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ĮVADINIS ŽODIS
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
(AOTD, Departamentas) – krašto apsaugos ministrui pavaldi krašto apsaugos sistemos
institucija, vykdanti žvalgybą ir kontržvalgybą gynybos, karinėje-politinėje, karinėjeekonominėje, karinėje-technologinėje, karinėje-informacinėje srityse. Savo darbais AOTD
siekia efektyviai prisidėti prie Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo užtikrinimo ir būti
patikimu NATO bei ES žvalgybos institucijų partneriu.
Departamento veiklą koordinuoja Valstybės gynimo taryba (VGT), kuri tvirtina
žvalgybos informacijos poreikius ir prioritetus, Departamento veiklos strategiją ir numato
tarptautinio bendradarbiavimo gaires. Ji taip pat vertina, kaip AOTD žvalgybos informacija
atitinka žvalgybos informacijos poreikius ir prioritetus. AOTD atsiskaito VGT, teikdamas savo
metines veiklos ataskaitas. Vadovaudamasis 2013 m. įsigaliojusiu naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos (LR) žvalgybos įstatymu, AOTD pristato savo metines veiklos ataskaitas ir
grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus, skirtus visuomenei.
Šios Departamento ataskaitos tikslas – visuomenei pristatyti 2014 m. AOTD veiklos
rezultatus.
Svarbu pažymėti, kad praėję metai Departamentui buvo išskirtiniai. Rusijos ir Ukrainos
konfliktas buvo vienas iš labiausiai mūsų regioną destabilizuojančių veiksnių. Didėjo
informacinių ir kibernetinių atakų bei incidentų mastas. Situacija konfliktų regionuose išliko
nestabili, stiprėjo radikaliosios islamistinės grupuotės, o Vakarų valstybėms padidėjo
grįžtamojo terorizmo grėsmė. Dėl šių priežasčių gerokai išaugo nacionalinių vartotojų, NATO,
ES ir partnerių žvalgybos informacijos, reikalingos sprendimams priimti, politikai formuoti ir
gynybai planuoti, poreikiai, į kuriuos AOTD turėjo atsakyti laiku pateikdamas tikslią ir
reikiamą informaciją. Ne mažiau svarbu buvo identifikuoti ir užkardyti užsienio valstybių
žvalgybos, saugumo tarnybų, su jomis susijusių organizacijų ir asmenų veiklą, kuria galėjo
būti padaryta žala nacionaliniams saugumo interesams ir šalies gynybinei galiai.
I. ŽVALGYBA
AOTD žvalgybos produktai. 2014 m. AOTD parengė apie 1 300 įvairių žvalgybos
produktų (vertinimų, apžvalgų, teminių
pažymų, pranešimų) apie išorės rizikos
veiksnius, pavojus ir grėsmes bei jų
intensyvumą taip prisidėdamas prie
sprendimų
nacionalinio
saugumo
klausimais priėmimo, gynybos ir
operacijų planavimo. Šie produktai buvo
teikiami ne tik Krašto apsaugos
ministerijai, krašto apsaugos sistesmos
institucijoms bei Lietuvos kariuomenei,
bet nemaža jų dalis išsiųsta valstybės
vadovams, kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
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Palyginti su 2013 m., 2014 m. vartotojams pateikta daugiau neperiodinių
žvalgybos produktų, kurie rengiami siekiant atsakyti į konkrečius informacijos prašymus,
gautus iš vartotojų, arba surinkus svarbios informacijos vartotojams aktualiomis temomis.
Atsižvelgdami į išreikštus poreikius, AOTD žvalgybos pareigūnai perskaitė du kartus daugiau
žvalgybos pranešimų LR Valstybės gynybos tarybai, Seimo nariams, Prezidentūros ir Užsienio
reikalų ministerijos atstovams, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės (LK)
vadovybei, LK padalinių vadams, taip pat ir užsienio partneriams.
2014 m. žvalgybos informacijos poreikius labiausiai koregavo Rusijos–Ukrainos
konfliktas, todėl šia tema parengta daugiausia žvalgybos produktų. Kaip ir kasmet, nemažas
dėmesys
skirtas
politiniams,
ekonominiams,
saugumo
ir
kariniams procesams, vykstantiems
Ukrainoje,
Gruzijoje
ir
Nepriklausomų
valstybių
sandraugos (NVS) erdvėje. Didėjant
nestabilumui bei konfliktų skaičiui
Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose,
Šiaurės
Afrikoje
ir
kylant
teroristinės
grupuotės
„Islamo
valstybė“ grėsmei, nemažą dėmesį
Departamentas skyrė saugumo
situacijai Sirijoje, Irake, Libijoje, Egipte, Malyje ir kitose minėtų regionų šalyse, taip pat ir
situacijai Afganistane nagrinėti.
Regioninio saugumo, informacinių grėsmių ir saugumo padėties krizių regionuose vertinimas
pateikiamas AOTD parengtame dokumente visuomenei „Grėsmių nacionaliniam saugumui
vertinimas“.

AOTD žvalgybos produktų vertinimas. Kaip ir kasmet, AOTD apklausė žvalgybos
informacijos vartotojus. Apklausa buvo siekiama išsiaiškinti, ar Departamento parengti
žvalgybos produktai tenkina vartotojų poreikius ir lūkesčius, ar buvo naudingi. AOTD
žvalgybos produktus vertino ir savo komentarus bei pageidavimus išsakė Krašto apsaugos
ministerijos ir Lietuvos kariuomenės, taip pat LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Užsienio
reikalų ministerijos atstovai.
2014 m. pirmą kartą atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti, kaip vertinamas kasmet
AOTD parengiamas ir visuomenei pateikiamas „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.
Apklausos metu paaiškėjo, kad daugelis apklaustųjų dokumentą vertina teigiamai, tačiau
siūlytų jį labiau populiarinti, pateikti daugiau vaizdinės medžiagos, pavyzdžių ir pan. Šiais
metais parengtame „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ siekiama atsižvelgti į
išsakytas pastabas.
Žvalgybos parama NATO ir ES institucijoms. Praėjusiais metais Departamentas
įvairioms NATO ir ES institucijoms pateikė per 100 įvairių žvalgybos produktų ir aktyviai
rėmė NATO žvalgybos išankstinio perspėjimo sistemą.
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AOTD pateikta žvalgybos informacija buvo naudojamasi rengiant įvairius NATO bei
ES žvalgybos vertinimus, skirtus sprendimams priimti, gynybai ir operacijoms planuoti, bei
žvalgybos pranešimus NATO Šiaurės Atlanto tarybai, NATO kariniam komitetui, taip pat
Vyriausiajai įgaliotinei ES užsienio ir saugumo politikai ir kitiems.
2014 m. AOTD žvalgybos
pareigūnai tęsė tarnybą įvairiose
NATO ir ES institucijose. Visų jų
darbas praėjusiais metais įvertintas
puikiai, o Lietuvai ne kartą dėkota
už teikiamą paramą ne tik
žvalgybos informacija, bet ir
personalu.
AOTD drauge su kitų šalių
gynybos
žvalgybos
institucijų
atstovais 2014 m. aktyviai prisidėjo
apibrėžiant NATO žvalgybos viziją
ir misiją, teikė savo pastabas ir
siūlymus kitiems procedūriniams NATO žvalgybos dokumentams.
Dalyvavimas kitose NATO ir ES žvalgybos srityse:
Veiklos sritis

NATO

ES

NATO civilinės ir karinės žvalgybos ES gynybos žvalgybos direktorių
vadovų susitikimai
susitikimai
Žvalgybos politika

Darbiniai susitikimai civilinės ir karinės ES gynybos žvalgybos darbo grupių
žvalgybos srityse
susitikimai
Kitos darbo grupės

Žvalgybos analizė

Kitos darbo grupės

Teminės darbo grupės energetikos,
Žvalgybos
analitikų
konferencijos
užsienio ir saugumo politikos
Vidurio Rytų, įvairiais saugumo ir
klausimais, turinčiais įtakos ES ir
ekonomikos bei kitais klausimais
visos Europos saugumui

Žvalgybos
informacinės ir
telekomunikacinės
sistemos

Susitikimai, skirti sprendimams priimti

Kontržvalgyba

Susitikimai, seminarai ir pratybos

Sistemų
vartotojų,
techninių klausimų
susitikimai

saugumo
ir
darbo grupių

II. KONTRŽVALGYBA
Prioritetiniai 2014 m. žvalgybos poreikiai ir užduotys, kurias vykdė AOTD
kontržvalgyba, išliko nepakitusios. Tai užduotys, susijusios su užsienio valstybių žvalgybos ir
saugumo tarnybų veikla, nukreipta prieš LR gynybinę galią.
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2014 m. AOTD taikė pasyviąsias ir aktyviąsias kontržvalgybos priemones,
bendradarbiavo su kitomis už LR nacionalinį saugumą atsakingomis institucijomis bei
užsienio partneriais, parengė ir pateikė KAS vadovybei, kitoms už nacionalinį saugumą ir
gynybą atsakingoms institucijoms bei partneriams apie 100 kontržvalgybos vertinimų ir
kitokių kontržvalgybos produktų.
Aktyviosios kontržvalgybos priemonės – kontržvalgybos tyrimai, analizė ir operacijos
Kontržvalgybos tyrimai ir operacijos. Siekdamas identifikuoti ir neutralizuoti
tiesiogines grėsmes, kylančias KAS saugumui ir LR gynybinei galiai, Departamentas atliko
kontržvalgybos tyrimus ir operacijas. Šių veiksmų tikslas – nustatyti rizikos veiksnius, pavojus
ir grėsmes, kylančias valstybės viduje ir iš užsienio bei galinčias turėti reikšmės KAS
saugumui, šalies gynybinei ir ekonominei galiai. Buvo renkama informacija apie šnipinėjimo
grėsmes, KAS personalo pažeidžiamumą ir kitus veiksnius, didinančius grėsmę LR gynybinei
galiai. Informacija pateikta KAS vadovybei ir pagal kompetenciją kitoms nacionalinį saugumą
užtikrinančioms institucijoms.
Vykdydamas vieną iš prioritetinių kontržvalgybos užduočių, AOTD stebėjo užsienio
valstybių žvalgybos, saugumo tarnybų, su jomis susijusių organizacijų ir asmenų veiklą, kuria
galėjo būti pažeistas valstybės suverenitetas, nacionaliniai interesai, šalies gynybinė galia.
AOTD vykdytos įslaptintos operacijos metu surinktos informacijos pagrindu 2014 m. gruodį
sulaikyti du asmenys, įtariami šnipinėjimu užsienio žvalgybos tarnybai. Tarp sulaikytųjų – LK
Karinių oro pajėgų karininkas, kuris, kaip įtariama, šnipinėjo užsienio valstybei, teikdamas ją
dominančią informaciją, taip pat ir įslaptintą. Sulaikytas ir asmuo, kuriam minimas karininkas
teikė surinktus duomenis. Surinktos informacijos pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
119 LR baudžiamojo kodekso straipsnį „Šnipinėjimas“.

Praėjusiais metais buvo analizuojami procesai ir vertinamos grėsmės, susijusios su
KAS personalo pažeidžiamumu, – KAS personalo ryšiai su NVS šalių piliečiais, išvykos į šias
šalis. Analizuotos ir vertintos grėsmės, kylančios dėl KAS personalo dalyvavimo Rusijos ir kitų
NVS šalių finansuojamų nevyriausybinių organizacijų veikloje, kuri gali būti išnaudojama
žvalgybos ir saugumo tarnybų tikslams. Šių procesų vertinimai pateikti KAM ir LK vadovybei.
Priešiškos žvalgybinės veiklos ir kibernetinių grėsmių vertinimas pateikiamas AOTD
parengtame dokumente visuomenei „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“.

Bendradarbiavimas su VSD ir teisėsaugos institucijomis. Kaip ir kasmet, 2014 m.
su Valstybės saugumo departamentu (VSD) buvo keičiamasi kontržvalgybos informacija,
vykdyti bendri tyrimai ir kontržvalgybos operacijos. Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos,
Muitinės departamento, Vadovybės apsaugos departamento ir VSD paklausimus patikrinta
apie 6 000 kandidatų į valstybės tarnybą arba asmenų, siekiančių gauti leidimus dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija. Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos
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kriminalinės policijos biuru, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM.
Pasyviosios kontržvalgybos priemonės
Pasyvioji kontržvalgyba – tai įslaptintos informacijos apsaugos, fizinio saugumo
priemonės, taikomos įvairiuose KAS objektuose, LR nuolatinėje atstovybėje prie NATO ir LR
gynybos atašė biuruose, bei personalo patikimumo ir įslaptintų sandorių saugumo
užtikrinimo funkcijos.
Įslaptintos informacijos apsauga. AOTD, kaip ir kasmet, atliko įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimus KAS padaliniuose. Kaip ir ankstesniais metais,
nustačius riziką pakenkti tarnybos ar valstybės interesams prarandant ar neteisėtai
atskleidžiant įslaptintą informaciją dėl automatizuoto duomenų administravimo (ADA)
sistemų ir tinklų apsaugos, įslaptintos informacijos administravimo, fizinės apsaugos
reikalavimų nesilaikymo, personalo pažeidžiamumo, AOTD apie aptiktus pažeidimus
informavo tikrintų padalinių bei KAS vadovybę ir rekomendavo nustatytos rizikos šalinimo
priemones .
Elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas. Siekdamas sustiprinti
KAS automatizuotai tvarkomos elektroninės informacijos saugą ir talkinti KAS bei kitoms LR
institucijoms užtikrinant kibernetinį saugumą, AOTD prisidėjo ir aktyviai dalyvavo:
ypatingos svarbos KAS eksploatuojamų ADA sistemų ir tinklų pažeidžiamumų vertinimo
procesuose;
tiriant kibernetinius incidentus ir stebint kibernetinę erdvę dėl galimų agresyvių kibernetinių
veiksmų prieš informacinius išteklius (informacines sistemas, telekomunikacijų tinklus ir kitas
ryšių bei informacinių technologijų infrastruktūras);
rengiant LR kibernetinio saugumo įstatymo projektą ir derinant jį su suinteresuotomis
institucijomis;
rengiant norminius KAS ADA sistemų ir tinklų saugumą reglamentuojančius dokumentus, teikiant
pastabas ir siūlymus nacionalinių teisės aktų, susijusių su elektroninės įslaptintos informacijos ir
ADA sistemų bei tinklų apsauga, projektams;
dalyvaujant tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose ir kituose tarptautiniuose bei
nacionaliniuose renginiuose kibernetinio saugumo tematika.

AOTD vykdė ADA sistemų ir tinklų, skirtų automatizuotai apdoroti įslaptintą
informaciją, Žinybinės saugumo priežiūros tarnybos (ŽSPT) funkcijas. 2014 m. beveik
dvigubai išaugo ŽSPT vertinti pateiktų paraiškų, ŽSPT specialistų atliktų saugumo inspekcijų
ir išduotų leidimų skaičius.
Prevencijos priemonės. Kaip ir kasmet, be įslaptintos informacijos apsaugos
kontrolės, daug dėmesio skirta įslaptintos informacijos praradimo rizikos ir grėsmių
prevencijai: skaityti saugumo instruktažai, kalbėtasi su kariais, grįžusiais iš kelionių,
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konsultuota darbo su įslaptinta informacija ir fizinio saugumo klausimais, teikti siūlymai, kaip
mažinti įslaptintos informacijos praradimo riziką ir tobulinti jos apsaugą.
2014 m. pavasarį pradėta vadovautis nauja netikėtų (kontrolinių) įslaptintos
informacijos apsaugos būklės patikrinimų tvarka, kuri leidžia daugiau dėmesio skirti
įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo prevencijai ir pateikti
argumentuotus pasiūlymus tikrinamų institucijų vadovams, kaip būtų galima sumažinti riziką
ir patobulinti įslaptintos informacijos apsaugą.
Siekdamas ugdyti KAS personalo sąmoningumą ir atsakingumą, praėjusiais
metais AOTD išleido lankstinuką „Informacijos apsaugos ABC“, kuriame pateikiamos
pagrindinės taisyklės ir patarimai, kaip saugoti įslaptintą informaciją ir išvengti kibernetinių
grėsmių.
Viena iš svarbiausių įslaptintos informacijos saugumo sąlygų – asmenų, susipažįstančių su
įslaptinta informacija, patikimumas.

KAS personalo ir pretendentų į tarnybą KAS tikrinimas. 2014 m. Departamentas
patikrino daugiau nei 900 asmenų, siekiančių gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su
įslaptinta informacija, patikimumą. Be to, Departamentas gavo beveik 2,5 tūkst. paklausimų,
kuriuose prašoma patikrinti
pretendentų į KAS ir KAS
personalo, kuriam reikalingas
leidimas dirbti ar susipažinti
su
„Riboto
naudojimo“
įslaptinimo žyma pažymėta
informacija, patikimumą.
Nustatyta, kad iš
minėto
skaičiaus
301
kandidatas (2013 m. – 73)
neatitiko keliamų patikimumo
reikalavimų,
todėl
buvo
rekomenduota tokių asmenų į
tarnybą
ar
darbą
KAS
nepriimti ir nesuteikti jiems teisės susipažinti su įslaptinta informacija iki slaptumo žymos
„Riboto naudojimo“ imtinai.
Įslaptintų sandorių saugumo užtikrinimas KAS. Departamentas ir toliau vykdė
įmonių patikimumo vertinimus ir išvadas pateikė VSD. AOTD taip pat teikė atsakymus kitoms
LR institucijoms į jų paklausimus dėl įmonių ir asmenų. Pagal patvirtintą planą praėjusiais
metais AOTD patikrino, kaip 14 įmonių administruoja ir saugo joms perduotą įslaptintą
informaciją. Visų tikrinimų metu esminių trūkumų nenustatyta.
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III. IŠTEKLIŲ VALDYMAS
AOTD personalas. 2014 m. AOTD personalo augimas buvo nežymus. Kaip ir 2013 m.,
žvalgybos pareigūnai sudarė 40 proc. viso AOTD personalo, kontržvalgybos – 40 proc.,
aprūpinimo
ir
administravimo
funkcijas vykdantis personalas –
20 proc.
Siekiat
optimizuoti
Departamento padalinių veiklą,
keičiantis teisės aktams ir kitoms
Departamento veiklą sąlygojančioms
aplinkybėms,
buvo
atliekamas
padalinių
veiklos
efektyvumo
vertinimas. Atsižvelgus į gautus
rezultatus
buvo
vykdomi
struktūriniai pakeitimai ir padalinių
funkcijų perskirstymas.
Departamento veiklos sėkmė ypač priklauso nuo personalo motyvacijos, sukauptų
žinių ir gebėjimo efektyviai jomis
pasinaudoti. Dėl šios priežasties
praėjusiais metais labai daug dėmesio
skirta personalo mokymui, prioritetą,
kaip ir ankstesniais metais, teikiant
žvalgybos
ir
kontržvalgybos
specialistų
rengimui
bei
jų
kvalifikacijos kėlimui.
2014 m. AOTD organizavo
daug
ir
įvairių
specialiosioms
profesinėms žinioms tobulinti skirtų
kursų,
įskaitant
ir
kursus,
organizuotus bendradarbiaujant su
Lietuvos policijos mokykla, Vadovybės
apsaugos departamentu prie VRM ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.
Daugiau dėmesio skirta departamento žvalgybos pareigūnų koviniam rengimui. Siekiant
efektyviau panaudoti kvalifikacijos kėlimui numatytas lėšas ir AOTD dirbančių žvalgybos
pareigūnų sukauptą patirtį, intensyviau organizuoti vidiniai Departamento mokymai, drauge
su VSD sukurta bendra žvalgybos pareigūnų rengimo programa. Praėjusiais metais AOTD taip
pat organizuoti viduriniosios grandies vadovų mokymai, kurių metu sudaryta galimybė
padalinių vadovams patobulinti vadovavimo ir personalo valdymo įgūdžius.
Biudžetas. AOTD finansuojamas iš KAS skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Dauguma išlaidų planuojamos decentralizuotai, kadangi žvalgybos materialinis bei techninis
aprūpinimas sudaro valstybės ir tarnybos paslaptį. Žvalgybos informacijos rinkimo ir
apdorojimo pajėgumams, o tuo pačiu ir sėkmingam Departamento užduočių vykdymui, didelę

9-9
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA VISUOMENEI / AOTD PRIE KAM

reikšmę turi nuolatinis specializuotos įrangos modernizavimas, leidžiantis neatsilikti nuo
technologinės pažangos.
2014 m. Departamento biudžetas, palyginti su 2013 m., išaugo beveik 20 procentų.
Padidėjęs finansavimas leido ne tik palaikyti turimus techninius pajėgumus, bet ir juos plėtoti
(vykdyti įsigijimus, modernizaciją). Kad ir toliau būtų plėtojami svarbiausi AOTD pajėgumai ir
projektai, laiku atliekamos Departamentui pavestos užduotys, vykdomi tarptautiniai
įsipareigojimai, o pateikta žvalgybos informacija būtų išsami ir vertinga, būtinas pakankamas
ir pastovus finansavimas Departamento veiklai ir įsigijimams.
IV. TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMAS
Atsižvelgiant į 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusią naują Lietuvos Respublikos žvalgybos
įstatymo redakciją, 2014 m. toliau buvo keičiama ir kuriama AOTD teisinė bazė: peržiūrimi ir
tobulinami vidiniai AOTD teisės aktai ir su AOTD veikla susiję įstatymai, LRV nutarimai, krašto
apsaugos ministro įsakymai, kiti teisės aktai. Tai prisideda prie AOTD veiklos optimizavimo,
efektyvesnės sąveikos su krašto apsaugos sistemos ir kitomis nacionalinį saugumą
užtikrinančiomis institucijomis.
Teisės aktai
1 ES teisės aktas
3 tarptautinės sutartys
29 LR įstatymams rengtos išvados
3 LRV nutarimai
1 LRV nutarimo projektas
12 LRV nutarimų
1 KA ministro ir VSD direktoriaus įsakymas
4 bendri AOTD ir VSD direktorių norminiai įsakymai
Daugiau nei 20 KA ministro ir AOTD direktoriaus norminių
įsakymų bei jų pakeitimų

Atlikti darbai
derintas
derintos
teikti pasiūlymai ar derinti
parengti ir priimti
parengtas, derinamas
teiktos išvados, pastabos
parengtas ir pasirašytas
parengti ir pasirašyti
parengti ar derinti

V. PRIORITETINĖS 2015 METŲ VEIKLOS KRYPTYS
Prioritetinės AOTD veiklos kryptys nekinta. Departamentas toliau stiprins ir plėtos:
žvalgybos rinkimo ir analizės pajėgumus;
kontržvalgybos pajėgumus, prioritetą teikdamas kibernetinių pajėgumų plėtrai;
bendradarbiavimą su kitomis krašto apsaugos sistemos ir nacionalinio saugumo
institucijomis dėl įslaptintos informacijos apsaugai kylančių grėsmių kompiuterių
tinkluose ir sistemose;
paramą nacionaline žvalgybos informacija, skirta NATO ir ES žvalgybos, strateginius
politinius ir karinius sprendimus priimančioms bei gynybos planavimą vykdančioms
institucijoms.

Viršelio vaizdinė medžiaga panaudota iš:
www.eppgroup.eu

