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DĖL 2019 M. ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PROGRAMOMS IR INVESTICIJŲ
PROJEKTAMS
Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM), įvertinusi krašto apsaugos sistemos (toliau –
KAS) programų vykdymo rezultatus, programų koordinatorių ir biudžetinių įstaigų pateiktus
duomenis apie lėšų poreikį ir siekdama užtikrinti KAS prioritetinių veiklų ir vykdomų projektų
finansavimą, atsižvelgdama į numatytus terminus, praneša apie poreikį perskirstyti KAS
asignavimus pagal vykdomas programas ir Valstybės investicijų 2019–2021 m. programoje
numatytas valstybės kapitalo investicijas pagal investicijų projektus (investicijų projektų
įgyvendinimo programas).
Pažymime, kad KAM, siekdama užtikrinti tinkamą gynybos funkcijos vykdymą ir KAS
funkcionavimą, vykdo nuoseklią lėšų taupymo politiką.
Siekdami KAS tikslų, prašome asignavimus perskirstyti taip:
1. Programos „Sausumos pajėgos“ asignavimai mažinami iš viso 24 118,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms – 3 894,0 Eur (iš jų darbo užmokesčiui 302,0 tūkst. Eur), o asignavimai
turtui įsigyti – 20 224,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami (302,0 tūkst. Eur) perskirstant sutaupytus
asignavimus dėl ligų ir laikinai laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms mažinami dėl mažesnių nei planuota aprangos elementų kainų
(1 848,7 tūkst. Eur) ir pasikeitusio šarvuočių remonto poreikio (1 743,3 tūkst. Eur).
Atsižvelgiant į sudarytose sutartyse numatytus projektavimo paslaugų teikimo ir statybos
darbų vykdymo terminus ir dėl atsiradusių papildomų statybos darbų asignavimai turtui įsigyti
investicijų projekte „Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra“ didinami (3 812,0 tūks. Eur).
Siekiant pagreitinti investicijų projekto „Transporto priemonių bei specialiosios technikos
Sausumos pajėgoms įsigijimas“ įgyvendinimą ir įsigyti specialiosios paskirties krovininius
sunkvežimius, asignavimai turtui įsigyti šiame projekte didinami (250,0 tūkst. Eur). Investicijų
projekte „Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas“ asignavimai didinami
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(2 688,0 tūkst. Eur) dėl didesnės nei planuota haubicų ryšio įrangos kainos ir investicijų projekto
įgyvendinimo eigos.
Dėl pėstininkų kovos mašinų pristatymo vėlavimo asignavimai ginklams ir karinei įrangai
bei karinėms atsargoms įsigyti mažinami 26 905,4 tūkst. Eur, o dėl pasikeitusio poreikio
asignavimai kitam ilgalaikiam turtui mažinami 68,6 tūkst. Eur.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, prašome perskirstyti (423,0 tūkst. Eur)
asignavimus turtui įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams ir juos naudoti išlaidoms,
susijusioms su nacionalinio saugumo užtikrinimu ir tarptautiniai įsipareigojimais teikiant
priimančiosios šalies paramą.
2. Programos „Karinės oro pajėgos“ asignavimai didinami iš viso 5 823,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms – 554,0 tūkst. Eur, o asignavimai turtui įsigyti – 5 269,0 tūkst. Eur.
Asignavimai išlaidoms didinami (554,0 tūkst. Eur) siekiant užtikrinti

sutartinių

įsipareigojimų vykdymą už atliktas sraigtasparnio „Mi-8“ kapitalinio remonto paslaugas, mažinant
asignavimus ginklams ir karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti.
Investicijų projekte „Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas“ asignavimai turtui įsigyti
didinami (233,0 tūkst. Eur) dėl 2018 nespėtų atlikti sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos
darbų. Atsižvelgiant į tai, kad nereikės vykdyti dalies oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos
darbų, asignavimai turtui įsigyti mažinami (348,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Oro erdvės
stebėjimo,

valdymo,

kontrolės

ir

ryšių

sistemų

įsigijimas“.

Ankstinant

aerodrominio

radiolokatoriaus įsigijimą, pagal pasirašytą sutartį asignavimai turtui įsigyti didinami (3 493,0 tūkst.
Eur) investicijų projekte „Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra“. Dėl 2018 m.
atlikto mokėjimo už vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos vadovavimo, valdymo ir ryšių
įrangą asignavimai turtui įsigyti mažinami (739,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Įrangos ir
technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas“.
Dėl ankstinamų lėktuvų ir naikintuvų peronų remonto darbų, asignavimai kitam turtui
didinami (3 601,0 tūkst. Eur). Dėl įsigijimo procedūrų, susijusių su pirkimų apimtimis, ir sutartinių
įsipareigojimų vykdymu už atliktas sraigtasparnio Mi-8 kapitalinio remonto paslaugas, asignavimai
ginklams ir karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti mažinami 971,0 tūkst. Eur.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, prašome perskirstyti (860,0 tūkst. Eur)
asignavimus turtui įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams ir juos naudoti išlaidoms,
susijusioms su nacionalinio saugumo užtikrinimu ir tarptautiniai įsipareigojimais teikiant
priimančiosios šalies paramą.
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3. Programos „Karinės jūrų pajėgos“ asignavimai didinami iš viso 248,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms – 97,0 tūkst. Eur, o asignavimai turtui įsigyti – 151,0 tūkst. Eur.
Asignavimai išlaidoms didinami (97,0 tūkst. Eur) siekiant užtikrinti NATO saugumo
investicijų programos projekto ryšių sistemos laivas–krantas įgyvendinimą.
Investicijų projektui „Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas“
asignavimai didinami (351,0 tūkst. Eur) dėl projekto įgyvendinimo eigos.
Dėl pasikeitusio poreikio kitam turtui įsigyti ir OTO MELARA atsarginių dalių pristatymo
vėlavimo asignavimai kitam turtui, ginklams ir karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti
mažinami 200,0 tūkst. Eur.
4. Programos „Logistika“ asignavimai didinami iš viso 7 766,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai
išlaidoms – 1 347,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui 563,0 tūkst. Eur), o asignavimai turtui
įsigyti – 6 419,0 tūkst. Eur.
Papildomi (563,0 tūkst. Eur) asignavimai darbo užmokesčiui skiriami dėl pasikeitusių darbo
sąlygų ir kt.
Asignavimai išlaidoms didinami dėl skiriamų papildomų (230,2 tūkst. Eur) asignavimų,
siekiant užtikrinti tinkamą šauktinių, kariūnų ir karių aprūpinimą medicininėmis paslaugomis ir
prekėmis (rentgenologiniais, laboratoriniais tyrimais, vakcinomis nuo tymų, parotito, raudonukės ir
kt.). Papildomi asignavimai skiriami NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei skirtos
infrastruktūros projektui įgyvendinti (508,0 tūkst. Eur), karių patirtoms kelionės išlaidoms atlyginti
(13,0 tūkst. Eur), taip pat statinių remonto darbams atlikti (32,8 tūkst. Eur).
Dėl 2018 m. nespėtų atlikti šaudmenų, ginklų sandėlių ir tvoros statybos darbų asignavimai
turtui įsigyti didinami (588,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Logistikos pajėgų dalinių
infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra“.
Atsižvelgiant į ankstesnius nei planuota šaudmenų ir ginklų pristatymo terminus
asignavimai ginklams ir karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti didinami 5 402,0 tūkst. Eur.
Dėl naujai įsteigtos Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ papildomų poreikių
turtui (konteineriai, ventiliacijų sistemų remontas ir kt.) asignavimai kitam turtui įsigyti didinami
429,0 tūkst. Eur.
5. Programos „Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas“ asignavimai didinami iš viso
5 340,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai išlaidoms – 182,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui
mažinami 34,0 tūkst. Eur), o asignavimai turtui įsigyti – 5 158,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami (34,0 tūkst. Eur) perskirstant sutaupytus
asignavimus dėl ligų ir laikinai laisvų pareigybių.
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Asignavimai išlaidoms didinami dėl būtinybės atlyginti kariams patirtas kelionės išlaidas
(22,0 tūkst. Eur), dėl papildomo poreikio pastatų remonto darbams (34,0 tūkst. Eur) bei
sumedėjusiai augmenijai iš Pabradės poligono papildomų plotų pašalinti (160,0 tūkst. Eur).
Dėl ankstinamo MILES treniruoklių įsigijimo asignavimai didinami (4 235,0 tūkst. Eur)
investicijų projekte „Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas“. Dėl papildomų darbų kelių
rekonstravimo ir sunkiasvorės technikos iškrovimo aikštelės statybai asignavimai turtui įsigyti
didinami (365,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra“.
Asignavimai turtui įsigyti didinami (247,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Pabradės poligono
infrastruktūros plėtra“, nes 2018 m. dėl rangovo vėlavimų nebuvo įvykdyti planuoti remonto
dirbtuvių statybos darbai, dėl papildomų asignavimų projekto administravimui per NATO paramos
ir pirkimų agentūrą.
Atsižvelgiant į ankstesnius nei planuota ginklų pristatymo terminus, papildomą kareivinių
fasadų remonto darbų poreikį, asignavimai kitam turtui, ginklams ir karinei įrangai bei karinėms
atsargoms įsigyti didinami 311,0 tūkst. Eur.
6.

Programos

„Specialiųjų

operacijų

pajėgos“

asignavimai

didinami

iš

viso

708,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai išlaidoms – 392,0 tūkst. Eur, o asignavimai turtui įsigyti – 316,0
tūkst. Eur.
Asignavimai išlaidoms didinami (392,0 tūkst. Eur) kompensacijai už miško žemės
pavertimą kitomis naudmenomis Lietuvos kariuomenės naudojamose teritorijose Vilniaus m.
Pagubės g. ir Rokų kariniame poligone sumokėti.
Atsižvelgiant į sudarytose sutartyse numatytus projektavimo paslaugų teikimo ir statybos
darbų vykdymo terminus, asignavimai turtui įsigyti didinami (8,0 tūkst. Eur) investicijų projekte
„Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra“.
Dėl šarvinių liemenių atnaujinimo poreikio ir pistoletų pristatymo terminų asignavimai
ginklams ir karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti didinami 308,0 tūkst. Eur.
7. Programos „Centralizuotos tarnybos“ asignavimai didinami iš viso 3 423,0 tūkst. Eur, iš
jų asignavimai išlaidoms – 1 825,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui mažinami 27,0 tūkst. Eur), o
asignavimai turtui įsigyti – 1 598,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami (27,0 tūkst. Eur) perskirstant asignavimus,
sutaupytus dėl ligų ir laikinai laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms didinami dėl papildomo asignavimų poreikio žvalgybinei funkcijai
vykdyti (1 490,0 tūkst. Eur) (Riboto naudojimo informacija), Nacionalinio kibernetinio saugumo
centro prie KAM (toliau – NKSC prie KAM) pastatų remontui atlikti (280,0 tūkst. Eur) ir
informacinių technologijų priemonėms (52,0 tūkst. Eur) bei Lietuvos šaulių sąjungos stovykloms
(30,0 tūkst. Eur).
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Atsižvelgiant į Resursų valdymo informacinės sistemos kūrimo darbų eigą bei didesnį
diegimo techninės priežiūros poreikį, asignavimai turtui įsigyti didinami (78,0 tūkst. Eur)
investicijų projekte „Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas“.
Asignavimai turtui įsigyti didinami (96,0 tūkst. Eur) investicijų projekte „Krašto apsaugos sistemos
informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra“ dėl didesnio lėšų poreikio Antrojo operatyvinių
tarnybų departamento prie KAM administracinio pastato kapitalinio remonto darbams.
Asignavimai turtui įsigyti didinami 1 260,0 tūkst. Eur ir skiriami kompiuterinei įrangai,
reikalingai Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams aprūpinti.
Atsižvelgiant į ankstesnius nei planuota ginklų pristatymo terminus, asignavimai ginklams ir
karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti didinami 164,0 tūkst. Eur.
8. Programos „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“
asignavimai mažinami iš viso 171,0 tūkst. Eur, iš jų asignavimai išlaidoms mažinami 231,0 tūkst.
Eur (iš jų darbo užmokesčiui 200,0 tūkst. Eur), o asignavimai turtui įsigyti didinami 60,0 tūkst. Eur.
Asignavimai darbo užmokesčiui mažinami (200,0 tūkst. Eur) perskirstant asignavimus,
sutaupytus dėl ligų ir laikinai laisvų pareigybių.
Asignavimai išlaidoms mažinami dėl mažesnių nei planuota aprangos elementų kainų (31,0
tūkst. Eur).
Atsižvelgiant į ankstesnius nei planuota ginklų pristatymo terminus, asignavimai ginklams ir
karinei įrangai bei karinėms atsargoms įsigyti didinami 60,0 tūkst. Eur.
9. Programos „Karinės operacijos“ asignavimai didinami iš viso 981,0 tūkst. Eur, iš jų
asignavimai išlaidoms didinami 1 011,0 tūkst., o asignavimai turtui įsigyti mažinami 30,0 tūkst.
Eur.
Asignavimai išlaidoms didinami aviaciniam kurui (755,9 tūkst. Eur) bei paslaugoms,
skirtoms NATO partneriams, vykdantiems oro policijos misiją (255,1 tūkst. Eur).
Dėl šaudmenų įsigijimo procedūrų asignavimai ginklams ir karinei įrangai bei karinėms
atsargoms įsigyti mažinami 30,0 tūkst. Eur.
Pažymime, kad KAM, teikdama informaciją apie Valstybės investicijų 2019–2021 m.
programoje KAM patvirtintų investicijų projektų finansavimą, įvertino 15 357,0 tūkst. Eur
didinimą, kuris bus atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi KAM suteikta teise
perskirstyti asignavimus turtui įsigyti ir juos naudoti investicijų projektams, skirtiems nacionaliniam
saugumui užtikrinti ir tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies
paramą, išskyrus šiems programos „Karinės oro pajėgos“ investicijų projektams: „Oro erdvės
stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas“ (mažinama 348,0 tūkst. Eur), „Įrangos ir
technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas“ (mažinama 739,0 tūkst. Eur) ir
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„Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra“ (didinama 1 087,0 tūkst. Eur), skirtų
asignavimų perskirstymą tarp investicijų projektų.
PRIDEDAMA:
1. Krašto apsaugos ministerijos 2019 m. valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal
programas pokyčiai, 1 lapas.
2. Krašto apsaugos ministerijos 2019 m. valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal
investicijų projektus pokyčiai, 1 lapas.

Krašto apsaugos viceministras

Jelena Orlovskaja, tel. (8 5) 210 3862, el. p. jelena.orlovskaja@kam.lt
Inga Liubianec, tel. (8 5) 278 7006, el. p. inga.liubianec@kam.lt

Edvinas Kerza

1 priedas
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2019 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL
PROGRAMAS POKYČIAI

(tūkst. Eur)

Programos pavadinimas

Sausumos pajėgos
Karinės oro pajėgos
Karinės jūrų pajėgos
Logistika
Krašto apsaugos sistemos personalo
rengimas
Specialiųjų operacijų pajėgos
Centralizuotos tarnybos
Krašto apsaugos politikos
formavimas ir jos įgyvendinimo
organizavimas
Karinės operacijos
Pokyčiai iš viso:

Patikslinimai
Iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
-3.894,0
-302,0
554,0
97,0
1.347,0
563,0

Programos
kodas

Iš viso

01 01
01 02
01 03
01 04

-24.118,0
5.823,0
248,0
7.766,0

01 05

5.340,0

182,0

01 06
02 01

708,0
3.423,0

02 02
03 01

turtui
įsigyti
-20.224,0
5.269,0
151,0
6.419,0

-34,0

5.158,0

392,0
1.825,0

-27,0

316,0
1.598,0

-171,0

-231,0

-200,0

60,0

981,0

1.011,0
1.283,0

-30,0
-1.283,0

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2019 M. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL
INVESTICIJŲ PROJEKTUS POKYČIAI
FM
projekto
kodas

Programos, investicijų projekto pavadinimas

Valstybės biudžeto lėšos
(tūkst. Eur)

SAUSUMOS PAJĖGOS
10.0006 Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra
10.0007 Transporto priemonių bei specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas
10.0001 Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas

10.0017
10.0003
10.0004
10.0010
10.0008

KARINĖS ORO PAJĖGOS
Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas
Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra
Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra
Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas

KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS
10.0005 Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas
LOGISTIKA
10.0013 Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra
10.0014 Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas
KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS PERSONALO RENGIMAS
10.0009 Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas
10.0020 Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra
10.0002 Pabradės poligono infrastruktūros plėtra
SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGOS
10.0012 Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra
CENTRALIZUOTOS TARNYBOS
20.0022 Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas
20.0011 Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra
KARINĖS OPERACIJOS
30.0023 NATO pajėgų integravimo vieneto įrengimas
30.0016 Strateginių ir operacinių vadaviečių įrangos įsigijimas
30.0015 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros plėtra
IŠ VISO KAM INVESTICIJŲ

-348,0
1.087,0
-739,0

