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Krašto apsaugos ministerijos biudžetas
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2008–2022 m. KAM biudžeto dinamika

* BVP procentas nurodytas įvertinus 2022 m. papildomai skirtą finansavimą, pagal Finansų ministerijos 2021 m. gruodžio mėn. ekonominės raidos scenarijų.

2022 m. liepos 1 d. duomenys.



Gynybos biudžeto paskirstymas pagal sritis 2022 m.
2022 m. – KAM asignavimai pagal sritis 1 499,2 mln. Eur

Personalo išlaikymo 
išlaidos 557,2 (37,2 %)

Ginklai ir karinė 
įranga 236,6 (15,8 %)

Investicijos ir 
kitas turtas 236,1 (15,7 %)

Karinės atsargos 
226,9 (15,1 %)

Eksploatacinės 
išlaidos 241,1 (16,1 %)

Dotacijos 
savivaldybėms 1,3 (0,1 %)



2014–2022 m. atitiktis NATO reikalavimams

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gynybos išlaidos  
2 % BVP

Personalo išlaidų dalis  
< 50 %

Pagrindinių įsigijimų dalis  
> 20 %



Svarbiausi modernizacijos projektai
2015 2025-27

Salvinės raketų 
ugnies sistema

I etapas II etapas
Pėstininkų 

kovos mašinos

Savaeigės artilerijos 
sistemos

Šarvuotieji 
visureigiai

Priešmininis bei paieškos 
ir gelbėjimo laivas

Universalių sraigtasparnių 
platforma

Vidutinio siekio 
mobilūs radarai

Bepiločių orlaivių 
sistemos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I etapas II etapas

II etapasI etapas



Pagrindiniai Lietuvos kariuomenės infrastruktūros plėtros projektai
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-27

Sausumos pajėgų 3 batalionų 
infrastruktūra (karinių miestelių 

statyba, įgyvendinama PPP būdu)

Naujos ginkluotės (PKM, NASAMS I, 
JLTV I) technikos parkas

V klasės sandėlių  
infrastruktūra

Priimančiosios šalies paramos  
(PŠP) infrastruktūra

KOP Aviacijos bazės  
infrastruktūra

Naujo karinio poligono  
Rūdninkuose infrastruktūra

Lietuvos kariuomenės esamų 
karinių poligonų infrastruktūra

Krašto apsaugos sistemos investicijos į infrastruktūros plėtrą kasmet sudaro 2–6 % visų gynybos išlaidų. 
Prioritetas skiriamas naujos ginkluotės ir amunicijos saugojimo ir aptarnavimo infrastruktūros plėtrai, treniruočių, 

priimančiosios šalies paramai ir karių tarnybos sąlygoms gerinti.

eFP brigados lygmens 
infrastruktūra



Lietuvos kariuomenės personalas 2022 m.

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, atlikusių tarnybą, 
pasirašo profesinės karo tarnybos sutartis

2022 m. liepos 1 d. duomenys.

22

Profesinės karo tarnybos kariai

Kariai savanoriai ir kiti savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos kariai

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (9 mėn.) kariai

%

11 453

5 261

3 800



Gerinamos karių tarnybos sąlygos

Nauja išmoka už tarnybos laiką  
krašto apsaugos sistemoje.

Keičiama tvarka skiriant priedą už 
kvalifikacines kategorijas.

Atnaujinama tvarka skiriant priedą  
už ypatingą pareigų specifiką.

Papildomas sąrašas karių, gausiančių 
priedą už atsakomybę (kuopų vadai, 
vyriausieji puskarininkiai).

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. naujos 
priemonės persikvalifikavimui prieš 
išeinant į atsargą ir sužeistų karių 
reintegracijai.

Didinami tarnybiniai atlyginimai

Didinamos maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos

Didinamos kompensacijos tarptautinėse operacijose 
dalyvaujantiems kariams

Nauja iki 100 % tarnybinio atlyginimo dydžio priemoka 
kariams, turintiems LK trūkstamas profesijas

2023 – 8 % 2024 – 5,5 % 2025 – 5,5 %

8 Eur

 KOMPENSACIJA

TARNYBINIS ATLYGINIMAS

x  2

100 %

12,5 Eur

+



Sąjungininkų pajėgos Lietuvoje

Nuo 2004 m. vyksta NATO oro 
policijos misija Baltijos šalyse.

Nuo 2014 m. vyksta NATO oro 
policijos sustiprinimas.

Nuo 2015 m. aktyvuotas NATO pajėgų 
integravimo vienetas Lietuvoje.

Nuo 2017 m. Lietuvoje dislokuotas  
NATO priešakinių pajėgų batalionas.

Nuo 2019 m. JAV dislokuoja Lietuvoje 
sunkųjį batalioną.

Tarptautinės oro, jūros ir sausumos 
pratybos, kurių metu treniruojamasi 
vykdyti gynybos operacijų elementus.

Nuo 2022 m. NATO stiprina 
priešakines pajėgas Lietuvoje.

Oro policija

NATO 
priešakinių 

pajėgų 
bataliono 

kovinė grupė

JAV rotacinės 
pajėgos

Oro policijos 
stiprinimas

Pratybos

Kiti 
specializuoti 
sąjungininkų 
oro, jūrų, 
sausumos ir 
specialiųjų 
pajėgų 
vienetai

NATO pajėgų 
integravimo 
vienetas



Dėl Rusijos Federacijos vykdomos 
karinės agresijos Ukrainoje, karinė 
mokymo operacija laikinai sustabdyta

Dalyvavimas 
tarptautinėse 
operacijose ir 
misijose

JT operacija 
MINUSMA Malyje

ES karinė mokymo 
misija Malyje

ES operacija IRINI

NATO operacija 
KFOR Kosove

ES karinė mokymo misija 
Mozambike

ES karinė mokymo 
misija CAR

ES operacija ATALANTA

NATO operacija Irake



Lietuvos parama Ukrainai

Iki 2022 m. vasario 24 d.  
Lietuvos vykdyta parama Ukrainai:

Nuo 2022 m. vasario 24 d.  
Rusijai pradėjus plataus masto karą 
prieš Ukrainą, Lietuva iš karto ėmėsi teikti 
ginkluotę, organizuoti mokymus ir atliepti 
svarbiausius Ukrainos poreikius:

2014–2021 m. buvo suteikta materialinės paramos  
už ~ 7 mln. Eur (amunicija, ekipuotė, ginkluotė,  
šarvinės liemenės, termovizoriai).

Nuo 2017 m. iki karo pradžios vykdyta nacionalinė  
karinė mokymo operacija Ukrainoje, kurios metu 
parengta ~ 2 000 karių.

LK kartu su sąjungininkais apmokė 17 batalionų  
ir 8 Ukrainos sausumos pajėgų brigadas, iš viso  
~ 18 000 karių.

LK SOP kartu su JAV, Kanada ir Lenkija vykdė 
instruktorių ir karių rengimą. Iš viso parengta  
~ 2 000 karių. Aktyviai veikė bendra Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos brigada – darbas štabe, 
bendros trišalės pratybos.

2014–2020 m. Lietuvoje reabilituoti 295 Ukrainos 
kariai.

Per pirmus 2 karo mėnesius – ~ 100  mln. Eur  
paramos perduodant turimą ginkluotę bei vykdant  
įsigijimus.

Organizuojami įvairaus pobūdžio mokymai:
2022 m. balandį įvyko pirmieji mokymai, rengiant 
vakarietiškos ginkluotės (prieštankinių sistemų) 
instruktorius.

Lietuvos kariuomenė pasirengusi adaptuoti turimus 
mokymus ir greitai juos organizuoti pagal Ukrainos 
ginkluotųjų pajėgų poreikius.

LITPOLUKRBRIG veikla adaptuota Ukrainos karo 
poreikiams – logistinės partnerių paramos  
koordinavimas, rūpinimasis kariais bei jų šeimomis ir kt.

Lietuvos sveikatos sistema yra pasiruošusi priimti  
iki 1 000 asmenų reabilitacijai ir iki 400 asmenų 
stacionariam gydymui (tiek civilių, tiek karių).



Kibernetinis saugumas

2021 m. fiksuoti 4 088 
kibernetiniai incidentai

Vidutinės reikšmės incidentai 
2020 m. – 67
2021 m. – 93

Lietuva priklauso stipriausiųjų šalių dešimtukui pagal tarptautinį kibernetinio saugumo indeksą

Nacionalinis 
kibernetinio saugumo 

centras atsakingas 
už kibernetinių 

incidentų valdymą 
Lietuvoje

Lietuvos 
vadovaujamos  

Kibernetinės greitojo 
reagavimo pajėgos 

pasiekė visišką 
operacinį 
pajėgumą

Lietuva viena 
pirmųjų uždraudė 

nepatikimų gamintojų 
technologijų ir įrangos 

įsigijimą

Pradedamas 
kurti pirmasis 

Europoje mobilus 
daugiafunkcis 

kibernetinio saugumo 
įrankių rinkinys

Stiprinamas 
Saugusis valstybinis 
duomenų perdavimo 

tinklas

Siekiama 
sustiprinti institucijų 

kibernetinį 
atsparumą – rengiami 

teisės aktų 
pakeitimai

Įkurtas sektorinis 
kibernetinių 

incidentų 
valdymo centras 

Mil-CERT

Krašto apsaugos 
ministerija skatina 

kibernetinio 
saugumo srities 

inovacijas

Regioninis 
kibernetinės gynybos 

centras – bendra 
veikla su JAV, Sakartvelu 

ir Ukraina

Priimti teisės aktai, 
įteisinantys 

etiškųjų įsilaužėlių 
veiklą

Dauguma kibernetinių incidentų 2021 m. nukreipta prieš interneto 
prieglobos, interneto paslaugų bei kritinių paslaugų teikėjus.

Kenkėjiškos programinės įrangos platinimas ir informacijos rinkimo 
atakos išlieka pagrindine kibernetinių incidentų grėsme Lietuvoje.

2021 m. padaugėjo sudėtingesnių, tikslinių ir didesnę žalą galinčių 
padaryti kibernetinių incidentų.



Lietuvos kariuomenės parama visuomenei

7 kartus 
buvo pergabenti 
donorų organai

7 kartus 
ieškota dingusių 
žmonių

5 kartus pergabenti 
sužeisti ar sergantys 
žmonės

836 
sprogmenys

Juozo Vitkaus 
inžinerijos 
batalionas
(2021-2022 m.)

1 306 
iškvietimai

Neutralizuoti 
6 347 
sprogmenys

31 hektaro ploto 
planinis sprogmenų 
valymas

286 
šoviniai

* 2022 m. liepos mėn. duomenys.

Karinių jūrų pajėgų 
Jūrų gelbėjimo 
koordinavimo centras

Vykdyta 11 taršos 
likvidavimo operacijų

2021 m.

30 išgelbėtų asmenų

Vykdyta 17 paieškos  
ir gelbėjimo operacijų

Vykdytos 6 taršos 
likvidavimo operacijos

2022 m.*

4 išgelbėti asmenys

2021–2022 m. Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų sraigtasparnių  
eskadrilės sraigtasparniai 
kilo 31 kartą



Lietuvos kariuomenės parama kitoms 
valstybės institucijoms (2020-2021 m.)

Sveikatos apsaugos ministerijai 
COVID-19 krizei 
suvaldyti

Vidaus reikalų ministerijai 
nelegalių migrantų 
krizei suvaldyti

Vykdė medicininę-
karantininę kontrolę 
oro ir jūrų uostuose, 
teikė pagalbą karštojoje 
linijoje 1808

Pagal funkcines 
sritis konsultavo 
SAM Operacijų 
centrą

Karo policija teikė 
pagalbą Policijos 
departamentui 
užtikrinant karantino 
režimo laikymąsi

Palapinių 
miesteliui 
įrengti ir jo 
funkcionavimui 
užtikrinti

Palapinėms-
angarams 
įrengti 
Druskininkų 
pasienio 
užkardoje

Pjaunamosios 
vielos 
užtvarui 
įrengti 

Pagalba 
prisidedant 
prie migrantų 
apgyvendinimo 
vietų 
apsaugos

Logistinė parama:

Logistinė parama: Medicinos 
priemonėms 
transportuoti 
į  skiepijimo 
centrus 

Lietuvos  
piliečiams  
vakcinuoti

Pagalba VSAT patruliuojant pasienio užkardose:

Mobilūs 
patruliai

Mobilieji 
stebėjimo 
postai

Karo policijos 
ekipažai

Pagalba 
informuojant 
migrantus apie 
prieglobsčio 
ir grąžinimo 
procedūras



 Mobilizaciniai ir priimančiosios 
šalies paramos mokymai.

 Paskaitos apie pilietinį 
pasipriešinimą.

 Paskaitos moksleiviams  
apie pilietiškumą.

 Pilietinio neginkluoto 
pasipriešinimo kursas.

 Renginys jaunimui – „Stiprūs 
įvairovėje“.

 Nacionalinis mokinių konkursas 
„Praeities stiprybė – dabarčiai”.

 Mokinių rašinių konkursas 
„Mes esame NATO“.

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
kursai „Nacionalinio saugumo ir 
pilietinių nuostatų stiprinimas 
ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba“.

  Visuomenės informavimas apie 
informacines grėsmes.

 Lietuvos kariuomenę 
reprezentuojantys renginiai 
visuomenei.

 Informacinio atsparumo 
renginiai šauliams, jaunimui ir 
tautinėms bendrijoms.

 Bendradarbiavimas su pilietinę 
visuomenę  ugdančiomis ir 
stiprinančiomis institucijomis.

 Pilietiškumo ugdymo paskaitos 
Lietuvos kariams.

Pilietiškumo stiprinimas 

Šaulių 
sąjunga

Mobilizacijos 
ir pilietinio 
pasipriešinimo 
departamentas

Lietuvos kariuomenės 
Strateginės 
komunikacijos 
departamentas

Krašto apsaugos 
ministerija

* 2022 m. liepos mėn duomenys.

~ 14 000 narių. 

 2021–2022 m. 
prisijungė ~ 3 000  
nauji nariai*.

 2021–2022 m. 
suorganizuotos  
76 vaikų stovyklos, 
jose dalyvavo  
6 659 vaikai.

Asociacijų ir viešųjų įstaigų 
veiklos programų dalinis 
finansavimas

 2021 m. – skirta 100 000 Eur, 
pasirašytos 27 sutartys.

 2022 m. – skirta 200 000 Eur, 
skiriamas finansavimas  
30 programų*.



Tvirtas Lietuvos visuomenės mandatas

Krašto apsaugos ministerijos užsakymu 2021 m. gruodžio 16–29 d. rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos duomenys.

% %

% %

Pasitiki 
Lietuvos 
kariuomene 

Pritaria NATO 
sąjungininkų 

buvimui 
Lietuvoje

Teigiamai 
vertina 
Lietuvos 
narystę NATO

 

Palankiai 
vertina kario 

profesiją

89

74 74

79

VISUOMENĖS 
APKLAUSA


