaikymas antrarūšiais kariais“, 
„garbė iš civilių“, „rimtesnis požiūris į savanorius“ ir kt.

13

3. Patriotiškumo ugdy-
mas

„Patriotiškumas, pilietiškumas: jo skatinimas nuo mažens 
šeimoje, mokykloje“, „žinojimas, parodymas, kad KASP 
tarnyba yra prasminga ir naudinga“, „noras tarnauti savo 
šaliai“, „Karo (Rusijos) grėsmės skelbimas“, „dabartinė 
politinė situacija“ ir kt.

15

4. Geresnis tech-
ninis materialinis 
aprūpinimas

Geresnis aprūpinimas: šiuolaikiška, geresnė, nauja 
ekipuotė, apranga, ginkluotė, technika ir kt.

16

5. Papildomos 
socialinės garantijos

„Galimybė gauti kompensaciją už studijas“, „lengvatos 
stojantį į aukštąsias mokyklas“, „socialinės lengvatos 
savanorių šeimoms“, „tarnavusiems pridėti pinigų prie pensi-
jos“, „paskolų lengvatos“, „didelis atlyginimas“ ir kt.

25

6. Motyvacijos didini-
mas

„Reikia šalinti negabius žmonės, kurie lankosi tik dėl pinigų; 
priimti tik gabius, ateinančius ne vien dėl algos“, „skatinti 
nereikėtų, kad tarnautų tik motyvuoti, fiziškai pasirengę 
žmonės, o ne pritraukti reklamos“, „griežtesnė atranka“ ir kt.

10

7. Savirealizacija ir 
nauji iššūkiai

„Didesnė variacija, kur žmonės galėtų save realizuoti“, 
„galimybė (noras) tobulėti / karjeros galimybės“, „galimybė 
išmokti kažką naujo, unikalaus, pvz., karinių įgūdžių, 
šaudymo“, „galimybė išbandyti save“, „naujų įspūdžių patyri-
mas“, „naujos pažintys“, „turiningas laisvalaikio praleidimas“ 
ir kt.

12

8. Kiti pasiūlymai „Šiltesnis bendravimas su naujokais“, „draugiški vadai“, 
„kuopos vado psichologinis bendravimas su savanoriais“, 
„geresnės sąlygos“, „tarnyba turi atitikti “reklamą”“, „dau-
giau kuopų (etatų) sukūrimas“, „realus KASP pajėgumas 
konkuruoti prieš priešiškas pajėgas“, „skiriamų lėšų 
panaudojimas“, „darbdavių įpareigojimas atsakingiau vertinti 
savanorius“ ir kt.

5
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Apibendrinant pasakytina, kad tyrimo dalyvių pateikti siūlymai pri-
traukti naujus karius glaudžiai susiję su pačių karių savanorių motyvais, ku-
rie juos paskatino ateiti į KASP. Taigi paminėti naujų karių pritraukimo būdai 
buvo įvairūs, nuo materialinių (aprūpinimo, atlyginimo, socialinių garantijų) 
iki kario profesijos prestižo kėlimo ir patriotiškumo ugdymo. Be to, anot tyri-
mo dalyvių, pagrindinis sklaidos apie KASP informacijos šaltinis yra asmeni-
niai kontaktai, t. y. draugai ar pažįstami, kurie dabar ar ankščiau tarnavo KASP. 
Todėl palankūs jau tarnaujančių karių savanorių atsiliepimai gali būti viena iš 
kol kas veiksmingiausių informacijos sklaidos apie KASP ir naujų karių pri-
traukimo priemonių. 

Išvados 

Teorinės ir empirinės įžvalgos, pateiktos straipsnyje atskleidžia, kad Lie-
tuvos kariuomenėje nėra vieno vyraujančio kario tarnybos motyvų modelio. 
Karius savanorius rinktis tarnybą kariuomenėje ir joje likti, ypač karo grėsmės 
akivaizdoje, visų pirma motyvuoja stipri pilietinė pozicija, t. y. kalbant italų 
sociologo Battistellio terminais, ikimodernūs karių tarnybos motyvai, tokie 
kaip patriotiškumas, noras tarnauti ir ginti Tėvynę. Itin nemažą reikšmę įgy-
ja postmodernūs motyvai – siekis pabėgti nuo kasdienybės, patirti nuotykių, 
saviraiška ir įdomi veikla. Taip pat kario savanorio tarnybos statusas krašto 
apsaugos sistemoje ir valstybėje yra svarbi karių savanorių simbolinio pripaži-
nimo dalis. Nemažiau svarbūs kariams savanoriams yra finansinis ir socialinis 
saugumas. 

Karių savanorių motyvų analizės rezultatus patvirtino ir papildė karių 
suvokiamų poreikių ir lūkesčių analizė pagal Maslow teoriją. Kariai savanoriai 
pabrėžė visų, nuo žemiausių – fiziologinių iki aukščiausių – savirealizacijos, 
poreikių svarbą. Vieni labiausiai karių akcentuojamų buvo savirealizacijos po-
reikiai – įdomi veikla, nuotykių patyrimas, gabumų realizavimas per asmeni-
nį tobulėjimą ir socialinių tinklų kūrimas. Nemažiau akcentuojamas buvo ir 
prestižo poreikis, t. y karių savanorių, kaip stiprią motyvaciją tarnauti ir patri-
otizmo jausmą turinčių karių, tarnybos pripažinimo krašto apsaugos sistemoje 
ir Lietuvos visuomenėje svarba. Šio prestižo poreikio aktualumą atskleidžia 
ir karių savanorių pateikti pasiūlymai naujokams pritraukti, kuriuose akivaiz-
džiai sureikšminamas visuomenės informavimas apie KASP, kario profesijos 
prestižas ir KASP įvaizdžio formavimas visuomenėje.  

Dar vienas aspektas, patebėtas analizuojant karių savanorių kompleksi-
nio sociologinio tyrimo duomenis, yra karių motyvaciją tarnauti silpninantys 



ir stiprinantys veiksniai. Pirma, pagrindinis motyvaciją tarnauti silpninantis 
veiksnys, kurį pažymėjo absoliuti dauguma tyrimo dalyvių, yra prastos apran-
gos, technikos, amunicijos ir ginkluotės KASP skyrimas, kuris karių savanorių 
yra suvokiamas kaip jų tarnybos reikšmės ir statuso krašto apsaugos sistemoje 
nuvertinimas. Antra, kuopos vado kaip ašies, aplink kurią sukasi kuopos vei-
kla ir nuo kurio priklauso karių savanorių motyvacija tarnauti, reikšmė. Tai 
karių motyvaciją stiprinantis veiksnys. Trečia, kokybiško tarnybos turinio, su-
sidedančio iš įdomių ir įvairių pratybų bei paskaitų, ir kuopos vado dėmesio 
aktualumas. Visus šiuos motyvaciją stiprinančius ir silpninančius veiksnius 
jungia karių savanorių tarnybos, kaip tam tikro gyvenimo būdo, suteikiančio 
galimybes atlikti pareigą Tėvynei ir „išbandyti save“ ir tobulėti kaip asmenybei 
ir kariui, suvokimas. 

Šios įžvalgos leidžia teigti, kad KASP kaip specifinė Lietuvos kariuomenės 
struktūra, yra svarbi jungiamoji Lietuvos kariuomenės ir visuomenės grandis, 
galinti labai prisidėti prie kario profesijos įvaizdžio formavimo visuomenėje. 
Šalia tarnybos teikiamos socialinio statuso reikšmės ir finansinių poreikių pa-
tenkinimo, kariams savanoriams išskirtinai būdingi stiprūs patriotiški jausmai, 
lemiantys jų motyvaciją tarnauti ir ginti Tėvynę. Pozityvūs savo tarnyba paten-
kintų ir motyvuotų karių savanorių atsiliepimai gali būti viena efektyviausių 
naujų karių pritraukimo priemonių.

Vilnius, 2015 m. birželis – rugpjūtis 
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