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Samochinas, A. (2021). Rusijos Federacijos ginkluotės ir pajėgų modernizacijos įtaka valstybės 
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SANTRAUKA 

 

Po SSRS griūties, Rusijos Federacijos (RF) ginkluotosios pajėgos, nors ir disponuodamos 

strateginės paskirties ginklu, buvo finansiskai nustekentos, o vykusios reformos buvo labiau 

paviršutinės, nei atnešančios tikrąją naudą. Po V. Putino atėjimo į valdžią, buvo suprasta, jog RF 

karinė galia stipriai nusekusi dėl techniškai pasenusios ginkluotės ir netvarkingų bei kokybiškai 

neveikiančių ryšių sistemų, ypač tai pasimatė po pirmosios Čečėnijos karų, todėl 2005 m. buvo 

pradėti planuoti galimi ginkluotųjų pajėgų modernizacijos procesai. 2008 m. po Rusijos – 

Gruzijos penkių dienų karo, kur buvo panaudota RF karinė galia intervencijai į kitos valstybės 

teritoriją – konvencinių pajėgų smūgis ir pastebėta, jog RF pajėgos pasiekia savo tikslus tik dėl 

kiekybės, imtasi vykdyti planuojamas reformas GP restruktūrizacijoje, ginkluotės moderniavimo 

ir naujų Vadovavimo ir Valdymo (V2), bei Vadovavimo Valdymo ir Ryšių sistemo kūrimo. 

Rusija gerai išanalizavo savo galimų oponentų – vakarų valstybių kariavimo būdus, jų vykdytas 

operacijas ir ginkluočių modernizacijos kryptis. Remdamasi savo analize, RF modernizavo 

pajėgas, kurios įgavo vakarietišką struktūrą, mobilių ir autonomiškų brigadų pavidalu. 

Ginkluotės modernizacija – pagrinde strateginis branduolinis ginklas, taikliosios ilgo nuotolio 

raketinės sistemos, bei raketinės priėšlėktuvinės sistemos, šarvuotos technikos ir orlaivių 

modernizacija, bei naujų tipų kūrimas. 

Darbo tikslas - ištirti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų ginkluotės ir modernizacijos 

įtaką RF politinei galiai kuri remiama turima kietąja galia. Rengiant darbą buvo derinami 

kokybiniai ir kiekybiniai darbo metodai: dokumentų analizės (doktrinų analizei), statistinių 

duomenų analizės (naujo tipo ginkluotės kiekiai, bei išlaidos gynybos sričiai), sintezės, atvejo 

analizės ir lyginamasis metodai. Šis metodas taikomas norint išanalizavus šaltinius pristatyti 

tyrimo eigai reikalingą informaciją apie Rusijos vykdyta reformas ir modernizaciją ginkluotose 

pajėgose, o išanalizavus informacinius šaltinius, pateikiama informacija apie pačią reformą, 

reformos finansinę išraišką remiantis biudžetu, modernizacijos proceso eiga ir trikdžius. 

Apžvelgti modernizacijos ir perginklavimo įtaką Rusijos Federacijos galiai rementis 
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doktrinomis, pakeistomis procedūromis (stebimomis pratybų metu) ir modernizuota ginkluote. 

Dokumentų analizės metodas naudojamas siekiant įvertinti oficialiuose šaltiniuose pateikiamą 

informaciją apie aprašomus procesus, išrenkant pateikiamus faktus ir juos palyginant 

tarpusavyje. Minėtų metodų taikymas ir derinimas tarpusavyje užtikrina tyrimo kokybę ir 

efektyvumą. 

Analizuojant surinktą informaciją pastebimas Rusijos Federacijos karinės galios 

didėjimas, ką įtakoja jos GP struktūros modernizacija, kuri leidžia ginkluotosioms pajėgoms 

greitai reaguoti į grėsmes jos teritorijoje ir už jos ribų. Naujų V2 ir V2R sistemų diegimas, bei 

naujos ir modernizuotos ginkluotės tiekimas į ginkluotasias pajėgas didina RF galią, bet tuo 

pačiu priverčia jaustis nesaugiais likusias valstybes, keičia galių balansą ir verčia kitas valstybes 

taip pat didinti savo karinius pajėgumus saugumui užtikrinti (ginklavimosi lenktynės). 

Išanalizavus pastarųjų metų konfliktus, ginkluotę ir vykdomas pratybas, bei mokymus galima 

sudaryti galimas prielaidas RF kariavimo stiliaus pokyčiuose. 

Tyrimo išvadose pažymima, kad puolamojo neorealizmo teorija teigia, jog didžiosios 

valstybės veikia anarchiškoje tarptautinėje sistemoje, kurioje nėra įsitikinusios dėl kitų valstybių, 

veikiančių toje pačioje sistemoje ketinimų, dėl ko visuomet turi būti pajėgios atremti karinį 

puolimą, taip siekdamos išgyventi tarptautinėje arenoje ir apginti savo interesus. Puolamojo 

neorealizmo atstovai teigia, kad, vienas iš pagrindinių valstybės siekių yra branduolinis 

dominavimas. Analizuojant RF ginkluotųjų pajėgų modernizacijos procesus ir pokyčius, galima 

pastebėti, jog galia, nors ir lėtai, bet proporcingai auginama ir koncentruojama taikliųjų raketų 

bei ilgo nuotolio strateginio ginklo pavidalu, bei branduoliniame ginkle, kuris modernizacijos 

metu buvo atnaujintas ir modernizuotos senos nešėjos likusios ginkluotėje. Toks RF galios 

koncentravimas ties branduoline ir smogiamaja ginkluote, bei savo pajėgas dariant 

mobiliasnėmis, kelia grėsmę besiribojančioms su Rusija valstybėmis, nes daznai jos politika 

paremiama „kietąja galia“. Lietuvos ir Baltijos valstybių saugumui ypač aktuali Kaliningrado 

srities militarizacija, kur sukoncentruotas didelis kiekis ginkluotės ir karinių pajėgumų, kas 

didina nesaugumo jausmą . Karinės technikos atžvilgiu modernizacijos procesai taip pat vyksta, 

bet dėl ekonominės situacijos ir korupcijos valstybėje jie juda daug lėčiau nei buvo planuota 

modernizacijos pradžioje. 

Raktiniai žodžiai: “ZAPAD”, puolamasis neorealizmas, ginkluotųjų pajėgų reforma, ginkluotės 

modernizacija, Rusijos Federacija, galia. 
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Samochinas, A. (2021). Modernisation of armament and armed forces of the Russian Federation 

and its impact on the state power / Final master’s thesis in Military Diplomacy. Supervisor doc. 

dr. I. Karpavičiūtė. Vilnius: Department of Political Science, The General Jonas Žemaitis 

Military Academy of Lithuania. 

 

SUMMARY 

 

After the collapse of the USSR, the armed forces of the Russian Federation (RF), 

despite the availability of strategic armaments, were financial surprises, and the reforms that took 

place were more superficial than bringing real benefits. After V. Putin came to power, it was 

realized that the Russian military's power had fallen sharply due to technically obsolete weapons 

and disorderly and poorly functioning command and communication systems (C2), especially 

after the first Chechen wars was started possible planning processes for the modernization of the 

armed forces were started. At 2008 after the Russia-Georgia five-day war, in which the Russian 

military intervened in other country, Russian army forces struck and it was noted that the 

russians had achieved their goals only in terms of quantity. It was start of planned reform of GP 

restructuring, weapons renewal and new command and control (C2) and Comman Control and 

Communication system development (C3). Russia has analyzed well the methods of warfare of 

its potential opponents - Western states, their execution operations and the directions of weapons 

renewal. Based on its analysis, the RF modernized military forces which acquired a Western 

structure, mobile and autonomous in the form of brigades. "Modernization of armament" means 

the weapon of the main strategic brand, the modernization of precision midlle and long-range 

missile systems, as well as missile anti-aircraft systems, armored vehicles and aircraft, as well as 

the development of new types of armaments. 

The aim of the work is to study the modernization and impact to state power as well as 

the impact of modernization on the political power of the Russian Federation, which is supported 

by the available military power. Qualitative and quantitative working methods were combined 

during the preparation of the work: document analysis (for doctrine analysis), statistical data 

analysis (quantities of new types of armaments, and defense expenditures), synthesis, case 

studies and comparative methods. This method is used to present the information on Russia's 
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reforms and modernization of the armed forces required by the analysis of the sources, and the 

analysis of the information sources provides information on the reform itself, the financial 

expression of the reform on the budget, the modernization process and disruptions. To review the 

impact of modernization and rearmament on the power of the Russian Federation to rely on 

doctrines, changed procedures (observed during military exercises), and modernized of 

armaments. The method of document analysis is used to evaluate the information provided in 

official sources about the described processes, by selecting the presented facts and comparing 

them with each other. The application and combination of the above methods ensures the quality 

and efficiency of the research. 

Analysis of the information gathered reveals an increase in the military power of the 

Russian Federation, which is influenced by the modernization of its Armed Foces structure, 

which allows the armed forces to respond quickly to threats inside and outside its territory. The 

introduction of new C2 and C3 systems and the supply of new and modernized weapons to the 

armed forces increase RF power, but at the same time make the remaining states feeling 

insecure, change the balance of power and force with other states to increase their military 

capabilities as well (arms race). An analysis of the conflicts, armaments, exercises and training 

of recent years can provide possible assumptions about changes in the RF military style. 

The study notes that the theory of offensive neorealism states that great powers operate 

in an anarchic international system in which they are unconvinced of the intentions of other 

states operating in the same system, which must always be able to repel military attack to survive 

on the international stage and defend their interests. Representatives of offensive neorealism 

argue that one of the main aspirations of the state is nuclear dominance. Analyzing the 

modernization processes and changes in the RF Armed Forces, it can be seen that power, 

growing slowly but proportionately. Growing concentrated in the form of precision missiles 

armament and long-range strategic nuclear weapons, that types of armament were modernized. 

This concentration of RF power on nuclear and precision weapons, as well as making its forces 

more mobile, poses a threat to states bordering with Russia, as its policies are often backed by 

"hard power." The militarization of the Kaliningrad region, where a large number of armaments 

and military capabilities are concentrated, especially important for the security of Lithuania and 

the Baltic States, which increases the feeling of insecurity. In terms of military equipment, 
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modernization processes are also underway, but due to the economic situation and corruption in 

the country, they are moving much slower than planned at the beginning of modernization. 

Key words: “ZAPAD”, offencive neorealism, military reform, modernisation of 

arnaments, Russian Federation, power. 
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ĮVADAS 

 

Pradedant nuo konflikto su Gruzija (Sakartvelu) 2008 metais, Rusijos Federacijos (toliau 

– RF) vykdoma karinė politika kiekvienais metais vis agresyvėja, o retorika tampa vis aršesnė. Iš 

vienos pusės Rusija grubiai pažeidinėja tarptautinės teisės principus, nepaiso kaimyninių 

valstybių teritorinio vientisumo ir suverenumo – Gruzijos karas, Krymo aneksija, kariniai 

veiksmai Ukrainoje; iš kitos pusės dėl įtampų Rytų Europos regione ir nestabilumo ima kaltinti 

Vakarų valstybes. RF kaldindama Vakarų valstybes teigia, kad, neva Vakarai nusiteikę prieš RF 

vykdomą užsienio politiką, kišasi į Rusijos vidaus politiką ir grėsme Rusijos nacionaliniam 

saugumui (tai labiausiai liečia NATO Aljanso plėtrą ir Aljanso veiklą). Rusija, kurios vienas iš 

siekių išlikti tarp galingiausių pasaulio valstybių arba tapti pačia galingiausia, vis dažniau savo 

užsienio politikoje ir siekdama nacionalinių intersų naudoja karinės galios demonstravimu arba 

panaudojimu, o tokius veiksmus įtvirtina doktrinose, kaip valstybės interesų sferų ir strateginių 

prioritetų apsaugą. Naujausias tokio elgesio ir galios demonstravimo pavyzdys,  2021 m. 

pasvasarį RF Ukrainos pasienyje sutelkė didelius karinius pajėgumus, kurie privertė nerimauti 

visą Vakarų pasaulį, dėl galimo naujo karinio konflikto Ukrainoje. Galima teigti, jog karinė galia 

naudojima norint paremti RF užsienio politiką, bei naudojant karinę galią ir ją didinant iš 

tarptautinės bendrijos bando iššaukti tam tikras reakcijas bei provokuoti. Tokias provokacijas 

galima stebėti RF pasitraukime iš Trumpo ir Vidutinio nuotolio strateginių branduolinių ginklų 

susitarties (NRF) ir dislokuojant „Iskander-M“ raketas galinčias nešti branduolinį užtaisą 

Kaliningrado srityje bei pasitraukimą iš Open Sky sutarties, norint gauti sau didesnes kvotas ir 

naudoti pažngesnę techniką, nei aprasyta sutartyje vykdant žvalgybinius skrydžius. 

Ypač bandoma kritikuoti Vakarų demokratijos valstybes, kurios pasisako dėl neskaidrių 

rinkimų ir valdžios stagnacijos. Viena to priežasčių – jau dvidešimt metų nuo valstybės vairo 

nesitraukiantis RF Prezidentas Vladimiras Putinas, kuris keturis metus iš šio termino praleido RF 

premjero kėdėje, o jo režimas korupciniais saitais susietas su jo aplinka. RF politikai dažnai 

grasinimus karine galia naudoja norėdami pasiekti savo nacionlainių tikslų, siekdami visuomenės 

palaikymo ir stengdamiesi išlaikyti politinio režimo tęstinumą, tam pasitelkiama užsienio 

politika ir karinė agresija prieš kaimyninines šalis, kaip pvz. karas Gruzijoje (2008 m.) ar Krymo 

aneksija (2014 m.). Rusijai panaudojus karinę galią, tarptautinė bendruomanė į jos veiksmus 
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sureagavosankcijomis, tai turėjo poveikio RF užsienio prekybai, bet nebuvo imtasi jokios galios 

demonstravmo iš vakarų valstybių pusės. 

 Rusija karinę galią tiesiogiai panaudojo 2008 m. per Rusijos – Gruzijos karą, kuomet RF 

politikai, vadovaudamiesi RF karinėje doktrinoje įtvirtino principą, jog RF GP gali įvesti savo 

kariuomenę į bet kurį regioną jei ten esantiems RF piliečiams yra iškilusi grėsme, remadamasi 

šiuo principu RF vykdė intervenciją Gruzijos teritorijoje. Šis principas buvo pakartotas 2014 m. 

RF karinėje doktrinoje ir yra išlikęs iki šiol. Tad,RF gali panaudoti savo pajėgas, bet kurioje 

pasaulio valstybėje, kurioje iškilo grėsmė jos piliečiams (Военная доктрина Российской 

Федерации, 2014). Šis principas suteikia pagrindą Rusijai panaudoti karinę galią už valstybės 

ribų, kas nėra labai teisinga tarptautinės teisės pagrindu, nes pažeidžia kitos valstybės laisves ir 

suverenitetą. Tai sudaro tikimybę, kad RF gali nevaržomai panaudoti savo karinę galią prieš bet 

kurią valstybę (labiau tikėtina prieš buvusią bloko valstybę), kurioje gyvena rusų tautinė 

mažuma, traktuodama, jog jos tautiečiai (piliečiai) jaučia spaudimą iš nacionalistų (taip buvo 

dažnai vadinami Ukrainiečiai prieš Krymo aneksiją) ir valdžios, bei prašo Rusijos pagalbos 

sprendžiant vidinius neramumus. Tokias RF intervencijas į kitas valstybes galima buvo stebėti 

per abejus anksčiau minėtus konfliktus, o Lietuvai tai kelią grėsmę, dėl daugumos prorušiškų 

gyentojų susitelkimo prie Rytinės Lietuvos sienos, kurie įvykus konfliktui gali sudaryti penktąją 

koloną. 

Vėliau 2014 m. Rusijos kariniai veiksmai Ukrainoje žymėjo  jau modernizuotą RF pajėgų 

veiklą – asimetrinį karą, kuomet oficialių pajėgų nebuvo įvesta, tačiau neoficialiai buvo 

suprantama, jog „žalieji žmogeliukai“ – tai RF karinės pajėgos. Jos įvestos siekiant užimti ir 

kontroliuoti Krymo regioną, taip užtikrinant savo pajėgoms išėjimą į Juodąją jūrą. Tai tik parodo, 

jog RF grįžo prie valstybės galios demonstravimo pasitelkiant karinę – kietąją galią. Dėl šių 

priežasčių šiame magistro darbe RF vykdoma užsienio politika bus analizuojama per puolamojo 

neorealizmo galios balanso teorijos prizmę. RF grįžo prie Sovietų Sąjungos ištakų, o galbūt net 

nebuvo nuo jų pasitraukusi, kuomet didžioji dalis politikos buvo paremta kietąja galia ir šios 

galios demonstravimu, siekiant išlaikyti valstybės lyderės pozicijas tarptautinėje arenoje. Tokį 

RF elgesį paaiškina klasikinė tarptautinių santykių realizmo teorija, kuomet valstybė didina savo 

galią (Weber, 2010, p. 22) tarptautinėje arenoje augindama savo karinius pajėgumus (kietąją 

galią), taip aplinkines valstybes versdama jaustis mažiau saugiomis ir taip skatindama jų 

ginklavimąsi.  



13 

 

Šiame darbe Rusijos karinė galia vertintinama nuodugniai atlikus 2008 - 2020 m. karinės 

reformos analizę (kurios paskutinysis etapas – technikos atnaujinimas, turėjo pasibaigti 2020 m., 

bet analizuojant kiekius ir remiantis dokumentais, galima teigti, kad terminas pratęstas), 

reformos metu buvo peržiūrėta pasenusi kariuomenės struktūra ir per daug išsikerojęs jos 

valdymo aparatas, kuris procesus ir reakcijos laiką darė labai ilgus ir nepatogius. Tuomet buvo 

sukurtas naujas vadovavimo ir valdymo (toliau V2) ir vadovavimo ir valdymo bei ryšių (toliau 

V2R) tinklas, kurio dėka vadovavimas ir padalinių valdymas dideliu atstumu tapo įmanomas ir 

ganėtinai efektyvus. Galutinis etapas – kariuomenės perginklavimas, kurio metu, po truputį, bet 

atnaujinama kariuomenės turima ginkluotė  įsigyjant ganėtinai konkurencingą ginkluotę ir ją 

įdiegiant į GP stuktūrą. Labai daug dėmesio teikiama – branduolinės ginkluotės ir jos nešėjų 

atnaujinimui ir tobulinimui bei naujų efektyvių ginkluotės modelių kūrimui (kiek jie efektyvūs 

yra sunku pasakyti, bet deklaruojamos charakteristikos stebina, kaip pvz. povandeninė 

autonominė bepilotė torpeda „Poseidon“, kuri gali nėšti branduolinį užtaisą dideliu atstumu ir yra 

sunkiai aptinkama priešiškų radarų arba strateginė sistema „Avangard“ galinti nešti branduolinį 

užtaisą ir manevruoti taip išengdama priešiškos oro gynybos sistemų.  

Darbe bus siekiama išskirti ir įvertinti RF  karinės galios elementus, kurie yra reikšmingi 

ir žymi Rusijos galios tarptautinėje arenoje stiprėjimą, nes didinamas branduolinio ginklo 

efektyvumas modernizuojant nešėjus ir kuriant naujus strateginių raketų modelius (taiklumas, 

galia, nuotolis), bei Ginkluotų Pajėgų aktyvavimo ir panaudojimo laikas, nes nauja karinė 

struktūra ir doktrina padeda įvertinti kaip šalis yra pasirengusi reaguoti į iškilusias grėsmes tiek 

šalies viduje, tiek už jos ribų. Dėl to aktualu išanalizuoti galimus RF karinės galios pokyčius ir 

kaip jie veikia Rusijos  politinės galios kaitą tarptautinėje arenoje. 

Darbo naujumas ir aktualumas.  Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos, jų 

evoliucija, modernizacijos procesai ir struktūros kaita tirti nemažai, tačiau yra tikslinga siejant 

ginkluotųjų pajėgų modernizaciją, doktrinos raidą bei įvertinus pajėgų panaudojimo galimybes 

nustatyti kaip kinta Rusijos karinė galia ir kokios galimos RF karinės modernizacijos 

implikacijos – regioniniam saugumui ir globaliam stabilumui, bei Rusijos politinės galios kaitai 

tarptautinėje sistemoje. 

Pastebėtina, kad Rusijos Federacija savo vis atnaujinamoje karinėje doktrinoje ir 

modernizuodama ginkluotųjų pajėgų struktūrą supaprastina jų panaudojimo galimybes 

reaguodama tiek į galimus konfliktus šalies viduje, tiek už jos ribų. Analizuojant RF konfliktus 



14 

 

su Gruzija, Krymo okupaciją, bei paramą separatistams, kovojantiems su Ukrainos 

ginkluotosiomis pajėgomis ir pajėgų permetimą į Siriją, kas padėjo išlaikyti Assado režimą ir 

pastarosiomis dienomis padidėjusi įtampa situacija Ukrainos pasienyje, kur Rusija telkia didelius 

ginkluotės kiekius, vykdo stambaus masto karinius mokymus, kuriuose dalyvauja apie 100 tūkst. 

karių ir gausų kiekį karinės technikos  (Reuters, 2021). Po kurio laiko RF paskelbė jog tai buvo 

kariniai mokymai ir pajėgas atitraukė palikdama tik karinę techniką, bet įtampa regione išliko 

(Dickinson, 2021). Šiame kontekste, galima pastebėti kintančius RF kariavimo principus ir 

modernios ginkluotės įvedimą ir panaudojimą. Būtent pati GP koncepcija ir jos kitimas parodo 

pačios strategijos ir kariavimo principų ir koncepcijos kitimą, tai reikšminga siekiant įvertinti, ko 

galima tikėtis iš RF ginkluotųjų pajėgų, bei modernizuojamos ginkluotės kiekius, tiekiamus jų 

GP ir kokį poveikį karinio sektoriaus modernizacijai, bei karinės galios auginimui turi 

tarptautinės sankcijos taikomos RF. 

Tyrimo problema. Rusijos bandymas įgyti ir išlaikyti vienos iš pasaulio galių poziciją ir 

karinės galios naudojimas siekiant nacionalinių užsienio politikos tikslų. Galios išraiška – GP 

modernizavimas didinant jų karinį pasiruošimą ir ginkluotės, įskaitant strateginės ginkluotės 

modernizaciją. Kaip karinės galios auginimas didina RF politinę galią ir įtaka politinėje arenoje. 

Tyrimo objektas. Rusijos Federacijos karinio sektoriaus modernizacija ir karinės galios 

kaita, priemonės ją stiprinti siekiant įtvirtinti šalies nacionalinius interesus. 

Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip karinio sektoriaus 

modernizacija ir kintanti RF karinė doktrina veikia Rusijos Federacijos politinę  galią. Kaip 

karinė galia yra stiprinama ir panaudojama siekiant įtvirtinti nacionalinius RF interesus. 

Darbo uždaviniai: 

1. Apžvelgti puolamojo neorealizmo tarptautinių santykių teorijos galios sampratą ir jos 

taikymo galimybes. 

2. Įvertinti Rusijos karinės galios sampratos kaitą šalies karinėje doktrinoje.  

3. Išskirti pagrindinius RF kaip karinės galios elementus ir įvertinti jų tarpusavio sąsajas. 

4. Įvertinti Rusijos Federacijos karinės galios elementus: karinius pajėgumus, karinę 

techniką (turinčią didžiausią strateginę įtaką), modernizacijos procesus ir atlikti RF strateginių 

karinių mokymų analizę. 

5. Nustatyti karinės karinės reformos įtaką RF galiai ir ginkluotų pajėgų raidai (karinės 

minties raida remiantis pratybų ir modernizacijos analize). 
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Chronologinės darbo ribos. Nuo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų reformos 

pradžios 2008 metais iki 2021 metų (planuojamas RF doktrinos keitimo/papildymo laikas). 

Tokie laiko rėmai pasirinkti, nes tai apibrėžia oficialią reformos pradžią ir planuojama reformos 

etapų pabaigą, bei kertinių RF dokumentų apibrėžiančių GP atnaujinimą ir procedūras keitimą. 

Literatūra ir šaltiniai. Rusijos Federacijos karinė (Военная доктрина Российской 

Федерации, 2014) ir jūrų (Морская доктрина Российской Федерации, 2015) doktrinos – tai 

dokumentai, patvirtinti RF prezidento ir numatantys Rusijos karinių pajėgų panaudojimo gaires 

taikos meto užduotyseir  krizės, bei konflikto atvejais. Aprašo padalinių ir infrastruktūros objektų 

vystymo gaires ir terminus, bei valstybės interesus politinėje terpėje. ГПВ-2020“  (Российская 

государственная программа развития вооружений , 2010) ir ГПВ-2027“  (Российская 

государственная программа развития вооружений , 2017), kuriuose smulkiai aprašoma tuo 

laikotarpiu planuojama įsigyti nauja ir moderni  karinė technika, bei ginkluotė.    

Taip pat prie aukščiau minėtų šaltinių bus naudojama informacija iš atvirų užsienio 

internetinių žiniasklaidos publikacinių šaltinių, kurie padeda geriau susidaryti vaizdą apie 

Rusijos Federacijos vykdomą užsienio politiką ir jos užimamą (siekiamą užimti) poziciją 

pasaulinėje politinėje arenoje. 

John Mearsheimer knygos ir straipsniai - „The Tragedy of Great Power Politics“,“ 

Structural Realism, in T. Dunne, M. Kurki & S. Smith, International Relations Theory: 

Discipline and Diversity“, „The false promise of international institutions“ kurioje autorius 

aprašo puolamojo neorealizmo teorinę prieigą ir pagrindus. Kenneth Waltz knyga „Theory of 

international politics“- kurioje autorius aprašo ir paaiškina neorealizmo tarptautinių santykių 

teoriją. Puolamojo neorealizmo kritika iš Toft P. „John J. Mearsheimer: an offensive realist 

between“ ir Snyder G. H. „Mearsheimer's World“ straipsnių. Art, R. J. „The Fungibility of 

force“ aprašantis kietosiso galios panaudojimą politikoje ir Baldwin, D. A. „Paradoxes of 

power“ strapsnis apie galios ir jos įtaką valstybės galiai. 

Ataskaitos apie RF kariuomenės modernizaciją ir reformos eigas, bei pajėgų 

panaudojimo galimybes, publikotas IISS ir CISS, JAV kongreso i kitų užsienio šaltinių. Gady F. 

S. , Kristensen H., Dunin A., Jhonson D., Maskoti D., McDermott R. publikacijos apie RF GP 

reformą, perginklavimą ir kariavimo stiliaus kitimą, bei branduolinio ginklo įtaką užsienio 

politikai ir valstybės galiai. 
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Straipsniai publikuoti „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ leidiniuose, 2014-2015 ir 

2017-2018 metais skiltyse „Lietuvos Rytų kaimynai“ ir „Europos saugumo sistemos kaita“ - tai 

Daivio Petraičio publikuoti straipsniai apie „Rusijos ginkluotųjų pajėgų reformą 2005-2015 m.“ 

kuriame jis analizuoja RF GP planuojamą reformą, „Naujasis karinis Rusijos veidas“- 

analizuojami pokyčiai RF GP vykstant reformai ir „Zapad-2017 anatomija: kai kurie Rusijos 

karinio planavimo ypatumai“ – analizuoja „Zapad“ pratybose atidirbinėjama gynybine operaciją. 

Eriko Kauko „Rusijos karinė galia – ekspansinės politikos priemonės“ – analizuojama RF įtaka į 

Postsovietinę erdvę ir RF išlaidas gynybai, norint idint savo galią tarptautinėje arenoje. Algirdo 

Revaičio „Šiuolaikinės karybos diskursas Rusijos karinėje mintyje“ – RF karinės minties 

kitimas, kariąvimų būdo kitimas. Eitvydo Bajarūno ir Vytauto Keršansko „Hibridinės grėsmės: 

turinio, keliamų iššūkių ir priemonių įveikti jas analizė“ – analizuoja RF hibridini kariavimo 

būdą ir to keliamas grėsmes. 

Darbo metodai. Darbe derinami kokybiniai ir kiekybiniai darbo metodai: dokumentų 

analizės (doktrinų analizei), statistinių duomenų analizės (naujo tipo ginkluotės kiekiai, bei 

išlaidos gynybos sričiai), sintezės, atvejo analizės ir lyginamasis metodai. Šis metodas taikomas 

norint išanalizavus šaltinius pristatyti tyrimo eigai reikalingą informaciją apie Rusijos vykdyta 

reformas ir modernizaciją ginkluotose pajėgose, o išanalizavus informacinius šaltinius, 

pateikiama informacija apie pačią reformą, reformos finansinę išraišką remiantis biudžetu, 

modernizacijos proceso eiga ir trikdžius. Apžvelgti galimą modernizuotos kariuomenės 

panaudojimą rementis į doktrinas, pakeistas procedūras (stebimas pratybų metu) ir 

modernizuojamą ginkluotę. Dokumentų analizės metodas naudojamas siekiant įvertinti 

oficialiuose šaltiniuose pateikiamą informaciją apie aprašomus procesus, išrenkant pateikiamus 

faktus ir juos palyginant tarpusavyje. Minėtų metodų taikymas ir derinimas tarpusavyje užtikrina 

tyrimo kokybę ir efektyvumą. 

Darbo struktūra. Darbas susideda iš turinio, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, 

įvado, dėstomosios dalies, išvadų,  literatūros ir šaltinių sąrašo, bei sutrumpinimų žodynėlio. 

Dėstomoji dalis sudaryta iš penkių dalių, kurios suskirstytos į mažesnius skyrius. 

Pirmojoje dalyje supažindinama su Rusijos Federacijos vykdoma karine galia remiama politika, 

kuri bus nagrinėjama per puolamojo neorealizmo galių balanso teorijos prizmę. 

Antrojoje dalyje apžvelgiami 2014 metų pabaigoje patvirtintos RF karinės doktrinos ir 

2015 m. RF jūrų doktrinos pokyčiai, identifikuojant esminius punktus, kurie turi didžiausią įtaką 
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kariuomenės panaudojimui ir RF interesams. Nagrinėjama doktrinų įtaka RF GP modernizacijai, 

nes jose aprašomos pajėgų vystymo gairės. 

Trečioje dalyje bus pateikiama glausta karinės, turinčios didžiausią įtaką RF GP karinei 

galiai, technikos aprašymas, bei bus apžvelgtas naujų įnovatyvių branduolinių ir nebranduolinių 

raketinių sistemų kūrimas ir galimos charakteristikos bei įtaka RF galios projekcijai. 

Ketvirtoje dalyje autorius pateiks „Zapad“ pratybų eigos analizę, kurios pagalba gali būti 

vertinamos kariuomenės modernizacijos efektyvumas ir struktūriniai pokyčiai, nes būtent šiose 

pratybose ir paraleliai joms vykstančiose mokymuose buvo galima stebėti perginkluojamų GP 

veiksmus ir struktūrinius pokyčius, V2 procedūrų bei kariuomenės techninės modernizacijos eigą 

ir testavimą. Analizuojant vykdomas pratybas, galima daryti išvadas, kokiems kariniams 

veiksmams RF ruošiasi labiausiai ir kokią įtaką RF galio projekcijai turėjo modernizacijos 

procesas. 

Penktajame skyriuje bus glaustai analizuojamos RF GP reformos ir modernizacijos įtaką 

karinei galiai, atsižvelgiant į ankstesniuose skyriuose atlikta GP reformos analize, ginkluotės 

modernizaciją, pratybų analizę bei anksčiau vykusius konfliktus, bei kaip karinės galios 

auginimas veikia valstybės politinę galią tarptautniuose santykiuose ir įtakoja tarptautinį 

saugumą.  

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados remiantis atlikta analize, literatūros ir šaltinių 

sąrašas, bei sutrumpinimų žodynėlis. 

Darbas parašytas vadovaujantis baigiamųjų darbų rengimo metodiniais nurodymais 

(Dvilaitis G., Guščinskienė J., Juozapavičius A., Žilinskas A. , 2014). 
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1. PUOLAMASIS NEOREALIZMAS TARPTAUTINIUOSE 

SANTYKIUOSE 

 

Tarptautinių santykių nagrinėjimui yra sukurta daugiau nei dešimtis įvairių tarptautinių 

santykių teorijų. Jų tikslas paaiškinti tarptautinius sanykius iš teorinės pusės apibrėžiant tam 

tikrus žaidėjų elgesio modelius. Puolamojo neorealizmo teorija yra iškilusi iš realizmo 

tarptautinių santykių teorijos, todėl pagrindinė dedamoji remiasi į valstybės galią. Ji kaip ir 

realizmas teigia – jog galia yra vienas pagrindinių tarptautinių santykių dedamoji dalis, o teorijos 

pradininkas skaitomas J. Mearsheimerio šią teoriją pristatęs savo knygoje „The Tragedy of Great 

Power Politics“ (Mearsheimer, 2001). Remdamasis šia teorija, kurios viena pagrindinių 

dedamųjų analizuojant tartautinius santykisu yra valstybės galia, bandysiu anlaizuoti Rusijos 

Federacijos vykdyta ginkluotųjų pajėgų reformą, o žinant jok RF dažniausiai savo užsienio 

politiką remia kietąja galia, kokius pokyčius jų vygdyta GP reforma ir pajėgų modernizacija 

įnešė į RF galios projekciją. Puolamojo neorealizmo teorija „išaugo“ iš realizmo ir neorealizmo 

teorijų sintezės, todėl galima atrasti šiek tiek bendro tarp šių teorijų, todėl sekančiame poskyryje 

jas aptarsiu ir panagrinėsiu jų panašumus ir skirtumus žiūrint iš galių balanso ir galios pozicijos.   

  

1.1. Puolamojo neorealizmo teorija 

  

Skyriaus pradžioje buvo minėta, kad puolamasis neorealizmas yra klasikinio realizmo ir 

neorealizmo sintezė, tai reiškia, kad galia ir jos didinimas, saugumas, galios balansas, anarchija ir 

nuolatinė valstybių konkurencija (kova) dėl išlikimo siekiant galios tarptautinėje arenoje  yra 

esminės (neo)realizmo teorinės paradigmos  analitinės kategorijos, tačiau skirtingi savokų 

akcentavimai į skirtingus elementus sukuria skirtingas tyrimų teorijas tarptautiniuose 

santykiuose. Teorijos pavadinimas „puolamasis neorealizmas“ (angl. offensive neorealism) 

teigia, jog tai radikalesnė neorealizmo atšaka, kuri labiausiai akcentuoja galios didinimą ir 

išlikimą tarptautinėje arenoje, o  kiti dėmenys yra antraeilės svarbos, todėl šiame kontekste 

puolamojo neorealizmo atstovai iš neorealizmo perėmė tarptautinių santykių sistemos ir 

valstybės galymybes, bei motyvaciją išlikti šioje sistemoje idėją, o iš klasikinio realizmo perimta 

koncentracija į materialinius resursus, bei šalies lyderių susitelkimas į visuomenės palaikymą 
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įgyvendinant užsienio tikslus. Tiek iš neorealistų, tiek iš realistų – tai galios auginimo idėja, 

norint išlikti tarptautinės arenos žaidėju. 

J. Mearsheimerio puolamasis neorealizmas – tai teorija, kuri iš esmės analizuoja 

valstybės kietąją galią, tai yra karinį potencialą ir jo panaudojimą siekiant didinti savo valstybės 

svorį tarptautinėje arenoje, ir valstybės galios išlaikymą remiantis karinės galios panaudojimu. 

Savo veikale (Mearsheimer, 2001) J. Mearsheimeris naudoja Jungtinių Amerikos Valstijų 

regioninės hegemonijos pavyzdį vėlyvąjame XVIII a. ir mėgindamas į jos vietą pastatyti kitą 

tarptautinės arenos žaidėją (pvz. Vokietiją ar Japoniją) analizės pagalba analizuoja, ar jam 

pavyktų pasiekti hegemono statusą duotame regione. J.Mearsheimerio pasirinkti regiono žaidėjai 

analizei: Imperialistinė Vokietija Pirmojo pasaulinio karo laikotarpyje, Nacistinė Vokietija 

Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, Imperialistinė Japonija Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu ir 

Sovietų Sąjunga šaltojo karo laikotarpiu. Rusijo Federacijos karinės politikos analizė taikant šią 

tarptautinių santykių teoriją būtų efektyvi, nes ji yra SSRS tradicijų tęsėja, o jos galia regione ir 

tarptautinėje politikoje daugiausia paremta karine galia ir jos vystymu, bandant atsverti JAV ir 

NATO, taip sudarant konkurenciją bei bandant išlaikyti savo valstybę ir jos svarbą.  

Puolamojo neorealizmo atstovai išskiria tris pagrindinius tikslus valstybėms norint 

išgyventi tarptautinėje arenoje ir išlaikyti savo galią bei dominavimą: 

Pirmasis tikslas – tai regioninis dominavimas. J. Mearsheimeris teigia (Mearsheimer, 

2001, p. 21-23), jog prie pagrindinio valstybės tikslo – išlikimo, vienas pagrindinių yra 

regioninis dominavimas arba hegemonija tame regione. Jis sutinka, jog globalios hegemonijos 

įgijimas suteikia maksimalų saugumą valstybei, bet globalios hegemonijos įsigalėjimą ir 

plėtimąsi stabdo per didelis vandenynų kiekis, todėl jie saugo nuo globalinių galių susidarymo, 

leidžiant įsigalėti regioninėms galybėms (hegemonams), kurios konkuruoja tarpusavyje 

ribodamos viena kitą. Pavyzdžiui, Rusijos Federacija mėgina išlaikyti savo hegemoniją Azijos 

žemyne konkuruodama su Japonija, Kinija ir Indija. Rusijos Federacija tai daro ne tik didindama 

savo karinį potencialą, bet ir naudodama prekybinius ryšius. Indija perka karinę ginkluotę iš RF, 

o Kinija su RF vysto tiek naftotiekio, tiek dujotiekio iš Rusijos projektą, kad patenkintų savo 

poreikius pirkdama rusiškuosius išteklius. RF vysto „Nord Stream 2“ projektą, norėdama dar 

didesnį kiekį dujų parduoti ES šalims ir tokiu būdu padidinti ES energetinę priklausomybę nuo 

rusiškų gamtinių išteklių. 
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Antrasis tikslas – maksimalus turtas (maksimalios pajamos) – anot J. Mearsheimerio 

(Mearsheimer, 2001, p. 102) valstybė, norinti įsitvirtinti tarptautinėje arenoje, turi maksimizuoti 

savo indėlį į tarptautinę ekonomiką ir gauti piniginę grąžą iš jos, nes tik tokiu būdu galima 

sustiprinti savąją karinę galią. Visos didžiosios galios yra dominuojančios valstybės regione tiek 

pagal gamybą bei prekybą ir turtingumą, dėl gaunamų pajamų iš prekybos. Žinoma, karinės 

galios auginimas gali būti kompensuojamas ir panaudojant kitoms valstybės sritims vystyti 

skirtas lėšas, tai galima buvo stebėti SSRS vykdomoje galios auginimo politikoje ir kitose 

komunistinėse valstybėse, kur valstybės prioritetas – tai karinės galios auginimas ir jos 

demonstravimas, nes vietinė pramonė nėra eksportuotoja, o importuojamų produktų vartotoja. To 

pasekoje, po 2014 metų, kuomet RF įvykdė agresija prieš Ukrainą ir „referendumo“ būdu 

prisijungė Krymo pussiasalį, Rusija buvo pasmerkta tarptautinėje arenoje ir jai buvo įvestos 

ekonominės sankcijos (ES, JAV). Dėl to stipriai smuko vietinės valiutos – rublio vertė ir jo 

perkamoji galia, todėl stebint ne prorusišką žiniasklaidą, galima pastebėti, jog RF kaip ir buvo 

SSRS, didelė biudžeto dalis keliauja ginkluotų pajėgų finansavimui, modernizavimui ir 

išlaikymui. 

Trečiasis tikslas -  branduolinis dominavimas tarptautinėje arenoje. Mearsheimeris teigia 

(Mearsheimer, 2001, p. 3), kad valstybė, norinti būti laikoma galinga tarptautinėje arenoje, turi 

disponuoti branduolinį ginklą ir šioje srityje dominuoti prieš savo konkurentus. Jis taip pat teigia, 

jog toks branduolinis lenktyniavimas ir bandymas dominuoti prieš savo oponentus, gali privesti 

prie savęs susinaikinimo, nes gavus branduolinį smūgį iš oponentų, oponentas gauna atsakomąjį 

smūgį, todėl daug investuojama ir į branduolinį skydą, kuris padėtų pirminio arba atsakomojo 

smūgio išvengti, o tai yra būdas surasti galimybes būti pranašesniems prieš oponentų branduolinį 

ginklą turint ir ginklą ir galimybes nuo jo apsiginti. RF atveju tai gali būti nebūtinai branduolinio 

ginklo potencialas, bet ir naujosios kartos raketos, keičiančios skrydžio trajektoriją arba 

skrendančios ne balistine trajektorija – sparnuotosios raketos. 

Puolamojo neorealizmo atstovai teigia, jog šalys siekia padidinti savo įtaką tarptautinėje 

arenoje, tačiau trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu galimi įvairūs nukrypimai, nuo to, kaip 

valstybė turėtų elgtis pagal tarptautinių santykių sistemos diktuojamas realijas. Peržvelgiant 

pagrindines puolamojo realizmo atstovų tezes, galima atrasti panašumų su Kenneth Waltz 

ginamojo neorelaizmo tezėmis. Pagrindinės puolamojo neorealizmo tezės (Mearsheimer, 2005; 

Mearsheimer, 1994, p. 5-49): 
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1. Didžiosios galios valstybės yra pagrindinės žaidėjos tarptautinės politikos arenoje  ir 

tarptautinė sistema yra anarchiška. 

2. Visos valstybės disponuoja bent kokia puolamąja ginkluote. 

3. Valstybės niekada negali būti tikros dėl kitų valstybių ketinimų. 

4. Pagrindinis valstybių tikslas – išlikimas. 

5. Valstybės yra racionalios veikėjos, gebančios sugalvoti ir pagrįsti strategijas, 

maksimaliai padidinančias jų išgyvenimo ir išlikimo perspektyvas. 

Puolamamojo neorealizmo atstovai (John J. Mearsheimer, Robert Gilpin, Randall 

Scheweller, Eric J. Labs), panašiai kaip ir gynybinio neorealizmo atstovai (Kenneth Waltz, 

Stephen Van Evera, Charles L. Glaser), teigia, jog didžiosios valstybės veikia anarchiškoje 

tarptautinėje sistemoje, kurioje nėra įsitikinusios dėl kitų valstybių, veikiančių toje pačioje 

sistemoje ketinimų, dėl ko visuomet turi būti pajėgios kariniam puolimui, taip stengdamosios 

išgyventi (Mearsheimer, 2001, p. 30-31). Iš pat pradžių, Mearsheimerio puolamasis neorealizmas 

galėjo pasirodyti labai panašus į gynybinį neorealizmą, nes tiek viena, tiek kita nerorealizmo 

kryptis turėjo labai panašius pagrindinius teiginius (Pag. tezės pateiktos lentelėje 1.1.1), iš kurių 

šios abi teorijos išsivystė, bet puolamojo neorealizmo pateikiamos valstybės, kuri bando įtvirtinti 

savo valdžią ir viršenybę, bei užtikrinti savąjį saugumą tarptautinėje arenoje, elgesio prognozės 

daug drastiškesnės. Esminis skirtumas tarp gynybinio ir puolamojo neorealizmo ir yra galios, 

kurios reikia išlaikyti valstybės poziciją tarptautinėje arenoje, didinimas, bei saugumo 

užtikrinimas, dėl to galime pastebėti, jog Mearsheimerio (Mearsheimer, 2001, psl. 32-33) 

puolamasis neorealizmas tarptautinę politiką vertina labai pesimistiškai. Valstybės tokiu būdu 

piešia jas supančių konkuruojančių valstybių tarptautinį politinį paveikslą, o toks vertinimo 

būdas yra pavojingas vien tuo aspektu, jog pesimistiškai įvertinant tarptautinės arenos žaidėjus, 

dažnai galima pavojinga tarpvalstybinė saugumo konkurencija, kurios pasekoje gali kilti 

konfliktas (Snyder, 2002, psl. 153). 

 

 Puolamasis neorealizmas Gynybinis neorealizmas 

1. Didžiosios galios yra pagrindinės 

žaidėjos tarptautinės politikos arenoje  ir 

tarptautinė sistema yra anarchiška. 

Tarptautinė sistema yra anarchiška. 

2. Visos valstybės disponuoja bent kokia Valstybės disponuoja tam tikrą kiekį 
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puolamaja ginkluote. puolamosios ginkluotės, kuri leidžia žaloti 

vienai kitą, kas galiausiai veda prie 

susinaikinimo. 

3. Valstybės niekada negali būti tikros dėl 

kitų valstybių ketinimų. 

Valstybės niekada negali būti tikros dėl kitų 

valstybių ketinimų. 

4. Pagrindinis valstybių tikslas – išlikimas. Pagrindinis valstybių tikslas – išlikimas. 

5. Valstybės yra racionalios veikėjos, 

gebančios sugalvoti ir pagrįsti strategijas, 

Valstybės strategiškai masto, kaip išlikti 

tarptautinėje sistemoje. 

Lentelė 1.1.1. Puolamojo ir gynybinio neorealizmo tezių palygynimas. Sudaryta autoriaus. 

 

Mokslininkai, kritikuojantys Mearsheimerio teoriją, atkreipė dėmesį į keletą loginių 

teorijos trukūmų. Visų pirma, Snyderis atmeta Mearsheimerio siūlomą puolamojo neorealizmo 

požiūrį į saugumo dilemą (Snyder, 2002, psl. 155). Jis teigia, jog puolamojo neorealizmo atstovų 

požiūris į visas juos supančias valstybes pašalina pagrindinį teorijos teiginį – tai neužtikrintumas 

dėl kitos valstybės galimų veiksmų, nes puolamojo neorealizmo atstovų teigimu, kiekviena 

valstybė disponuoja bent kokia puolamąja ginkluote, o tai reiškia, jog ji turi galimybę puolimui, 

kas iš esmės griauna pačią saugumo dilemos sampratą. Šie aspektai veikia didžiųjų valstybių 

agresyvius veiksmus užsienio politikoje, siekiant užtikrinti savąjį saugumą jį maksimalizuojant, 

o tokie veiksmai didina nesaugumo jausmą kitiems politinės arenos žaidėjams ir skatina 

konkurenciją saugumo srityje, o tai ilgainiui išsivysto į ginkluotės lenktynes, ką stebėjome 

Šaltojo karo metu tarp JAV ir SSRS, o taip pat stebime dabar tarp JAV (tame tarpe ir NATO 

valstybių) ir Rusijos Federacijos  (Snyder, 2002, psl 155-156). Taip pat, iškeliant puolamasias 

galimybes, sunku būtų įsivaizduoti, kaip maža valstybė pultu regiono hegemonę, su kelioliką 

kartų didesniu kariniu potencialu, tai būtų lygų pačios susinaikinimui. 

Antroji kritikos grupė išskiria puolamojo neorealizmo tam tikrų apribojimų fokuso 

grupėms klausimą, todėl mokslininkai kritikuoja Mearsheimerį, nes jis savo teorijoje 

neatsižvelgė į valstybės vidaus politiką, kylančios galios vidaus politinį funkcionavimą, jos 

ekonominius rodiklius ir visuomenę (Snyder, 2002, psl. 172). Šią kritiką Rusijos atžvilgiu galima 

būtų pritaikyti dėl vertinant valdžios stagnaciją. Kuomet valdžioje išlieka V. Putinas, visuomet 

laimėdamas rinkimus surinkęs 80% balsų. Taip pat visi neparankus valdantiesiems 

opozicionieriai uždaromi ir slopinami, taip stengiantis išlaikyti valdžios „gražų“ veidą, todėl 
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galima teigti jog tokie veiksmai primena diktatoriškus metodus. Mokslininkų teigimu, šie faktai 

turi labai didelę įtaką valstybės sprendimų priėmimo procese, o taip pat šie priimti sprendimai 

valstybės viduje, turi didžiulę įtaką valstybės vykdomai užsienio politikai (Hendrickson, 2003, 

psl. 97). Snyderis tvirtina, jog nėra atsižvelgiama į tarptautines grėsmes tokias kaip terorizmas, o 

Mearsheimerio dėmesys valstybės vientisumo išsaugojimui, verčia jį ignoruoti jau minėto 

terorizmo, nacionalinių susivienijimų ir ideologines, bei žmogaus teisių keliamas grėsmes, nes 

šiuos aspektus jis palieka kaip esminius tarptautinės politikos faktorius ir jų kaip kintamųjų 

neišskiria (Snyder, 2002, psl. 171-172). Toftas taip pat pabrėžia, jog Mearsheimeris daugiausiai 

dėmesio skiria analizuojamos valstybės kariniams pajėgumams, kietąjai galiai ir galimybei jos 

pagalba daryti įtaką politinėje arenoje, bet ignoruoja daug kitų faktorių ir įrankių, kuriais 

valstybė gali daryti įtaką tarptautinėje arenoje (Toft, 2005, psl. 384). Tofto kritiką galima 

įvardinti kaip Puolamojo neorealizmo atstovai nesureikšmina, jog kariavimas – brangus 

procesas, o bandant savo užsienio politika paremti kietąja galia, tai skatina ginklavimosi 

varžybas ir didina išlaidas gynybai. Tokiu būdu didinant karinę galią ir ją naudojant pasiekti savo 

politiniams tikslams, RF atveju intervencija į suverenes valstybes ginant savo interesus (dengiant 

tai savo piliečių gynyba) ir stabdant NATO plėtrą ir prekyba ginklais (kas taip pat suteikia 

ekonominių resursų ir ir užmezga politinius ryšius), tokiu būdu karinė galia pasitelkiama savo 

politiniams tikslams įgyvendinti, bet tokie procesai taip pat didina ekonomines išlaidas didelės 

kariuomenenės išlaikymui ir darbe nagrinėjamam modernizavimui bei refomai įgyvendinti. 

Puolamojo neorealizmo teorijoje, kurioje daugiausia remiamasi į karinę galią ir jos suteikiamas 

galimybes daryti įtaką tarptautineje arenoje, grasinant galimais kariniais veiksmais arba šios 

galios panaudojimu, pamirštamas ekonominis faktorius, jog visi kariniai veiksmai yra labai 

brangūs, o tai daro karą neveiksmingu, nes, pavyzdžiui, užėmus teritoriją ir gaunant iš jos tam 

tikrus išteklius, jie gali neatpirkti visų sanaudų panaudotų karo veiksmams, kad įtvirtinti savo 

valstybės hegemoniją šiame regione (Lake, 2010). 

Tiriant Rusijos Federacijos karinę politiką, kuri yra labai sugretinta su jų užsienio 

politika, buvo nuspręsta remtis puolamuoju neorealizmu, o ne kita tarptautinių santykių teorija, 

dėl kelių priežasčių. Pirma, nežiūrint į tai, jog ši teorija buvo kurta Mearsheimerio JAV analizei, 

jos dedamosios (tezės) puikiai  tinka RF atvejui, nes jų politika pagrįsta galios demonstravimu ir 

branduoliniu atgrąsymu (viena iš daugiausia branduolinio ginklo disponuojančių valstybių 

pasaulyje). Antra – tai bandymas tapti regiono hegemone, žinoma Europos mastu. Yra daug 
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labiau ekonomiškai pažangių valstybių, kaip pavyzdys – Azijos žemyne ekonomiškai 

pažangesnė yra Kinija. Ekonominę situaciją RF dar labiau blogina įvestos sankcijos po Krymo 

okupacijos ir prijungimo prie savo teritorijos, norint išsaugoti savo įtaką Juodosios jūros regione 

ir karines bazes, kurias Ukrainos valdžia norėjo iškraustyti. Stebint RF spaudą, galima susidaryti 

įspūdį, jog Rusija grįžo į SSRS būvį (o galbūt net nebuvo iš jo evoliucionavusi), nes gaudama 

daug sankcijų ir būdama labiau importuotoja, nei eksportuotoja, patiria didelę infliaciją, bet 

toliau bando vykdyti suplanuotą RF kariuomenės modernizaciją, ko pasekoje nukenčia kiti 

sektoriai, bet galios auginimas išlieka, norint neatsilikti nuo kitų pasaulio hegemonių, o ypač 

JAV (NATO). Trečia – esminė, galima daryti prielaidą, jog valstybė atitinkanti puolamojo 

neorealizmo atstovų keliamas tezes ir savo užsienio politiką remianti „kietąja galia“ – tai 

politiškai silpstanti valstybė, kuri bet kokia kaina siekia išsilaikyti politinėje arenoje, o tokiu 

atveju iš jos galima tikėtis visko ir galimus sprendimus tikslams pasiekti nuspėti sunku. 

Atsižvelgiant į šiuos argumentus buvo pasirinkta būtent puolamojo neorealizmo teorija, kaip 

tinkamiausia Rusijos karinės politikos analizei.  

Remiantis R. Art straipsniu (Art, 1999, psl. 7-9), galima išskirti tris pagrindines galios 

siekimo priemones – ekonominis gerbūvis, politiniai įgūdžiai ir karinė galia (tikslai sutampantys 

su Mearshheimer puolamojo neorealizmo). Iš ekonominės pusės RF bando daryti įtaką savo 

išteklių, tokių kaip dujos ir nafta prekyba, bet šių resursų kainos stipriai svyruoja pastaraisiais 

metais, todėl iš esmės visko jais paremti negalima, nes didelės valstybės poreikiai nėra maži, 

ypač ginkluotės modernizacijos akivaizdoje. Politinių įgūdžių, kuomet valdžios kaitos valstybės 

valdyme nėra, galima teigti nebuvo, o prie valstybės vairo vienas žmogus, kuris iš esmės 

sprendžia viską ir valdo viską. Tarptautinėje arenoje abejojama pačių rinkimų skaidrumu. RF 

atveju faktiškai galima pereiti prie jėgos demonstravimo ir galios auginimo politikos modelio. 

Teiginį, jog RF užsienio politika pagrinde paremta karine galia, o ne ekonomika, galima paremti 

faktu, jog jos retorika agresyvėja, kariuomenė modernizacijos metu reformuota į greitai 

reaguojančius mažesnius ir ganėtinai mobilius padalinius, bei modernizuojamus ir kuriamus 

naujus branduolinės ginkluotės tipus, kuriais vykdoma atgrasymo politika. Baldvinas savo 

knygoje aprašė, remdamasis tiek Š. Korėjos ir Vietamo pavyzdžiais (Baldwin, 1989). Pirmuoju 

atveju, jis aprašė faktą, kuomet 1968 m. Š. Korėja paskandino JAV laivą ir nors JAV turėjo 

regione bombonešių su branduoliniu ginklu, bet jis kaip atsakas panaudotas nebuvo, nes 

tarptautinėje arenoje tai būtų traktuota neigiamai. Antrasis paminėtas faktas – Vietnamo karas, 
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kuomet galingesnė valstybė, pralaimėjo karą dėl visuomenės požiūrio į jį, nors technologiškai ir 

karinės technikos srityje buvo daug pranašesnė, bet dėl užsitęsusio karo kitame pasaulio gale ir 

daugelio piliečių mirčių, JAV visuomenė sukilo ir išėjo protestuoti už karo nutraukimą, su kuo 

JAV valdžiai teko sutikti, nes teko atsižvelgti į piliečių prašymą. Tai galima pritaikyti Rusijai, 

nes jos agresyvi politika Gruzijos atžvilgiu ir Krymo aneksija Rusijai gražino agresorės 

statusą.To pasėkoje tarptautinės bendruomenės įvestos sankcijos sudarė neigiamą įtaką RF 

ekonomikai, o tai daro didelę įtaką jos piliečių gerovei ir pačios valstybės ekonomikos augimui. 

Galių balanso teorija taptautautiniuose santykiuose siūlo valstybėms siekti savo saugumą 

tarptautinėje arenoje užtikrinti neleidžiant didinti galios savo potencialiam priešininkui arba 

kaimyniniai valstybei, kad toji nepradėtu dominuoti regione, tokiu būdu versdama kitas valstybes 

jaustis nesaugiomis (Kegley & Wittkopf, 2005, psl/ 503). Kaikurie realistai teigia, jog galios 

pusiausvyros sistema yra stabilesnė ir saugesnė, nei vienos regione dominuojančios valstybės 

(hegemonės) situacija. Tokiu atveju pradėti konflikta nėra paranku nei vienai pusei, nes įvyktu 

abiejų pusių susinaikinimas. Konkrečiu Rusijos atveju, žiūrint į Europos regioną, ji yra 

stipriausia valstybė žiūrint iš kietosios galios pusės. Dėl šios priežasties Europos valstybės turi 

jungtis į aljancus, šiuo atveju NATO, norint turėti atsvarą RF, o atsvara suteikia kita hegemonė – 

JAV, kuri taip pat sukaupusi dideli kietosios galios potencialą ir gali konkuruoti su RF visomis 

prasmėmis. Toks išlikimo būdas vadinamas „šliejimosi“ politika, kas ir yra, kuomet silpnesnės 

valstybės, norėdamos išlikti regione, kur yra agresyvesnę politiką vykdanti valstybė (Walt, 1987, 

psl. 17).  Puolamojo neorealizmo atstovai teigia, jog bandymas išlikti ir nesaugumo jausmas, dėl 

iškrypusios galių balanso sistemos, bei smulkesnių žaidjų bandymo išlikti, didina valstybių 

išlaidas gynybai, tame tarpe didžiausių žaidęjų tarptautinėje arenoje taip pat. Taip vyksta dėl to, 

kad jei nepavyktų atgrasyti potencialaus agresoriaus savo ar aljanso karine galia, valstybė galėtų 

bandyti apsiginti ir išsaugoti savo egzistencijachaotiškoje tarptautinių santykių sistemoje. Butent 

tokie valstybių bandimai apsisaugoti nuo galimų grėsmių ir iškreipia visą galių balanso sistemą. 

 

1.2 Rusijos karinės politikos ir ginkluotųjų pajėgų galios vertinimas taikant 

puolamojo neorealizmo teorija  

 

 Pristatytas puolamojo neorealizmo ir galių balanso teorinis pagrindas ir siūloma 

metodologija formuoja tyrimo logiką, kuri grindžama trimis pamatiniais teiginiais. Pirmasis – 
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Rusijos karinė galia yra sisteminių faktorių ir vidinių charakteristikų rezultatas, antrasis – 

Rusijos karinė galia ir jėgos demonstravimas kitų valstybių atžvilgiu yra viena pagrindiniu RF 

užsienio politikos dedamųjų ir trečiasis – Rusijos karinės technikos modernizacija ir kariavimo 

stiliaus kitimas – tai neišvengiami procesai norint ginklavimosi varžybose išlikti konkurentabiliai 

ir sudaryti atsvarą JAV (NATO), bei siekis ateityje užimti lyderiaujančias pozicijas (tokius 

siekius RF elitas išsakė doktrinose). Pristatyti trys teiginiai yra tyrimo metodologijos pagrindas, 

kuris sujungia teorinį modelį su Rusijos atveju. Remiantis šiuo metodologiniu pagrindu, galima 

apibrėžti jog RF galia ir užsienio politika yra karinės galios panaudojimas savo užsienio politikos 

tikslams pasiekti arba siekiamybėms paremti. Tam, kad ištirti Rusijos esminius karinės galios 

šaltinius, šiame darbe bus analizuojama RF strateginės ir esminės pajėgų naudojamos ginkluotės 

pokyčiai ir didžiausia įtaką galios auginimui turintys veiksniai, bei tai remiantys pagrindniai RF 

išleisti dokumentai. Veiksnius, dėl ko RF taip elgiasi, galime atrasti analizuodami pagrindines 

Mearsheimerio pateikiamas puolamojo neorealizmo tezes, kurias galima, pritaikant Rusijos 

atvejui, jį analizuoti. Pirmiausia klausimas  – tai Rusijos Federacijos vykdoma karinė politika ir 

jos kaita, modernizuojamos karinės pajėgos, atsižvelgiant į karinę doktriną ir jos aprašomus 

veiksmus. Karinės galios kaita – tai RF vidaus procesai, kur vyksta ginkluotųjų pajėgų 

modernizacijos procesai, atsižvelgiant į lyderiaujančių užsienio valstybių, ypač – lyderiaujančių 

NATO blokų narių, kariuomenės raidą, stengdamasi turėti atitikmenį arba geresnę sistemą. 

Bandymas įtakoti kaimynynių valstybių užsienio politiką sau naudinga linkme. remiantis karine 

galia, noras daryti įtaką, ypač postsovietinio bloko valstybėms, ką RF vis dar laiko (arba norėtų 

laikyti) savo įtakos sfera geopolitinėje erdvėje. Galima išskirti Gruzijos – Rusijos penkių dienų 

karą, kuomet vyko oficiali RF intervencija į kitą nepriklausomą valstybę, prisidengiant savo 

piliečių saugumo užtikrinimu (tokia galimybė aprašyta karinėje doktrinoje), Krymo aneksija ir 

karas Ukrainoje, kur viskas buvo dengiama oficialiu referendumu, o kariniuose veiksmuose 

dalyvauja sukilėliai, norintys atsijungti nuo Ukrainos, nors jie yra remiami ir kuruojami iš 

Rusijos. 2008 m. Rusijos – Gruzijos karas, kur pastebėtos didelės kariuomenės spragos, nors pats 

karas buvo pergalingas RF dėl kiekybės ir didesnių pajėgumų, bet tai buvo atskaitos taškas, kada 

buvo pradėta ginkluotųjų pajėgų modernizacija. Tuomet sekė 2014 m. – Krymo aneksija, tai 

buvo karinių pajėgų perginklavimo pradžia ir vyko kariavimo modelio kitimas. Ukrainoje 

matomas visiškai kitas kariavimo būdas, ne panaudojant grubią jėgą kaip Gruzijoje, o naują 

kariavimo modelį – hibridinį karą, neigiant savo pajėgų buvmą regione ir stengiantis viską 
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padaryti tyliai ir greitai, pasitelkiant visą propagandos mechanizmą. 2017 m. „Zapad“, buvo  

puiki terpė testuoti atnaujintas V2 ir V2R procedūras, staigų pajėgų permetimą į regioną, karinę 

techniką (aviacija ir raketinė ginkluotė) ir įtakos didinimą/išlaikymą regione, nes šios pratybos 

prikaustė visų Vakarų dėmesį. 

Galia tarptautiniuose santykiuose gali būti „kietoji“ (realizmo ir puolamojo neorealizmo 

atstovai) ir „minkštoji“ (Nye, 2004). RF atveju nagrinėsime jos „kietąją galią“, nes savo užsienio 

politika ji dažniausiai paremia kietąja galia – atgrąsimo strategine ginkluote politika, prekyba 

ginklais trečiosioms šalims, nei ekonominiais faktoriais (žinoma šiais taip pat bandomas daryti 

poveikis per naudingųjų iškasenų prekybą). Šio tyrimo atveju, kuriame nagrinėjame RF karinių 

pajėgų reformą ir modernizaciją, RF galią išskirsim atsižvelgdami į tyrimo laikotarpio pabaigoje 

RF disponuojamos strateginės ginkluotės ir modernios bei senesnės karinės technikos kiekius 

GP, nes tai turi tiesioginį ryši su valstybės kietosios galios projekcija, bei kietosios galios tarp 

galingųjų valstybių pasiskirstimui tarptautinėje arenoje. 

Analizuojant galios pokyti reikia paminėti ir galios kaitos faktorių. Galia dažnai 

suvokiama kaip valstybės saugumo garantas, nežiūrint ar tai kietoji ar minkštoji galia. Šio darbo 

atveju labiau dėmesys atkreipiamas į kietosios galios projekciją. Pati galios balanso teoretikų 

perspektyva nusako, jog nežiūrint ar tai pavienė valstybė ar koalicija, tiek viena tiek kita žaidėja 

gali imtis agresyvių veiksmų ir veikti kaip agresorius, kuris didindamas savo galios balansą kitų 

žaidėju atžvilgiu gina savo interesus remdamasis turima galia (Paul, 2004). Tai paaiskina RF 

agresivėjanti elgesį tarptautinėje arenoje, nes ji kaip viena didžiųjų valstybių bbando išlaikyti 

savo pozicijas tarptautinėje arenoje didindama savo kietąją galią modernizuodama ginkluote ir 

GP. 

Išanalizavus tiriamajį objektą lieka nurodyti priežastis ir pasekmes, kurios lemia 

aprašytuosius Rusjos karinės politikos procesus. Tolimesni skyriai formuojami kaip nuoseklūs 

etapai, kurių įgyvendinimas užtikrina įvade pateikto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą. Minima 

metodika sudaro prielaidas efektyviam ir kryptingam Rusijos karinės politikos atvejo tyrimui ir 

užtikrina teorinio modelio bei praktinės analizės dalies susietumą. 
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2. RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ DOKTRINŲ KAITA 

IR GALIOS KAITOS VEIKSNIAI 

 

  Vertinant strateginius Rrusijos Federacijos dokumentus (Karinė doktrina, Nacionalinio 

saugumo stratgeija, užsienio politikos konceptas yra labai glaudžiai susiję ir papildantys viens 

kitą), kuriais remiantis galima daryti prielaidas tolimesnei ginkluotųjų pajėgų raidai, tiek 

sausumoje tiek jūroje, bei RF vykdomai, galia grindžiamai užsienio politikai, yra „Karinė 

doktrina“ (Военная доктрина Российской Федерации, 2010 ir 2014) ir „Jūrų doktrina“ 

(Морская доктрина Российской Федерации, 2015). Jose smulkiai aprašomi veiksmai tiek 

taikos, tiek karo metu. Detaliai aprašomos karinių pajėgų panaudojimo gairės, apginklavimas ir 

tobulėjimo perspektyvos. Remiantis šiais dokumentais, galima analizuoti galimas pajėgų raidos 

kryptis, numatomus pajėgų bei ginkluotės modernizavimo procesus, bei pajėgų panaudojimo 

galimybes.  

Tiek Jūrų doktrinoje, tiek Karinėje doktrinoje aprašomas RF GP stiprinimas, jos turimos 

ginkluotės atnaujinimas ir tobulinimas, bei ekonominė parama šiems procesams atlikti. Tai 

leidžia vertinti šiuos dokumentus, kaip RF gairės jos galiai stipriainti tiek kariniame,  tiek 

politiniame lygmenyje, kitą vertus RF užsienio politika dažnai grindžiama galia ir jos 

demonstravimu, tai svarbu turint mintyje, kad abejose doktrinose NATO aljansas ir JAV 

įvardijami kaip galimi (potencialus) priešininkai. 

  

2.1. Rusijos Federacijos karinės doktrinos kaita 

 

2014 m. gruodžio 25 d. išleista RF karinė doktrina, pasirašyta V. Putino. Karinė doktrina 

yra vertinama kaip vienas iš esminių strateginio planavimo dokumentų, kuriame skelbiami 

pagrindiniai teiginiai apie gynybą, pasirengimą jos vykdymui ir išdėstomas požiūris į valstybės 

gynimą karinėmis priemonėmis, kartu nurodant visus galimas vidaus ir išorės grėsmes bei 

pavojus valstybės nacionaliniam saugumui (Военная доктрина Российской Федерации, 2014). 

Naujos doktrinos leidimas – tai senosios 2010 m. (Военная доктрина Российской Федерации, 

2010)  doktrinos atnaujinimas ir papildymas nauja aktualia informacija apie ginkluotųjų pajėgų 

viziją, inovacijų diegimą ir ekonominį palaikymą, bei išskirtas svarbiausias gynybos sritis, 
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kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys. Karinėje doktrinoje apžvelgiami visi pagrindiniai 

ekonominio augimo, nacionalinio saugumo, užsienio politikos procesai iki 2020 metų. 

Pabrėžiama, jog karinė doktrina aprašo visus būdus ginti nacionalinius Rusijos Federacijos 

interesus (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, 5 p.). 2010 m. karinės doktrinos 

naujinimo darbai buvo pradėti nuo 2013 metų, o po Donbaso ir Ukrainos įvykių, buvo įsakyta 

kuo skubiau baigti parengiamuosius darbus, todėl galima teigti, jog doktrina pateikiama kaip 

gynybinis ir GP vystymo dokumentas, kuriame taip pat apibrėžiami RF ginkluotų pajėgų 

panaudojimas gynybai, o esant poreikiui puolimui ginant savo interesus. Doktrinoje skelbima, 

jog tai yra išskirtinai gynybinis dokumentas, skirtas apsaugoti RF interesus jos geopolitinėje 

erdveje ir jos interesų sferose. NATO bloko plėtra, kuri šioje doktrinoje įvardijama kaip 

didžiausia grėsme Rusijos saugumui  (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, psl. 

5), ko pasėkoje galima išskirti esmines grėsmes RF interesams ir saugumui  (Pietkiewicz, 2018): 

• Priešraketinės gynybos kompleksų dislokavimas netoli RF sienų (turima galvoje 

NATO bloko valstybėse), kas RF nuomone, sumažina galių balansą ir ardo globalų stabilumą, 

taip stipriai mažindami RF branduolinę galią tarptautinėje arenoje, nes apie raketos paleidimą 

bus žinoma iš karto, o taip pat iš karto imamasi apsaugos priemonės (priešraketinė gynyba); 

• Masinio naikinimo ginklų plitimas (turima galvoje prekyba ir teroristu 

disponavimas šio tipo ginklais); 

• Karinės jėgos naudojimas pažeidžiant UN chartija. Žinoma, su šiuo punktu galima 

nesutikti vertinant RF agresyvią užsienio politiką, kuri paremta karine galia, tai buvo galima 

stebėti tiek Gruzijoje, tiek Ukrainoje, tiek paskutinieji įvykiai prie Ukrainos pasienio 2021 m. 

kuomet buvo sutelktos didelės pajėgos norint pademonstruoti savo galią ir parodyti tai pasauliui, 

bei įvertinti tarptautinės bendrijos reakciją į RF veiksmus, nes tai buvo didžiausias pajėgų 

sutelkimas Ukrainos pasienyje nuo konflikto pradžios 2014 m.; 

• Terorizmo ir radikalių grupuočių grėsmė ir jų ideologijos sklaida. 

Vertinant doktrinos turinį, reikia pažymėti, jog sutinkama daug lakoniška diplomatine 

kalba suformuotų teiginių, kuriuos galima interpretuoti savaip, atsižvelgiant į vieną ar kitą 

situaciją. 2015 metų doktrinos baigiamajame sakinyje pabrėžiama, jog karinės doktrinos 

nuostatos gali būti keičiamos ir tikslinamos atsižvelgiant į  grėsmių pobūdį, bei valstybės 

saugumo ir RF vystymosi situaciją (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, psl. 29). 

Šis baigiamasiss sakinys Rusijos valdančiajam elitui suteikia visas galimybes esant poreikiui 
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operatyviai ir vienašališai keisti karinės doktrinos nuostatas taip, kaip jiems bus paranku 

atsižvelgiant į tam tikrą situaciją. 2020 m. doktrina vis dar nėra atnaujinta, galimai dėl pirminėje 

doktrinoje numatytų ir nepilnai įgyvendintų tikslų (2014 m. doktrinos naujinimas buvo 

planuojamas 2020 m.). Galima daryti prielaidą, jog 2014 m. doktrinoje aprašomas galimo 

hibridinio karo koncepcija ir naujosios kariavimo koncepcijos samprata, o atsižvelgiant į 

doktrinoje aprašomus procesus ir siekiamybę toliau didinti branduolinio atgrasymo priemones, 

naujojoje doktrinoje gali iškilti ne tik hibrido koncepcija, bet ir platesnės branduolinio ginklo 

panaudojimo galimybės siekiant savo politinių tikslų įgyvendinimo  (Bowen, 2020). 

Karinės doktrinos  12 punkte (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, psl. 5) 

apibrėžiamos karinės grėsmės Rusijos Federacijai. Didžiausia grėsmė RF įvardijamas NATO 

aljansas ir jo infrastruktūros bei bloko plėtimasis į Rytus, taip blokui artėjant prie RF sienų, bei 

naujinant savo ginkluotę ir infrastruktūrą, tokiu būdu didiant Aljanso gynybinę galią. 

Analizuojant tai iš bloko pusės, naujos NATO narės įsipareigoja skirti tam tikrą finansavimą 

savo ginkluotosioms pajėgoms, todėl vyksta jų modernizacija ir stiprėjimas. RF požiūriu, tokai 

aljanso plėtra – tai Rusijos galios ir įtakos regione mažinimas, todėl konfliktus tiek Gruzijoje, 

tiek Ukrainoje (separatistinių valstybių susikūrimas, kurias pripažysta tik RF), galima priskirti 

prie Rusijos spec. tarnybų darbo, taip pasitelkiant trečiasias jėgas trikdant šių valstybių 

įsiliejimui į NATO aljansą. 

RF Prezidentu tapus V. Putinui, RF užsienio politika ir labai suagresyvėjo pradedant ją 

remti karine galia, o jo pasisakymas, jog SSRS griūtis buvo klaida ir jis norėtu ją atkurti, tik 

atsako į vykstančius procesus  (Palaima, 2021). Tai galima stebėti RF vykstančiame 

informaciniame lauke ir skleidžiamose propagandinėse žinutėse, kurios galbūt viresnio amžiaus 

arba prorusiškiems žmonėms gali sukelti ilgesį ir diskusijas (neramumus). Rusijos agresyvią 

politiką galima buvo stebėti Gruzijoje 2008 m., dengiantis savo piliečių esančių Osetijoje 

apsauga, doktrinoje tai apibrėžta 22 punktu (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, 

psl. 12), prieš kuriuos Gruzija tariamai panaudojo karinę jėgą. Kitas jėgos demonstravimas, 

subtilesnis, jau pritaikant asimetrinio (hibridinio) kariavimo principus ir panaudojant naują 

kariuomenės struktūrą, kuri buvo sukurta reformos eigoje - Krymo aneksija 2014 m., po kurios 

įvyko savavališkas kitos valstybės teritorijos prisijungimas, pasitelkiant tariamą vietinių 

gyventojų referendumą ir prašymą. Krymas buvo prijungtas prie RF sufabrikuoto referendumo 

pagalba, nes tai strategiškai svarbus Juodosios jūros uostas, kuriame prisišvartavęs RF Juodosios 
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jūros laivynas. Po šių įvykių, Rytinės NATO narės, dėl savo dydžio ir mažesnių galimybių 

kariniu atžvilgiu, paprašė NATO priešakinių batalionų savo valstybėse, taip mėgindamos 

apsisaugoti nuo galimos agresijos jų atžvilgiu (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija), kad RF 

agresijos atveju, turėtų NATO paramą reaguojant į grėsmę, kuri po Krymo įvykių tapo akivaizdi. 

Būtent šių priešakinių pajėgų atsiradimą rytinėse NATO valstybėse savo doktrinoje RF traktuoja 

kaip jėgos auginimą savo ir savo sąjungininkų pasienyje, ir didelę grėsmę jos saugumui, bei 

veiksmai keičiantys jėgų balansą regione, taip mažindamos RF įtaką jos interesų sferose (RF 

interesų sferos – visos postsovietinės valstybės). 

Antra, RF suvokiama grėsmė taip pat susijusi su NATO – tai priešlėktuvinių / 

priešraketinių gynybinių sistemų atsiradimas arba galimas išdėstymas rytinėse NATO valstybėse, 

kas, RF manymu, destabilizuoja regioninį saugumą ir nusistovėjusį galių balansą tarp 

branduolinių valstybių. Tokie veiksmai, RF manymu, mažina jų galią, taip menkindami jų svorį 

ir įtaką politinėje arenoje. Tai juos skatina elgtis agresyviai ir galimai sukelti lokalius konfliktus 

pasitelkiant neoficialiai remiamas separatistines pajėgas savo tikslams pasiekti. Nes tiek 

Gruzijoje, tiek Ukrainoje, joms paskelbus norą prisijungti prie NATO aljanso, kaip prie savo 

saugumo garanto kilo lokalus konfliktai, kurie Gruzijoje užšaldyti, bet Ukrainoje vis dar vyksta, 

o 2021 m. pavasarį vykęs karinių pajėgų telkimas prie Ukrainos sienos, sukėlė daug nerimo ne 

tik Ukrainoje, bet ir tarptautinėje bendruomenėje, nes tai galėjo peraugti į masyvų karinį 

konfliktą.  

Šioje doktrinoje, kaip ir ankstesnėse, RF remia savo galią ir politinį presitžą turimu 

branduoliniu ginklu ir aptaria galimus variantus jo panaudojimui. Doktrinoje taip pat 

pabrėžiama, jog RF gali atsakyti branduoliniu smūgiu į branduolinį smūgį arba panaudojus bet 

kokį kitą masinio naikinimo ar taiklųjį raketinį ginklą prieš ją arba jos sąjungininkes. Taip pat 

iškart panaudoti branduolinį ginklą, jei iškyla grėsmė jos, kaip valstybės, išlikimui ir teritoriniam 

vientisumui. Galutinį sprendimą dėl branduoinio ginklo panaudojimo priima RF prezidentas, 

kuris sprendžia ir duoda įsakymą panaudoti branduolinį ginklą ar ne (Военная доктрина 

Российской Федерации, 2014, psl. 16). 

Karinės doktrinos trečiojoje dalyje (kuri yra išsamiausia), apibrėžiamos RF vykdomos 

karinės politikos pagrindiniai uždaviniai ir būdai, kaip ją užtikrinti, bei detaliai aprašoma 

ginkluotųjų pajėgų vystymosi perspektyva ir jų svarba, norint užtikrinti Rusijos interesus bei 

geopolitinį saugumą (RF nuomone). Doktrinoje detaliai pateikiami pajėgų veiksmai taikos ir 
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agresijos prieš RF aveju, pagrindinės pajėgų vystymosi užduotys, karinio planavimo tikslai ir 

esminiai pajėgų vystymo prioritetai. Dėl anksčiau išvardintų priežasčių, karinė reforma ir jos 

progresas yra svarbus momentas vertinant doktriną, nes naujoje jos versijoje (kalbama apie 2014 

m.), jos priėmimu ir įsigaliojimo metu, jau buvo įpusėjęs ginkluotųjų pajėgų perginklavimo 

procesas, bet apie tai plačiau tolesniuose šio magistro darbo skyriuose.  

Doktrinoje konkretizuojamos pagrindinės užduotys ir prioritetinės sritys, kurios turėtų 

būti tobulinamos, o joms skirtas padidintas dėmesys reformos vykdymo metu. Apie tai kalbama 

35-jame ir 36-jame doktrinospunktuose (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, psl. 

16). 35-tajame punkte smulkiai įvardijamos pagrindinės užduotys vystant karines pajėgas. 

Esminės gairės -  ginkluotės atnaujinimas ir jos modernizacija, bei ekonominės pusės gerinimas, 

norint šiuos procesus užtikrinti ir palaikyti išsikeltų tikslų nuoseklų įgyvendinimą. Tame tarpe 

teritorinė gynyba ir pilietinė gynyba (paruoštasis rezervas), priešlėktuvinė ir priešraketinė 

gynyba, ginkluotės aptarnavimo efektyvumo didinimas, bei mobilizacinių pajėgumų didinimas. 

Išskiriami prioritetai ir esminiai dalykai pačioje struktūroje, prie ko susitelkti reikėtų daugiau (36 

punktas), kuriame įvardijamas poreikis gerinti V2R ir kitus valdymo elementus, ginkluotųjų 

pajėgų aprūpinimas ir perginklavimas išlaikant pastovų jų parengtumą reaguoti į grėsmes ir 

gerinti personalo paruošimo kokybę, bei kelti karinio išsilavinimo lygį. Pabrėžiama, kad reikia 

gerinti sąveiką tarp karinių padalinių, karinių struktūrų ir valdžios organų, siekiant efektyvumo, 

o kaip atskiras punktas įtrauktas patriotiškumo ugdymas ir karinės tarnybos prestižo didinimas, 

siekiant pritraukti jaunuolius rinktis karinę tarnybą ir kariškio profesiją. 

Ketvirtame punkte (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, psl. 22) 

pateikiama informacija apie gynybos ekonominę dimensiją. Kalbama apie kariuomenės 

aprūpinimą, nes ginkluotės nusidėvėjimas ir esminis kariuomenės perginklavimas, reikalauja 

didelių finansinių pajėgumų, ypač vertinant korupcijos mastus RF ir ginkluotės kiekius 

reikalingus perginkluot visas pajėgas (reikalauja didelių ekonominių kaštų), bei analizuojant 

informaciją gaunama iš atvirų šaltinių, kaip šis procesas vyksta galiam daryti išvadą, kad 

procesai stringa.  Pats doktrinos skyriaus pavadinimas  referuoja įginkluotų pajėgų aprūpinimą 

ginkluote ir karine bei specialiąja technika (Военная доктрина Российской Федерации, 2014, 

psl. 23). Siekiama atnaujinti ir unifikuoti ginkluotę, kad būtų galima paprasčiau ir centralizuotai 

aprūpinti karinius vienetus nauja ir pažangia technika, bei aptarnavimui reikalingais 

komponentais. Atskiras poskyrio punktas yra skirtas naujų didelio nuotolio tiksliosios ginkuotės 
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kūrimą didinant smogiamąją galią, bei tokios ginkluotės gynybines sistemas, taip sukurint 

savotišką priešraketinį skydą sudaryta tiek iš naujųjų priešraketinių ir prieš lėktuvinių gynybos 

sistemų bei naujųjų elektroninės kovos ir lazerinių sistemų (prie perspektyvių sistemu poskyrio 

sekančiame skyriuje bus aprašoma „Peresvet“ sistema, kuri naudojama strateginių pajėgų 

priedangai). Reikia paminėti elektroninės kovos sistemų tobulinimą ir plėtojimą, tai gali būti 

vertinama, kaip atsakas ir paširuosimas galimam NATO  priešraketiniam skydo plėtojimui 

Rytinėje Europoje (apie ką rašoma šios doktrinos pirmuosiuose puslapiuose), tiek priešiškiems 

priešraketinės ir priešlėktuvinės gynybos elementams trikdyti taip stengiantis sudaryti sąlygas 

savo pajėgų veikimui ir jų priedangai. 

2014 m. Rusijos karinę doktriną galima vertinti kaip prieš tai buvusios doktrinos 

atnaujinimą, papildant ją aktualia redakcija, atsižvelgus į vykstančius procesus ginkluotose 

pajėgose. Būtent tuo metu, kuomet ši doktrina buvo publikuota, vyko RF GP karinė reforma ir 

buvo prasidėjęs kariuomenės perginklavimo etapas  (Petraitis D. , 2011, psl. 172), dėl to galime 

atrasti gairių, kurios turėtų palengvinti šių procesų įgyvendinimą ir pačių procesų prioritezavimą. 

Reikia pastebėti, jog karinė doktrina - tai nėra tik karinis dokumentas. Jame susipina ir atsispindi 

RF vidaus ir užsienio politikos gairės, bei pokyčiai, todėl dokrina tampa taktinės ir strateginės 

kovos įrankiu, savotišku orientyru informacinėje kovoje, taip siekiant įgauti kuo didesnes 

dominuojančias galias tarptautinėje arenoje, o savo veiksmus paremti vidaus dokumente, kuris 

visas galimas situacijas apžvelgia, o kaip buvo minėta anksčiau, esant situacijai kuri nebuvo 

aprašyta, doktrina gali būti peržiūrėta ir atnaujinta pagal poreikį. 

 

2.2. Rusijos Federacijos Jūrų doktrinos dinamika 

 

Pirmasis tokio pobūdžio dokumentas buvo išleistas 2001 m., kuomet pasirodė pirmoji 

Rusijos Federacijos Jūrų doktrina, antroji buvo išleista 2012 m., tai buvo ankstesniosios 

papildymas atsižvelgiant į naujus RF tikslus ir siekius tarptautinėje arenoje (pabrėžiami siekiai, 

laubiau liečiantis vandens interesus ir įtakos sferas). Pastarasis dokumentas atnaujintas 2015m., 

butent jį šiame poskyryje apžvelgsime plačiau. Tai pirmasis tokio pobūdžio dokumentas, 

kuriame nuosekliai apžvelgta ambincingi KJP modernizavimo planai, finansiniai ir industriniai 

klausimai, bei RF jūrinės ambicijos  (Connolly R. , 2017). 
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Rusijos Federacijos Jūrų doktrina (Морская доктрина Российской Федерации, 2015) 

patvirtinta RF prezidento 2015 m., o 2017 m. papildyta „Основы государственной политики 

Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 

года”(RF užsienio politikos pagrindai karinių jūrų pajėgų veikloje periodui iki 2030 m.). 

Doktrinos pagrindinė idėja – tai grėsmių ir pavojų Rusijai vertinimas, bei jos tikslai kuriuos bus 

bandoma pasiekti naudojant RF KJP, bei jų modernizacijos vizija. Vienas didžiausių RF 

suvokiamų ir iškomunikuojamų pavojų, kaip ir karinėje doktrinoje, kuo formuojama ir 

grindžiama šios valstybės užsienio politika – kurios dėka kuriamas naratyvas. RF teigia jog 

vyksta per didelis galingųjų valstybių įtakos ir interesų sferų priartėjimas prie RF sienų ir jos 

interesų zonų, pagrindinė priešininkė ir grėsmė, kaip ir karinėje doktrinoje, įvardijama JAV. 

Kitas RF kuriamas naratyvas –  tai mėginimas nustumti Rusiją nuo jūrinių resursų, bei jos 

interesų sferų, ribojant jos patekimą į interesų regioną (kitų valstybių veiklų Arktyje interesai), 

įskaitant ir į Arkties regioną. Iš dokumento galima išskirti ir tris pagrindines grėsmes: 

• Pirmoji – galimas staigus nuosmūkis karinėje – politinėje arenoje, privedantis prie 

karinės jėgos panaudojimo, norint išlaikyti strategiškai svarbius valstybės 

interesams jūrinius regionus, bei įtakos sferas. 

• Antroji – tai ne branduolinės, ypač taiklios ginkluotės ir balistinių raketų 

išdėstymas, bazavimas ir disponavimas, bei priešraketinės gynybos išdėstymas 

jūrinėje zonoje, kuri ribojasi su Rusijos Federacija, taip mažinant jos karinės 

galios projekciją regione.  

• Trečioji – tai kitų valstybių (galimai priešiškų RF) karinių pajėgumų 

panaudojimas jūriniuose regionuose, kas keltų grėsmę RF nacionaliniams 

interesams ir saugumui. 

Vertinant tris pagrindines grėsmes, kurias išskyrėme remiantis jūrinės doktrinos tekstu, 

tai bandymas įgauti ir išlaikyti galią politinėje arenoje ir tarptautiniuose vandenyse, nes vienas iš 

pagrindinių RF siekių tapti viena galingiausių jūrų valstybių. Didelis ir stiprus laivynas – tai 

turtingos valstybės simbolis, tai vienas iš teiginių, skatinančių RF modernizuoti savo laivyną, 

norint tokią poziciją išlaikyti, o tai galima vertinti kaip galios didinimą ir jos panaudojimą ginant 

savo interesus tarptautiniuose vandenyse, bei valstybynių interesų zonose. Norima išlaikyti 

naujai atrastus regionus, kuriuose atrandami naudingų iškasenų telkiniai, vienas pagrindinių 

Arkties regiono šleifas, dėl kurio vyksta daug diskusijų (RF net vykdo kovinius budėjimus 

http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
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arktyje, taip didindamos savo įtaką ir rodydamos buvimą regione). Norint daryti įtaką 

strateginiams procesams ir įtakos zonų dalinimuisi Arkties regione, reikia galios savo įtakai 

sprendimų priėmime didinti. RF savo galią jūrinėje srityje mėgins didinti ribojant kitų valstybių 

interesų regione plėtrą ir jų takliosios ginkluotės dislokavimą regionuose besiribojančiuose su RF 

teritorija. Tikėtina, jog tai bus siekiama padaryti didesniu jūriniu pajėgų aktyvumu, tokiu būdu 

demonstruojant savo karinę galią ir naujinamą, bei atgijusi laivyną. Pagrindiniai tikslai iškelti 

šios doktrinos papildymo trečiajame skyriuje (valstybės jūrinės politikos siekiai ir prioritetai) – 

tai užtikrinti Rusijos karinio laivyno pajėgumus atsakyti į bet kokią RF iškilusią grėsmę jūrose ir 

vandenynuose, bei suduoti agresoriui smūgį, po kurio jis savo agresiją nutrauktų. Taip pat 

bandoma prisiimti policininko vaidmenį, viename iš punktų minint tvarkos užtikrinimą 

tarptautiniuose vandenyse, jūrose ir vandenynuose (Основы государственной политики 

Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, 

2017, psl.7). 

Nagrinėjant ketvirtąją dalį, galima teigti, jog Rusija savo jūrų pajėgas stengiasi naudoti 

kaip atgrasymo priemonę. Remiantis statistika, pagal karinę galią (laivyno dydį ir disponuojama 

strateginę ginkluotę) RF laivynas laikomas antruoju pasaulyje (Military-today, 2020), o pagal 

laivų kiekį – tik penktuoju (Businessinsider, 2020). RF KJP taip pat disponuoja dideliu kiekiu 

branduolinių ir nebranduolinių ilgo nuotolio raketų kurias neša povandeniniai ir įprastiniai laivai, 

todėl šios pajėgos (strateginis povandeninis laivynas) laikomos atgrasančiomis potencialų 

priešininką nuo globalaus branduolinio karo žinant, jog RF povandeniniai laivai gali paleisti 

branduolinę raketą iš pozicijos  tarptautiniuose vandenyse trumpindami jos skridimo laiką ir 

įgauti panaudojimo netikėtumo faktorių, tokiu būdu suduodami pirminį  smūgį arba atsakydami į 

galimą branduolinį smūgį (Rusija visose dokumentuose mėgsta pabrėžti, kad ji tik atsakydama į 

smūgį panaudos jėgą, laikydamasi visų tarptautinės teisės normų ir konvencijų), bet gali būti jog 

ji gali panaudoti karinę jėgą neproporcingai ir į smūgį nestrategine ginkluote (jei taip įvyktų) 

atsakyti iš karto branduoliniu ginklu, taip pademonstruoti galią ir mėginti atgrasyti nuo kitų 

tolimesnių „agresoriaus“ veiksmų, nes pačio ginklo panaudojimas ir jo proporcingumas, nėra 

konkrečiai aprašytas jų doktrinose. Tobulinant tiksliąją raketinę ginkluotę (kuriant naujus ypač 

taiklių ir galinčių manevruoti raketų modelius), KJP numanoma panaudoti smūgiui iš jūros prieš 

RF priešiškai nusiteikusios (arba RF suvokiamos kaip priešiška) valstybės svarbius ekonominius 

objektus, taip didinant žalą tos valstybės ekonomikai, todėl disponavimas tokios ginkluotės 

http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf


36 

 

sistemomis, galimai didina RF kietąją galią ir naudoja ją kaip atgrasimo priemonę, bet kitą vertus 

ją mažina, nes skatina kitas valstybes ginkluotis, taip sukeliant ginklavimosi varžybas, norint 

išlaikyti savo įtakos sferas ir interesus.  

Doktrinos papildyme pabrėžiama, jog RF KJP turi išlaikyti savo poziciją tarp 

galingiausiųjų pasaulio laivynų arba tapti lyderiaujančia jūrine valstybe, taip neleisdama įsigalėti 

kitų valstybių laivynams tarptautiniuose vandenyse ir toliau atstovauti RF interesus (Основы 

государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2030 года, 2017, psl.16). Iš KJP siekiamybių taikos metu 

doktrinoje įvardijamas greitas ir nepastebimas karių pergabenimas į bet kurią pasaulio vietą esant 

poreikiui, o karo metu – užtikrinti galingo smūgio sudavimą priešininkui (jūrinio desanto 

operacija arba smūgis panaudojant starteginę ginkluotę), taip priverčiant jį nutraukti karinius 

veiksmus. Kitą vertus, kaip minėta, galios auginimas, ne visada duoda norimą rezultatą ir gali 

priversti pradėti ginkluotis tiek aplinkines valstybes, tiek kitas galingąsias valstybes, norint 

pasiekti ginkluotės balansą. 

Remiantis doktrina, iki 2025 m. RF planuoja atnaujinti visą raketinę KJP disponuojamą 

ginkluotę į ypač taikliąją raketinę ginkluotę, taip didinant jų karinį potencialą. Planuojama skirti 

dideli dėmesį ir finansus KJP technikos modernizacijai ir naujos technikos tiekimui. Nuo 2025 

m. planuojama pradėti naudoti viršgarsines raketines ginkluotės sistemas, bepiločius 

povandeninius įrenginius bei robotizuotas priemones efektyvumui didinti (Основы 

государственной политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2030 года, 2017, psl.18). 

Didelis dėmesys skiriamas naujo tipo ginkluotės kurimui, jos tarpe bepilotis povandeninis 

aparatas arba kaip torpeda nešėja, galinti manevruoti ir nešti branduolinį užtaisą – „Poseidon“. 

Vienas iš 2015 m. V. Putino pristatytų super ginklų, kuriuos RF kuria ir planuoja įtraukti į 

ginkluotę apie 2021 m.  (Gady F. S., 2015). Tai gautusi branduolinių kuru varoma torpeda 

„nešėja“, nešanti branduolinį užtaisą iki 100 MT ir  galinti atakuoti tiek laivų grupes ant 

pakrantės taikinius. 2019 m. V. Putinas paskelbė žinią, jog esminiai bandymai prie naujojo 

branduolinio ginklo „Poseidon“ baigti  (TASS, 2019). Šaltiniuose galima rasti taip pat abejonių 

deklaruojamoms šio ginklo techninėms galimybėms, viena pagrindinių – malsimalus judėjimo 

greitis po vandeniu, kuris skelbiamas iki 100 mazgų (apie 185 km/h) ir galinti veikti apie 10 

tūkst. km. atstumu  (Lockie A., 2016). Vertinant tokio g inklo kūrimą, jo skelbiamas technines 

http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
http://marine.gov.ru/upload/iblock/6ae/6ae1f28040230e2404cfadb400017be3.pdf
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characteristikas galima daryti išvada, jog RF bando susigražinti valstybės prestižą ir tapti 

pirmaujančia šioje įnovatyvioje sferoje taip aplenkiant visas likusias branduolines valstybes, taip 

keisdama jėgų balansą ir didindama RF strateginių ginklų suteikiamą galią, nes šios sistemos 

privalumas – mažas pastebimumas ir greitas judėjimas  (ЗАО НПП „Союз“, 2015), todėl tai 

būtu sunkiai aptinkama sistema paleidimo momentu ir galbūt net iki detonacijos, kas didintų 

smūgio netikėtumą ir žalos kiekį taikiniui, visuose šaltiniuose dažnai matomas JAV rytinės 

pakrantės vaizdas, ką galima interpretuoti kaip bandymą perduoti žinutę JAV, kad toji nesikištu į 

RF interesų sferas. Tokio tipo ginkluotė suteiktu didelį pranašumą ir ženkliai iškreiptų galių 

balanso kreivę, taip priversdami visas jūrines valstybes jaustis nesaugiomis, nes panaudojus 

tokio tipo ginkluotę pirmam smūgiui, tai būtų sunkiai aptinkamas, kitaip tariant „smūgis iš 

pasalų“. 

Rusija planuoja pastatyti naują lėktuvnešį, tai RF yra aktualu, norint išlaikyti jūrinės 

valstybės ir galios statusą, nes dabartinis lėktuvnešis „Kuznecov“ yra morališkai pasenęs ir 

reikalauja labai didelių investicijų norint jį renovuoti, tikriausiai todėl jo renovacija vis vilkinama 

ir nukeliamas darbų baigimo laikas. Nurašius į metalo laužą senąjį lėktuvnešį, RF praprastu 

galimybę perdislokuoti  aviaciją (arba naikintuvais remti giliau vandenyne esančius laivų 

junginius, o kitą vertus lėktuvnešis taip pat yra laikomas plaukiojančia tos valstybės teritorija, 

juo galima transportuoti didelius kiekius technikos ir naudoti tai, kaip galios demonstravimą. 

„Kuznecovo“ žygis link Sirijos krantų 2014 m. ir dalyvavimas Sirijos kampanijoje 2016 m. 

(Majumdar D., 2016), prieš pat pastatant jį ilgalaikiam remontui, buvo galios pademonstravimas, 

nors seno tipo lėktuvnešis buvo plačiai aptarinėjamas ir pašiepiamas jo paliekamas juodas dūmų 

šleifas  (Kramer A. E., 2017). 2015 m. parodoje „Army 2015“ buvo pristatytas „Project 23000E“ 

lėktuvnešio projektas, skirtas pakeisti  pasenusį „Admiral Kuznecov“  (Novichkov N., 2015). 

Orlaiviai, naudojami šiame lėktuvnešyje, taip pat numatyta jog bus SU-57 ir Mig-29K, o 

projektas turėtų būti baigtas iki 2027 m. ,tai yra numatytas dešimtmečiui  (Bordner M., 2017). 

Vertinant skelbiama lėktuvnešio kainą, kas siekia apie 5,5 bilijonus dolerių ir RF finansinę padėtį 

ir didelę vidinę korupciją, o ir faktą, jog jį norima apginkluoti naujaisiais naikintuvais SU-57, 

kurių tiekimas nukeltas nuo anksčiau numatytų terminų (plačiau 3-čio skyriaus ginkluotės 

poskiryje) ir MIG-29K, o apsiginimui nuo oro taikinių, planuojamas naudoti kompleksas S-500, 

kuris šiuo momentu taip pat, dar nėra priimtas į ginkluotę ir vis dar yra testavimo stadijoje  (Axe 

D., 2021). 
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Apibendrinant poskyrį, galima teigti, kad tai analogiškas dokumentas karinei doktrinai, 

su panašiais tikslais, užduotimis ir vizijomis. Esminis klausimas, ar RF pavyks įgyvendinti 

išsikeltus tikslus, nes visi projektai reikalauja didelio ekonominio palaikymo ir didelio 

finansavimo, nes ginkluotės atnaujinimo reikalaujama ne tik KJP, bet iš kitose GP struktūrose. 

Žinant, kad RF KJP ilgą laiko tarpą gavo tik minimalų finansavimą dėl lėšų stygiaus ir tik dabar 

atsiranda po kelis vienetus naujų tipų povandeninių laivų, o kariniai laivai – tai baigiami dar 

SSRS pradėti projektai, kurie jau technologiškai atsilieka nuo dabartinių realijų, nors ir 

apginkluojami naujo tipo ginkluote. Galima daryti išvadas, jog pati RF laivyno galia – tai 

branduolinio ginklo nešėjų disponavimas laivuose (strateginė ginkluotė pagrinde 

povandeniniuose laivuose - tai vienas iš branduolinės triados elementų), kas veikia atgrasančiai ir 

verčia su ja taikstytis, nes tiek karinė, tiek jūrinė doktrina kalba apie branduolinio ginklo 

panaudojimą esant grėsmei valstybei ir jos interesams, bei numato gaires RF laivyno galios 

didinimui kuriant naujo tipo ginkluotę, modernizuojant turimą ir mėginant daryti įtaką numatytą 

tiek Šiaurės jūroje, tiek Arkties bei Atlanto vandenynuose. 

 

2.3. Rusijos Federacijos doktrinų įtaką galiai analizuojant per 

neorealizmo ir galios kaitos teorijas 

 

Apibendrinant skyrių apjungiant jį su puolamojo neorealizmo teorija galima teigti, jog RF 

karinė doktrina ir jūrinė doktrina tai dokumentai, kuriuose aprasomos gairės kaip ir kokiais 

būdais didinti RF galią ir įtaką tarptautinėje arenoje tiek ekonominėmis, tiek karinėmis 

priemonėmis. Žvelgiant į tris pagrindinius puolamojo neorealizmo atstovų keliamus tikslus per 

doktrinų teiginius galima tai interpretuoti taip: 

Pirmasis tikslas – tai regioninis dominavimas (Mearsheimer, 2001, p. 21-23). 

Doktrinojse daug kalbama apie RF interesus į Arkties regioną, bei bendrą RF dominavimą tarp 

pasaulio galingųjų valstybių. Toks RF siekis išlikęs nuo seno, o valstybės galia formuojama per 

„kietąją galią“ ir tik dalinai per „minkštąją“. Pagrinde – tai ginkluotės didinimas ir išlaikymas 

didelio kiekio ir paruošto panaudoti strateginio branduolinio ginklo. Karinė galia suteikia RF 

regioninį dominavimą ir saugumo garantą, nes manipuoliuojant galia, oponentai atgrasomi 

ginkluotės panaudojimo galimybe. Galima teigti, jog RF norėtų užimti pasaulio policininkės 

vaidmenį, kuri iki šiol atlieka JAV, ginanti demokratiją. Pagalba partneriams ir sąjungininkams 
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numatyta abejose RF doktrinose, bėda tame, jog RF sajungininkės dažniausiai panašiu riežimų 

valstybės su valdžios stagnacija ir neoficialiai ribojamomis piliečių teisėmis. 

Antrasis tikslas – maksimalus turtas (maksimalios pajamos) (Mearsheimer, 2001, p. 

102). RF turtinga naudingomis iškasenomis, viena didžiausių bėdų, jog jos pajama riboja 

paprastos žzalaivos prekyba, o ne produkto. Žinoma – tam, kad pagaminti gerą produktą, reikai 

didelių investicijų ir mažinti biurokratizmą, bei korupciją, kas įtakoja gamybos kaštus. Todėl RF 

dažnai eksportuoja tik žaliavą, kas mažina pajamas. Korupcija aukštuos lygiuose, taip pat dali 

pinigų iš biudžeto paskirsto tarp mažos grupės žmonių, kas mažina BVP dėl pajamų įplaukų 

mažėjimo. Kita dalis – ginklų prekyba, kas saisto valstybes pirkusias ginkluotę su RF norint 

gauti ginkluotės aptarnavimą ir kitą paketą. Pagrindinė įtaka – tai dujų ir naftos eksportas, nes tai 

sudaro didžiąją dali dalį valstybės pajamų ir galimybė manipuliuoti. Pastaroji manipuliacija buvo 

2021 m. vasaros pradžioje, kuomet V. Putinas pasakė,  jog nutrauks dujų tiekimą Ukrainai, jei ji 

nenutrauks karo veiksmų Donbase ir Luganske. Toks RF prezidento pareiškimas sudarė 

neigiamą nuomone dėl „Nord Stream 2“ dujotiekio tiesimo,  kas taptu Rusijos įrankiu įtakoti 

Europos valstybių sprendimus. 

Trečiasis tikslas -  branduolinis dominavimas tarptautinėje arenoje (Mearsheimer, 2001, 

p. 3). Analizuojant perginklavimo planą ir jo atnaujinimą, galima pastebėti, jog iš visos 

planuotos ginkluotės perginklavimo etapui 2012-2020 metais labiausiai buvo išlaikytas 

strateginio branduolinio ginklo ir taikliosiso ginkluotės galinčios nešti branduolinį ginklą 

atnaujinimas ir modernizacija (laivų ir tolimosios aviacijos) pritaikant turima techniką naujai 

ginkluotei. Tokie procesai pilnai atitinka Puolamojo neorealizmo atstovų keliamus siekius 

valstybei. Tokiu būdu siekiama išlaikyti turima poziciją tarp branduolinių valstybių arba ja 

pagerinti turint modernesnę ginkluotę. Žinoma, vien to gali nepakakti, nes naujom sistemom, 

kaip „Poseidon“ ar „Burevesnik“ gali nepakakti finansavimo serijinei gamybai, nes tai palyginti 

brangios sistemos, todėl tai gali tapti kaip prestižo ginkluotė, pasipuikuoti prieš vakarų 

valstybes.Analogiškai tapo su pavyzdiniu lazeriniu komplesu „Peresvet“ kuri sukurus, buvo 

pagaminti įki vienetai, strateginių rajonų apsaugai. 

Visi šie puolamojo neorealizmo iskelti tikslai tinka valstybei norinčiai didinti savo 

regionini ir pasaulini dominavima, bei tapti galingiausia pasaulio valstybe, tokie siekiai nurodyti 

RF karinėje ir jūrų doktrinose. Viena didžiausiu problemų tiems siekams įgyvendinti – tai viskas 

remiama karine jėga ir agresyve retorika, lyginant su JAV kuri yra kita pasaulinė galia – JAV 
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politiką vykdo per saugumo prizme, remdama sąjungininkus leisdama jiems jaustis saugiai 

regione, tokei veiksmai ir NATO aljanso plėtra (aljanso lyderė JAV su didziausiu gynybos 

biudžetu) nepatinka RF, nes ji jaučiasi stumemia į šalį, o tai didina ginklavimosi kiekius ir 

retoriką. 

 

 

3. RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ 

REFORMOS IR MODERNIZACIJOS ĮTAKA GALIOS 

DIDINIMUI 

 

Rusijos Federacjoje 2008-2020 m. (perginklavimo terminai nukelti iki 2027 m.) vykusi 

karinė reforma nuo pat pradžios buvo plačiai aptarinėjama. Sukeltas didelis susidomėjimas tiek 

pačioje Rusijoje, tiek Vakarų valstybėse, ginkluotosiose pajėgose vykstantis procesas 

aptarinėjamas tiek žiniasklaidoje, tiek politiniame lygmenyje, nes RF GP reformuojamos iš 

pagrindų. Iki V. Putino atėjimo į valdžią, kas kartą pasikeitus gynybos ministrui, būdavo 

pradedamos reformos kariuomenėje, dažnai jos buvo kosmetinės ir nieko iš esmės nekeičiančios, 

tiesiog „darbo įmitavimas“, tokiu būdu toliau silpninant ginkluotąsias pajėgas, nes finansavimas 

skirtas GP pačių pajėgų nepasiekdavo arba buvo panaudojamas neatsakingai ir didelės naudos 

neatnešdavo (dideli korupcijos mastai). Čečėnėjos pirmojo karo metu kuomet RF kariuomenė 

buvo triuškinama, ką įtakojo prastas aprūpinimas, prastas pasiruošimas, pasenusi technika ir seni 

kariavimo būdai. Reforma, kurią 2008 m. pradėjo į valdžią atėję gynybos ministras Anatolijus 

Serdiukovas ir prezidentas Dmitrijus Medvedevas (Petraitis, 2011, p. 159) daugeliui 

apžvalgininkų pasirodė kaip eilinė avantiūra, tačiau eigoje išryškėjo, kad tai yra prieš tai buvusio 

prezidento Vladimiro Putino ir gynybos ministro Sergėjaus Ivanovo pradėto darbo tąsa, kuris 

lėtai, bet duoda „vaisių“ ir turi savo tęstinumą. Toks įspūdis galėjo susidaryti stebint prieš 

reforminius sprendimus ir pirmuosius reformos etapus, bet eigoje pirminė idėja kiek kito. 

Reformos idėja pateikta tuometinio gynybos ministro S. Ivanovo pristatytame Gynybos 

ministerijos 2003 m. spalį paruoštame dokumente „Aktualūs Rusijos Federacijos ginkluotųjų 

pajėgų vystymo uždaviniai“, kuriame įvardijama, kokias ginkluotąsias pajėgas Rusija nori turėti, 

t. y. įvardinti konkretūs tikslai ir uždaviniai kuriuos norima pasiekti įgyvendinus reformą. S. 



41 

 

Ivanovas savo pranešime konkrečiai apibrėžė norimos kariuomenės struktūros po reformos 

koncepciją  (Мясников В. , 2005). Galima daryti prielaidą, jog prie tokios dideles reformuoti ir 

modernizuoti ginkluotąsias pajėgas buvo priimtas atsižvelgiant į pamokas gautas Gruzijos – 

Rusijos penkių dienų kare 2008 m., kur akivaizdžiai pasimatė RF GP veikimo spragos: 

1. Pasenusi ir sugedusi ginkluotė. Rusijos GP ginkluotės balanse (bus aptarta 3.2 

poskiryje) turima daug technikos, kaip pvz. tankų, bet daug jų (senos 

modifikacijos) užkoncervuota tam atvejui, jei kylant totaliam karui ir tai 

pareikalautų imtis globalios gynybos strategijos, bei mobilizuoti daugiau gynybos 

resursų ar imtis visuotinės mobilizacijos. Globalios gynybos koncepcija buvo 

labiau Gerasimovo prioritetas, nes Serdiukovo idėja buvo – mobili vakarietiško 

tipo kariuomenė, paremta mobiliais brigados dydžio kariniais vienetais. 

2. Stipriai biurokratizuota ir neefektyvi gamyba, bei didelė korupcija. Tokia išvada 

galima daryti analizuojant naujos ginkluotės kiekius, kurie pasiekdavo 

kariuomene, žinoma, po reformos tai šiektiek pasikeitė, naują ginkluotę pradėjo 

tiekti į GP, bet jos kiekiai labai nedideli ir neatitinka pirminio plano (IISS, 2020). 

3. Kaip užsiminta prieš tai buvusiame punkte – struktūrinė ekonominė krizė 

veikiama tiek korupcijos šalies viduje, tiek sankcijų iš vakarų valstybių dėl RF 

agresijos Ukrainoje ir jos dalies okupacijos. 

Pritarus šiam (kalbama apie liaudyje vadinamą „Ivanovo doktriną“, kuria jis aprašė GP 

viziją) dokumentui aukščiausiu lygiu, Gynybos ministerija gauna nurodymus paruošti viziją ir 

planą, kaip šių tikslų pasiekti ir pertvarkius ginkluotąsias pajėgas vykdyti joms keliamus 

uždavinius. Reikia paminėti, jog modernizacijos metu didelis dėmesys skirtas Vakarų karinei 

apygardai ir Kaliningrado sričiai. Kaliningrado sritis tapo stipriai militarizuota zona, nes į 

palyginti mažą teritoriją perdislokuotas didelis kiekis naujos ir modernizuotos karinės technikos 

taip sustiprinant RF eksklavą įsiterpusį tarp Rytinių Europos valstybių. Tokia Kaliningrado 

srities padėtis ir vėliau jame dislokuoti „Iskander-M“ kompleksai, leidžia RF daryti spaudimą 

vakarams, panaudojant savo ginkluotąsias pajėgas ir turimą branduolinį potencialą. Reformos 

metu, kuomet buvo pereita prie perginklavimo etapo (pasibaigus restruktūrizacijai), 2013 m. 

buvo pradėti darbai prie doktrinos naujinimo ir kaip minėta 2014 m. ji buvo patvirtinta. 

Doktrinos, kaip dokumento, vaidmuo GP modernizacijos metu didelis. Doktrinoje aprašomos 

gairės, kokia eiga ir kaip bus vykdomas ginkluotės modernizacijos procesas ir kam skirtas 
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pagrindinis dėmesys. RF karinio potencialo didėjimas Kaliningrado srityje, neigiamai veikia 

Lietuvos Respublikos ir kaimynynių šalių nacionalinio saugumo padėtį dėl RF galios didinimo 

savo eksklave. Modernizacijos metu atnaujintos taikliosios vidutinio nuotolio raketinės sistemos 

„Iskander-M“ (galinčios nešti branduolinį ginklą) ir pakrančių apsaugai skirtos sistemos „Bal“ 

dislokuotos Kaliningrado srityje, taip mėginant didinti RF įtaką regione ir mėginti naudoti 

atgrasymo poltiką prieš Vakarus, tokiu būdu remiant savo naratyva, jog Vakarai yra didžiausia 

grėsmė RF ir nori užpulti Kaliningrado sritį. 

 

3.1. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vizija ir reforma 

 

2005 m. rugsėjį Gynybos ministerijos kolegijos posėdyje generalinio štabo viršininkas 

pristatė viziją, kaip turėtų atrodyti RF ginkluotosios pajėgos po ilgalaikių reformų įvykdymo. 

Pristatymas buvo parengtas remiantis S. Ivanovo 2003 m. parengtu dokumentu, kuris ilgainiui 

neoficialiai buvo pavadintas „Ivanovo doktrina“, o prezentacjos metu pristatyta siūloma 

kariuomenės modernizacijos koncepcijos vizija ir įgyvendinimo planas  (Мясников, 2005). 

Planas buvo kuriamas ivertinant GP esama būseną, atlikus gilesnę pajėgų analizę po abiejų 

Čečėnijos karų, kuri parodė labai mažą kariuomenės efektyvumą, kas reikalavo greitos reakcijos, 

tiek keičiant pačių GP struktūrą, tiek V2 ir V2R gerinant informacijos sklaidą, kas trumpintų 

reakcijos laiką į grėsmes, tai  didintų pajėgų efektyvumą. Pagrindinė idėja buvo struktūros 

pertvarkymas taip, kad pajėgos išlaikytų strateginio sulaikymo potencialą ir kovinę parengtį ir 

galėtų greitai ir efektyviai reaguoti tiek į nepaprastosios padėties situacijas, tiek į kilusius 

konfliktus, tiek lokaliai, bei už šalies ribų nenaudojant papildomų pajėgų mobilizacijos 

(Мясников, 2005). Buvo siekiama sukurti struktūrą, kurioje bent 50% pajėgų būtų kovinėje 

parengtije, kitaip tariant kuriamos greitojo reagavimo pajėgos, kurios užtikrins kovinį budėjimą 

aukštoje parengtyje. 

Rusijos-Gruzijos karo metu, kuomet RF GP įsiveržė į Gruzijos teritoriją, prisidengdami 

pagalbą prorusiškai separatistinei „valstybėlei“ Pietų Osetijai buvo padarytos papildomos 

išvados, kurios parodė, koks neefektyvus ir sudėtingas didelių pajėgų valdymas, karių 

pasirengimas, bei koks didelis modernios ginkluotės trukumas pajėgose, nes Gruzijos pajėgos, 

nors ir mažesnės, bet su modernesne ginkluote, puikiai kontraatakavo ir trikdė RF pajėgų 

judėjimą. Norint išvengti panašių situacijų galimuose ateities konfliktuose, reikėjo nedelsiant 
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imtis reformos, apie kurią jau buvo kalbama nuo 2005 m. Norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus 

gerinant ir modernizuojant RF GP Generalinis štabas numatė (Lavrov, 2018): 

• atsižvelgiant į konflikto Gruzijoje pamokas, peržiūrėti doktrinas ir GP 

panaudojimo galimybes tiek taikos, tiek karo atveju. Turint teisinę bazę, GP 

panaudojimas turėtu tapti efektyvesnis ir apibrėžtas tiek taikos, tiek karo metui 

arba remiant sąjungininke. To pasėkoje tiek 2010 m., tiek 2014 m. karinėje 

doktrinoje, labai aiškiai apibrėžti visi galimi GP panaudojimo scenarijai ir 

galimybės;  

• patobulinti ir padaryt efektyvią V2, bei V2R sistemą, kas pagreitintų sprendimų 

priėmimą. Reformos eigoje, tai prives prie karinių apygardų skaičiaus mažinimo 

ir apjungimo. Sprendimas mažinant apygardų skaičių, mažintu „didžiųjų“ štabų 

skaičių, kas greitintu sprendimo priėmimo eigą, nes procesai vyktų sklandžiau ir 

greičiau. Efektyvesnis valdymas dėl gerinamų V2 ir V2R sistemų, bei 

vadovavimo grandinės mažinimas mažinant apygardų skaičių greitina sprendimų 

priėmimo procesą, o tai didina pajėgų galią, nes jos valdomos efektyviau. 

• Analizuojant priešreforminę kariuomenės sandarą ir stebinti personalo skaičiaus 

kitimą reformos metu, matomas pirminis iškreiptas piramidės vaizdas – tai reiškia 

karininkų (vadovaujančio personalo) daugiau, nei karių. Reformos eigoje 

siekiama tai pertvarkyti , to pasėkoje valdymas turėtų tapti panašesnis į 

vakarietišką „Piramidės“ modelį, kuriame kylant aukštyn valdymo grandine, 

žmonių skaičius mažėtų, Rusijoje iki tol, buvo labai populiarus valdymo 

elementas, kas labai stabdė sprendimų priėmimo efektyvumą. Kita opi GP 

problema buvo karių nepasiruošimas, kaip 2008 m. teigė Generalinio štabo 

viršininkas Makarovas – tik 20% karių buvo pasiruošę reaguoti į kritinę situaciją  

(Cohen, A.; Hamilton, R. E., 2011). Reformos eigoje bus siekiama užtikrinti, kad 

pastoviai būtų palaikoma 50% padalinių kovinė parengtis ; 

• pasenusios ginkluotės keitimas modernizuota arba naujais ginkluotės tipais 

(Российская государственная программа развития вооружений на 2011—

2020 годы, 2010); 

Minėtas „ГПВ–2020” – tai prezidento dekretas, kuriame apibrėžiamas laikotarpis ir 

aprašoma planuojama įsigyti karinė technika, kuri turėtu pasiekti GP nustatytame laikotarpyje. 
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Minėtasis dokumentas pakeitė analogišką,  „ГПВ–2015”, kuris buvo pasirašytas įpusėjus 

modernizacijos perginklavimo etapui, taip norint pagrysti palyginti didelias finansines išlaidas ir 

buvo dalinai įgyvendintas. 2017 m. priimtas dokumento atnaujinimas, kur dalis ginkluotės jau 

planuotos įsigyti, nukelta iki 2027 m., kitaip tariant terminas, šiektiek padidinant planuojamus 

kiekius, pratesiamas 10-čiai metų, kas parodo RF prastą finansinę padėtį (Богданов, 2018). 

Vienas esminių skirtumų lyginant su kariuomenės struktūra paveldėta iš SSRS, tai naujoji 

koncepcija siūlanti padidinti kiekį padalinių, kurie būtų karinėje parengtyje ir visada pasiruošę 

reaguoti į iškilusius įššukius (panaši koncepcija į NATO greito reagavimo pajėgas). Tokio tipo 

pajėgų koncepcija padėtų greitai ir laiku reaguoti į kilusius konfliktus, stichines nelaimes ar 

taikos palaikymo misijas pagrinde remiantis pajėgų turimom rezervo galimybėmis, o ne 

mobilizaciniais procesais kaip buvo iki šiol remiantis senąja struktūra. Mobilizacijos procesas 

įsijungtu tik prasidėjus didesniems kariniams veiksmams (Giles, K; Monaghan, A, 2014, psl. 3).  

Vienas esminių karinių struktūrų tiesioginio pavaldumo pakeitimų – tai 2012 m. 

prezidento dekretu pakeistas GP tiesioginis pavaldumas, jei iki tol aukščiausias GP vadas buvo 

gynybos ministras, tai po pakeitimo, aukščiausias vadas tapo prezidentas. Gynybos ministras ir 

Generalinio štabo viršininkas tapo tiesiogiai pavaldus RF prezidentui ir atsiskaitinėja tiesiogiai 

jam (Muchin, 2012). Tokiu būdu, RF prezidentas, gali valdyti GP tiek taikos, tiek karo metu 

duodamas konkrečius nurodymus per Gynybos ministrą arba Generalinio štabo viršininką.  

2008 m. tuometinio gynybos ministro A. Serdiukovo iniciatyva, reformos pradžioje, buvo 

numatyta personalo mažinimo politika (Указ Президента РФ "О некоторых вопросах 

Вооруженных Сил Российской Федерации", 2008).  Toks sprendimas kaip ir reforma iš 

pradžių buvo pasitikta priešiškai, nes su karinių apygardų mažinimu  (Указ Президента 

Российской Федерации „О военно-административном делении Российской Федерации“, 

2010), radikaliai mažėjo vadovaujančio personalo skaičius (Bryce-Rogers, 2011), kas ir kėlė 

dideli nepasitenkinimą generolų ir karininkų tarpe, bet apygardu skaičiaus mažinimo kaina buvo 

didinimas valdymo efektyvumas ir trumpinama vadovavimo grandinėlė, kas eigoje galėjo 

padidinti GP efektyvumą ir greitinti sprendimų priėmimą. 

Po reformos įgyvendinomo RF GP tapo mažesnės skaičiumi, todėl reikalaujančios 

mažiau žmogiškosios galios (resusų išlaikymui ir aprūpinimui mažinimas), turinčios mažiau 

kovos mašinų, aviacijos, laivų (senoji technika keičiama nauja arba modernizuota, kurios kiekiai 

mažesni, bet galia išlaikoma ta pati arba auginama, naudojant naujo pavyzdžio ginkluotę), bet 
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stipriai atnaujintas srteginis branduolinis ginklas ir jo nešėjai, o žmogiškoji galia,  nors skaitiniu 

atžvilgiu mažesnė, tapo gerokai efektyvesnė, didinat jų kovinį pasiruošimą. 

Anot puolamojo neorealizmo atstovų, valstybės puolamoji galimybė, bei branduolinis 

potencialas – tai vienas iš galingos valstybės požymių. Projektuojant puolamąją galią ir ji 

susideda ne tik iš pajėgų kiekio, bet iš sprendimo priėmimo greičio, bei modernios vadovavimo 

ir valdymo sistemos, kas leidžia ginkluotę panaudoti greitai ir efektyviai. Šiuo atžvilgiu reforma 

buvo reikalinga, nes iš analizavus Rusijos – Gruzijos konfliktą, RF pamatė, kad Grizijos 

kariuomenė, kuri buvo kiekybiškai mažesnė, pasitelkusi šiuolaikišką ginkluotę ir naudodama 

vakarietišką V2 ir V2R modelį kovojo efektyviai ir sugebėdavo efektyviai stabdyti RF GP, 

kurios dėl pasenusio vadovavimo modelio ir prastų ryšių tarp padalinių veikė ne taip efektyviai. 

 

3.1.1. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų karinės reformos eiga 

 

Paruošiamojo etapo trukmė 2005-2008 metai. Prieš pradedant reformą buvo bandoma 

eksperimentų būdu patikrinti, ar naujoji struktūra bus efektyvi ir funkcionali (Petraitis, 2011, psl. 

163). Paruošiamojo etapo metu, buvo imtasi eksperimento, kuomet pasirinktose struktūriniuose 

vienetuose, buvo reformuojami padaliniai atsižvelgiant į naują S. Ivanovo siūloma padalinių 

struktūrą, kurioje buvo remtasi brigados tipo koviniu vienetu, kas didino padalinio mobilumą ir 

supaprastindavo V2 elementą. Kaip minėta anksčiau, buvo susidurta su dideliu nepasitenkinimu 

iš senojo karinio elito, persmelkto senąja sovietine ideologija ir mąstysena  (Nichol, 2011, psl. 

7). Norint išvengti įvairių netikėtumų, vadovaujančios pareigos buvo pasiūlytos vidutinės 

grandies generolams, kurie buvo labiau suinteresuoti eksperimento sėkme ir procesu, nes 

eksperimentui pavykus ir siekiant padidinti motyvaciją, jie turėjo užimti naująsias 

vadovaujančias pareigas. Pagal duomenis iš lentelės Nr. 3.1.1.1 matome, jog vyresniųjų 

karininkų skaičius 2008 m. – 2012 m. stipriai mažėjo, o tuo tarpu jaunesniųjų karininkų poreikis 

didėjo, tai įtakojo struktūrinė reformos dalis, karinių apygardų mažinimas ir perėjimas nuo 

divizijos prie brigados, kaip pagrindinio vieneto modelio. 2008 m. ir buvo ruošiamasi visuotinei 

visų pajėgų reformos (Petraitis, 2011, psl. 163)., o visą reformos įgyvendinimą buvo nuspręsta 

įgyvendinti etapais. RF GP reforma buvo reikalinga, nes po Rusijos-Gruzijos konflikto, buvo 

pastebėta, jog tik labai mažas procentas padalinių buvo pasiruošę vykdyti karinius veiksmus 

nedelsiant ir buvo pilnai sukomplektuoti  (Gratz, 2014, psl. 1), tokiu būdu iš keturių komponentų 
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valdymo grandinės buvo norėta pereiti prie trijų komponentų, kas spartintų prendimų priėmimų 

greitį ir didintų GP mobilumą, bei efektyvumą  (Nichol, 2011, psl. 14). Didinant padalinių 

paruošimą ir efektyvumą -  proporcingai didinama galia, nes pajėgos greičiau ir efektyviau 

reaguoja į iškilusias grėsmes ir bent pusė pajėgų yra pasiruošusios reaguoti kelių valandų bėgyje. 

 

Kar. Laip&snis 2008 m. 2012 m. Pokytis % 

Generolai 1107 866 -22 % 

Pulkininkai 15365 3114 -80 % 

Papulkininkiai 19300 7500 -61 % 

Majorai 99550 30000 -70 % 

Kapitonai 90000 40000 -56 % 

Vyr. leitenantai 30000 35000 +17 % 

Leitenantai 20000 26000 +30 % 

Bendras skaičius 365000 142000 -61 % 

Lentelė Nr. 3.1.1.1 Vadovaujančio personalo pokytis. Šaltinis: Баранец, В. “Что 

ждёт российскую армию после военной реформы“ (2008).  

 

Pradinis reformos etapas buvo taktinės grandies reorganizacija, jo pabaiga buvo numatyta 

2009 m. gruodį. Šio etapo metu, buvo planuojama tradicinius RF GP taktinius junginius -  

divizijas, kurios susidarydavo iš 13 tūkst. personalo, pakeisti į mažesnes, bet labiau mobilias ir 

efektyvesnes valdyme brigadas (pamokos išmoktos Rusijos-Gruzijos kare, kuriame truko 

mobilumo RF GP divizijoms), kurios susidarys iš 5,5 tūkst. personalo (Thornton, 2012, psl. 21-

22). Perpus mažesnis žmonių skaičius nei divizijoje, leis brigadai reaguoti tiek į asimetrines 

grėsmes, tiek į karinės grėsmes (lokalius karinius konfliktus) daug efektyviau ir greičiau, nes 

suvaldyti mažesni kiekį žmonių yra daug paprasčiau, o su atnaujinta ginkluote, tai gali padidinti 

brigados efektyvumą. Brigadų efektyvumas buvo testuojamas tų pačių metų liepą surengtuose 

brigadų mokymuose,  kuriose teigiamai įvertinus pertvarkymą ir patvirtinus junginių efektyvumą 

greičiau reaguoti į grėsmes bei efektyvesnį jų valdymą keičiantis situacijai mūšio lauke 

(Petraitis, 2011, psl. 164). RF GP ėmėsi reformos divizijose ir iki 2009 m. pabaigos 203 divizijos 

buvo pertvarkytos į 83 brigadas, kurios buvo pasiruošusios nedelsiant reaguoti į iškilusias 
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grėsmes ir buvo priskirtos prie nuolatinės karinės parengties vienetų (Thornton, 2012, psl. 23-

24).  

Paraleliai sausumos pajėgoms, taip pat reformuojamos RF karinės oro pajėgos. KOP 

pulkai ir divizijos reformuojamos į aviacijos bazes, kas karinio vieneto dydžiu prilygsta SP 

brigadai (Petraitis, 2011, psl. 168). Aviacijos bazės taip pat bus suskirstytos pagal kategorijas, 

auksčiausią kategoriją (pirmąją) turės bazės turinčios 5-10 eskadrilių ir galinčias remti visas 

pajėgas, žemesnės kategorijos aviacijos bazės galės remti tik tam tikras pajėgas, pvz. sausumos 

ar jūrų pajėgas (Гаврилов, 2009). Naujai reformuotos aviacijos bazės nebūtinai bus pavaldžios 

RF KOP, kai kurių bazių valdymas ir administravimas gali būti pavaldus toms pajėgoms, 

kurioms jos bus priskirtos atsižvelgiant į užduoties pobūdį  (Барабанов ir Фролов, 2012). 

Lyginant su doktrinose įvardijamu pagrindiniu RF priešininku JAV, toks oro pajėgų priskyrimas 

primena JAV pavyzdį, kuomet laivynas, sausumų pajėgos ir oro pajėgos turi atskiras, bet kartu ir 

panašias sąlygas ir pačių valdomą aviaciją, kuri yra tiesioginiame pajėgų  pavaldume, arba 

konkrečių pajėgų sudedamoji dalis. Panašiu principu turėtų atsirasti skirstymas ir RF po 

reformos, žinant kad RF turi jūrinę aviaciją (naikintuvai skirti lėktuvnešiui „Admiral Kuznecov“, 

bei žvalgybiniai orlaiviai skirti kovai su povandeniais laivais), labai tikėtina, jog pvz. šturmo 

(atakos) aviacija, skirta paremti SP bus tiesioginiame sausumos pajėgų pavaldume, kad 

supaprastinti V2 elementa ir pagreitinti sprendimų priėmimo procesą sutrumpinant vadovavimo 

gandžių ilgį taip greitinant V2, bei greitą ir savalaikę paramą pajėgoms. 

Taktinės grandies reorganizavimo etapo pabaigoje pereinama prie oro gynybos padalinių, 

transporto aviacijos ir karinių oro pajėgų apjungimo į bendras pajėgas. 2015 m. rugpjūčio 1 d. 

RF gynybos ministras S. Shoygu pranešė, kad RF KOP (Vojeno vozdushnijy syli) ir RF oro ir 

kosmoso erdvės gynybinės pajėgos (Voyska vozdushno-kosmicheskoy oborony) apjungiamos ir 

tampa Oro erdvės ir kosmoso gynybos pajėgomis, apjungiančiomis visą turimą pajėgų struktūrą 

ir susidedančia iš Oro pajėgų, Kosminių pajėgų ir  Priešlėktuvinės - priešraketinės gynybos 

pajėgų (TASS, 2015). Priešraketinei ir priešlėktuvinei gynybai užtikrinti naudojami kompleksais 

S-300 ir  S-400  (IISS, 2020, psl. 195), bei radiolokacinėmis stotimis  (Baev, 2015, psl. 12), 

kurios informuoja apie raketinio smūgio grėsmę. Pajėgumai priskirti reformuojant anksčiau RF 

KOP pavaldžių oro gynybos pajėgų, ateityje pagal perginklavimo planą ginkluotės parką turėtų 

papildyti S-500 kompleksas  (IISS, 2020, psl. 217). Analizuojant RF gynybos ministro S. 

Shoygu pranešimą spaudai ir apie šių pajėgų kurimą, galima daryti prielaidą, jog eigoje tai taps 
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pagrindinės RF oro ir kosmoso erdvės gynybos pajėgos ginsiančios RF nuo oro antpuolių pavojų, 

branduolinių ir tiksliosios ginkluotės raketinių smūgių, bei kosminių grėsmių (kalbama apie S-

500 kompleksus, galėsiančius numušinėti taikinius esančius artimoje kosminėje erdvėje). 

Kaip buvo minėta  2010 – 2012 m. pagrindinis dėmesys buvo skirtas operacinės ir 

strateginės operacinės vadovybės (karinių apygardų)  reorganizacijai. Šio etapo pagrindinė idėja 

– sutvarkyti V2, kad jis atitiktų naująją struktūrą ir veiktų kuo geriau ir funkcionaliau  

(McDermott, 2020). Reformos pradžioje V2 buvo neefektyvus, o pajėgų struktūra labai ilgino 

sprendimų priėmimo procesą ir jų greitį – tai karinė apygarda, armija, divizija, pulkas. Tokios 

struktūros naudojimas ilgina V2 ir sunkino savalaikį sprendimų priėmimą arba koordinaciją tarp 

skirtingose teritorijose veikiančių padalinių. Šis V2 trūkumas akivaizdžiai matėsi Rusijos-

Gruzijos konflikte, po kurio buvo inicijuota GP reformos pradžią. Minėto konflikto metu 

skirtingų GP pajėgų padaliniai, negalėjo tinkamai komunikuoti tarpusavyje, kas stipriai sunkino 

veiksmų eigą ir stabdė padalinių bendradarbiavima tarpusavyje  (Massicot, 2019). Naujoji 

struktūra turi atrodyti paprasčiau – tai karinė apygarda, operacinė vadovybė (operacinis štabas), 

brigada (mažiausias karinis padalinys, kuris gali veikti visiškai savarankiškai ir reaguoti į 

iškilusias grėsmes) (Rossiiskaya Gazeta, 2008). Nauja struktūra numatė eliminuoti vieną iš 

dedamųjų, taip supaprastindama pačią V2 grandinę, tai savo ruožtu paprastina V2 eigą. 

Reformoje numatyta pulko ir divizijos rolę pakeisti brigada, korpuso ir armijos vietą užims 

operacinė vadovybė, o karinė apygarda pavirs į jungtinę strateginę vadovybę (nors kituose 

šaltiniuose išlieka pavadinimas karinė apygarda), kuri galės puikiai funkcionuoti tiek taikos, tiek 

karo metu (senoji struktūra karo metu buvo reorganizuojama į frontą), nereikalaudama jokios 

reorganizacijos - tai taip pat supaprastina V2 (Petraitis, 2011, psl. 170). Operacinės vadovybės 

(operacinio štabo) atsiradimas V2 struktūroje, tai armijos arba divizijos štabo reorganizavimas, 

pritaikant jo veiklą naujai keliamoms užduotims ir jų veikloje bei pavaldume apjuniant kelias 

jiems pavaldžias brigadas ar netgi skirtingų pajėgu elementus, norint užtinkrinti tinkama 

užduoties vykdymą ir ginkluotės valdymą (Interfax, 2009). 

Strateginių vadovybių (karinių apygardų) kūrimas (reorganizacija) buvo numatytas 

pradinės reformos koncepcijoje ir pratestuotas pradinio (priešreforminio) eksperimento metu, kur 

buvo patvirtintas jos efektyvumas pertvarkant karinių apygardų štabus. Pasibaigus reformai, 

tokio pobūdžio vadovybei bus pavaldžios visos jos regione esančios pajėgos, o pati strateginė 

vadovybė galės pati planuoti ir vykdyti operacijas ne tik RF teritorijoje, bet esant poreikiui už jos 
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ribų (Petraitis, 2011, psl. 171). Naujai sukurta oro ir kosminės erdvės strateginė vadovybė taip 

pat gali turėti atskirą strateginę valdybą, nes pagal planą ateityje, jai turėtų atitekti visų 

strateginių ginklų (išskyrus disponuojamų Šiaurės laivyne) valdymas (Baev, 2015). 

Norint supaprastinti strateginį pajėgumų valdymą nuo 2010 m. gruodžio 1 d. remiantis 

prezidento dekretu išleistu tų pačių metų rugsėjo 21 d. "О военно- административном делении 

Российской Федерации" buvo restruktūrizuotos karinės apygardos (iki reformos buvo šešios). 

Įgyvendinus tikslus. Apygardų skaičius sumažintas iki keturių, bet 2016 m. nuo Vakarinės 

apygardos atjungiant Šiaurės laivyna sukuriama penktoji apygarda:  

 

Karinė apygarda Papildoma informacija 

„Vakarų“ karinė apygarda 

štabas Sankt Peterburge su priskirtomis 

Leningrado ir Maskvos aygardų 

pajėgomis, bei Baltijos laivynu 

„Šiaurės laivyno“ karinė apygarda, 

sukurta 2016 m. 

štabas Severomorske, jos pavaldume 

Šiaurės laivynas su disponuojama 

strategine ginkluote 

„Pietų“ karinė apygarda 

štabas Rostove prie Dono su 

priskirtomis Šiaurės Kaukazo karinės 

apygardos pajėgos, dalis Pavolgio – 

Uralo karinių pajėgų, bei Juodosios 

jūros laivynas ir Kaspijos flotilė 

„Centrinė“ karinė apygarda 

štabas Jekaterinburge su priskirtomis 

didesne dalimi Pavolgio – Uralo 

kariniais vienetas ir Sibiro karinėmis 

pajėgomis 

„Rytinė“ karinė apygarda 

štabas Chabarovske su priskirtomis 

Tolimųjų Rytų karinėmis pajėgomis ir 

Ramiojo vandenyno laivynu, bei 

Kamčiatkos flotile 

Lentelė Nr. 3.1.1.2 RF karinės apygardos ir jų štabai. (Šaltinis: 

https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news.htm) 
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Ginkluotųjų pajėgų strateginių apygardų atnaujinimas įvyko 2014 m rugsėjo 20 d. 

prezidento V. Putino dekretu, prie Pietinės karinės apygardos prijungdamas Sevastopolio miestą 

Kryme, kur bazuojasi Juodosios jūros laivynas. 2014 m. Krymas buvo okupuotas ir neteisėtai 

prijungtas prie Rusijos Federacijos, pagrindžiant prijungimą tuo, jog Krymas ankstesnė jos 

valdyta teritorija. Tokiu būdu, RF bando įteisinti Krymo aneksiją, prijungdama ją prie vienos iš 

savo karinių apygardų. 

 

1 pav. 2016 m. RF karinės apygardos ir joms pavaldus regionai. RF gynybos 

ministerijos duomenys. (Šaltinis: https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news.htm) 

 

Po karinių apygardų  restruktūrizacijos ir jų skaičiaus sumažinimo, taip sukuriant penkias 

karines apygardas, kas supaprastina V2 pajėgose, tokiu būdu greitinant jų reakciją į kilusias 

grėsmes ir įšukius. Kitas žingsnis buvo padalinių optimizacija, taip mažinant grandinės ilgį iki 

taktinio lygmens. Remiantis Ria Novosti pateikta prezentacija apie planuojamą RF ginkluotųjų 

pajėgų reformą  (Rossiiskaya Gazeta, 2008), jų optimizacijos proceso metu  iki 2012 m. 

planuojamas karių  planuojamas karių mažinimas nuo 1,2 m. iki 1 m., kas sudaro apie 16 % nuo 

esamo personalo, bet tokios priemonės didins efektyvumą ir mažins pajėgų išlaikymui reikalingą 

karinio biudžeto dalį, kurios saskaita galimai bus pagerintas gerbūvis (tarnybinių butų skirimas, 

ginkluotės ir ekipuotės naujinimas).  
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Bandant gerinti V2 elementą ir sukurti kariuomenės struktūrą, kuri panašėtų į 

Vakarietišką variantą paremtą „piramide“, kas mažina vadovybės kiekį, taip greitinant sprendimų 

priėmimo procesus. To pasekoje stipriai mažinamas karininkų skaičius, kas sudaro apie 57% nuo 

iki reformos buvusio skaičiaus. Toks vadovaujančio personalo mažėjimas taip pat vyksta  

padalinių skaičiaus mažinimu. Reformos pradžioje buvo planuojama reformuoti pajėgas tokiu 

būdu sausumos pajėgų padalinių skaičius nuo 1890 karinių vienetų mažės iki 172 naujo tipo 

brigadų (mažinimas net 90%) iš kurių bent pusė sudarys greito reagavimo pajėgas. Karinės oro 

pajėgos nuo 340 karinių vienetų sumažės iki 180 padalinių (mažinimas 48%). Karinis jūrų 

laivynas bus mažinamas nuo 240 karinių vienetų iki 123 (mažinimas 49%). Strateginės raketinės 

ginkluotės vienetų skaičius nuo 12 mažinamas iki 8 (33%). Oro ir kosmoso gynybos pajėgose 

nuo 7 vienetų iki 6 (mažinimas 15%)  ir oro desanto pajėgos nuo 6 vienetų mažinamos iki 5 

(mažinimas 17%)  (RIA, 2009). Tokios optimizacijos pagrindinė idėja – sumažinant valdymo 

grandinėlę, tokiu būdu padidinant valdymo efektyvumą ir sprendimų priėmimo greitį, taip 

siekiama užtikrinti, kad padaliniai esantys GRP galėtų reaguoti į iškilusias grėsmes kelių valandų 

bėgyje. Sumažintas pajėgų skaičius – tai tikslas didinti profesionalios kariuomenės dydi, 

mažinant neparuoštų šauktinių skaičių GP, o tai taip pat ir ekonominė išraiška, nes aprūpinimo ir 

išlaikymo kaštai mažėja. 

Remiantis „The Military Balance“ (IISS, 2020) leidinį, daug pasenusios karinės technikos 

nėra nurašoma, bet užkonservavus patalpinama į rezervo saugyklas, paliekant kelis veikiančius 

egzempliorius GP, kad būtų galima ruošti šauktinius (paruoštąjį rezervą) ja naudotis. Kilus 

visuotiniam karui (kaip tai aprašoma RF karinėje doktrinoje), o prie tokios globalios taktikos RF 

priprate nuo SSRS laikotarpio, kuomet treniruojamasi vykdyti masyvias puolamasias operacijas, 

tokiu būdu demonstruojant savo galią. Tuo atveju bus mobilizuoti rezerve esantis paruošti RF 

piliečiai turėją karinį paruošimą ir atitarnavę RF GP (Бондаренко, 2010). Aktyvavus 

mobilizacinį procesą ir surinkus aktyvujį rezervą, juos reikia apginkluoti ir aprūpinti būtinais 

daiktais. Tam atvejui yra daromos saugyklos, kuriose laikoma užkonservuota ginkluotė, 

morališkai pasenusi, bet žiūrint per galios prizmę kiekybės atžvilgiu įtakos kovos veiksmams 

turėtų. Toks technikos saugojimas – tai tik sąlyginė pagalba ir technikos indėlis į GP esant 

kritinei situacijai, nes nėra aišku kokios saugojimo sąlygos ir ar iškilus grėsmei, kad reiktų 

panaudoti GP rezerve esančia techniką, koks jos kiekis būtų veikiantis. Turint omenyje, kad 

kuriamos naujo tipo saugyklos, galinčios esant poreikiui aprūpinti didelius kiekus rezervo karių, 
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optimizauojant pajėgas didelis akcentas dedamas į kovinės paramos organizavimą, kovinio 

aprūpinimo grandžių kūrimą ir mokymo įstaigų pertvarkymą siekiant paruošti tam tikrą kiekį 

rezervistų kiekį ir eigoje palaikyti jų pasiruošimo ir žinių kiekį (Lietuvoje pvz. būtų veikiantys 

rezervistų mokymai, tam kad atnaujinti ir palaikyti įgūdžius) (Nichol, 2011, psl. 15). Prieš 

reformą daug laiko užtrukdavo atsargų transportavmas iš centrinės saugyklos. Dabar sugalvota 

įkurti teritorines saugyklas, iš kurių bus aprūpinamos teritorinės pajėgos, todėl naujosios 

brigados būtiniausias atsargas ir įrangą turės savo saugyklose (sandėliuose). To pasekoje, 

gynybos ministerija planuoja panaikinti 277 užnugario bazes (sandėlius) ir įkurti 77 naujo 

pavyzdžio lokalias saugyklas, taip sumažindama užnugario personalo kaštus (Petraitis, 2011, psl. 

174). Tokios reformos dėka, tiek amunicijos, tiek atsarginių dalių tiekimas kariniams vienetams 

bus daug greitesnis ir efektyvesnis, nei transportuojant iš centralizuotos saugojimo vietos, o taip 

pat kiekvienas padalinys galės turėti atsargas, kurios tenkins jų asmeninius poreikius ir bus 

sukomplektuojamos pagal jų naudojama ginkluotę. Reikia paminėti, jog didžiausia problema - tai 

naudojama daug skirtingų tipų ginkluotės ir palyginti nedideli kiekiai ginkluotės, kurių atsarginės 

dalys nėra suderinami tarpusavyje. Tai sunkina tiekimą, nes reikia laiko visoms dalims pagaminti 

ir transportuoti, o taip pad gali didinti korupciją ir ginkluotės biudžeto iššvaistymą. 

 

3.1.2. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų karinės reformos 

paskutinio etapo eiga 

 

Paskutinis GP reformos etapas – pajėgų perginklavimas modernizuota arba naujo tipo 

ginkluote, kuri būtų konkurencinga Vakarų ginkluotei. Pati modernizacija ir atnaujinimas buvo 

planuojamas atlikti 2012-2020 metais perginklavimo planą „ ГПВ-2020“ (Gosudarstvenij Plan 

Voruzhenia (Valstybinis ginkluotės planas)) patvirtinus tuometiniam RF prezidentui D. 

Medvedevui. Naujos ginkluotės kiekiai, numatomi tiekti GP, atsižvelgiant į šį planą, yra dideli, 

kas sufleruoja apie numatomą didelį finansavimą ginkluotės pirkimams. 

Remiantis šiuo dokumentu (Российская государственная программа развития 

вооружений на 2011—2020 годы, 2010), per 2012-2020 m. laikotarpį buvo planuojama į KJP 

perduoti 100 vnt. laivų, nes iki reformos RF KJP buvo stipriai nustekentas ir silpniausiai 

finansuojama kariuomenės rūšis. Toks kiekis naujos ginkluotės KJP sustiprintu pajėgų galios 

projekciją. Planuojamame kiekyje 10 vnt. „Borey“ klasės strateginių povandeninių laivų ir 120 
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vnt. „Bulava“ tipo branduolinių raketų jų apginklavimui. 20 vnt. „Jasen“ klasės daugiafunkcinių 

povandeninių laivų, 30 vnt. „Stereguschij“ klasės korvečių, 14 vnt. „Burevestnik“ (6 vnt) ir 

„Admiral Gorshkov“ (9 vnt.) klasės fregatų. RF KOP planuota perduoti 600 vnt. lėktuvų ir 1100 

vnt. sraigtasparnių iš kurių 52 vnt. T-50 (priimtas į ginkluotę pervadintas į SU-57),  48 vnt. SU-

35S, 60 vnt. SU-30SM, 60 vnt. MIG-31, apie 130 vnt. SU-34, 140 vnt. atakos sraigtasparnių KA-

52, 96 vnt. atakos sraigtasparnių MI-28N ir 48 vnt. atakos sraigtasparnių MI-35N 

(modernizuotas MI-24 su nauja avionika). Sausumos pajėgoms 2300 vnt. tankų, 2000 vnt. 

artilerinių sistemų ir 10 brigadų apginkluoti „Iskander-M“ branduolinėmis raketomis (apie 160 

vnt. technikos su dviem raketų paleidimo sistemom (iš viso 320 vnt. raketų). VKS (Vojeno 

Kosmicheskiji Sily) turėjo gauti 56 divizijonus (448 vnt. paleidimo sistemų) S-400 ir 38 

divizijonus (300 vnt. paleidimo sistemų) S-500. S-500 „Prometej“ dar buvo kūrimo stadijoje, o 

juos buvo planuojama įtraukti į ginkluotę iki 2016 m. RVSN (Roketnije Vojska Strategiciskovo 

Naznachenija) planavo gauti  apie 270 vnt. tarpkontinentinių balistinių raketų „Jars“. Šiai 

programai įgyvendinti buvo numatyta skirti apie 19 trilijonų rublių (Богданов, 2018). 

Dokumente apžvelgti planuojami įsigyti ir integruoti į GP ginkluotės kiekiai yra palyginti labai 

dideli, bet atkreiptinas dėmesys į „Iskander-M“ vidutinio nuotolio raketų kiekius. Vertinant jog ši 

ginkluotė gali nešti branduolinį užtaisą, tai stipriai didina Rusijos galią, o šių kompleksų 

dislokavimas Kaliningrado srityje, stipriai paveikia regiono saugumą ir jėgu balansą regione, nes 

jie gali pasiekti taikinius Baltijos valstybėse (450 km spinduliu) (BNS, 2016). Šiu kompleksų 

dislokacija Kaliningrado srityje naudojamas kaip galios demonstracija vakarams, o taip pat 

suteikia galimybes suduoti smūgį JAV partneriams Europoje naudojant vidutinio nuotolio 

ginkluote ir manipuliuojat tokio smūgio galimybe siekiant savo užsibrėžtų tikslų prie derybų 

stalo arba ginant savo interesus. 

Naujos ginkluotės pirkimų esmė – RF GP perginklavimas atnaujinant karinę techniką, 

kuri buvo morališkai pasenusi, o dauguma jos dar sukurta SSRS gyvavimo laikotarpiu. 

Remiantis „ГПВ-2020“ (Российская государственная программа развития вооружений на 

2011—2020 годы, 2015) iki 2015 m. RF ginkluotose pajėgose turėtų būti apie 30% naujos 

technikos, o iki 2020 m. naujos ir atnaujintos technikos skaičius turėtų pasiekti 70%, tai apima ir 

anksčiau išvardintą ginkluotę, o taip pat ir karių individualią ekipuotę. Dokumente pabrėžiamas 

KJP ginkluotės stiprinimas ir atnaujinimas, bei branduolinės ginkluotės kompleksų 

modernizavimas, taip gerinant strateginių (branduolinių) atgrasymo priemonių techninį stovį ir 
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technologinį naujumą (Федоров, 2013). Reformos pradžioje numatyta skirti po 13 trln. rublių 

kasmet GP perginklavimo poreikiams (Petraitis, 2011, psl. 177). Vertinant planuojamos 

atnaujinti per šį laikotarpį ginkluotės kiekius, galima teigi, jog didelė dalis naudojamos 

ginkluotės pajėgose yra pasenusi, o tikslai ją atnaujinti užsibrėžti iki 2020 m.. RF karinis 

biudžetas ir finansavimas naujos ginkluotės pirkimui ir turimos remontavimui, bei 

modernizavimui: 

 

 

RF gynybos biudžetas (mlrd. rublių) 

RF išlaidos naujos ginkluotės pirkimui ir remontui (mlrd. rublių) 

2 pav. Rusijos Federacijos gynybos ir ginkluotės modernizacijos išlaidos. Šaltinis: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/07/808335-rashodi-oboronu , tikrinta 2021-

03-15. 

 

Realybėje skaičiai nebuvo tokie idealūs, net pačiai vyriausybei įvertinus infliacijos kaštus 

tai pilnai nepadengė GP poreikių, o eigoje atsirado kliūčių dėl pasaulinės bendruomenės įvedamų 

sankcijų dėl RF vykdytos Krymo okupacijos ir galimos agresijos Ukrainos atžvilgiu 2014 m., kas 

taip pat smugdė RF ekonomiką („Die Welt“, 2014), o 2020 m. infliacija siekė santykį 1 dol. prie 

70 rublių, tai dar labiau smugdė rublio perkamąją. Pastaraisiais metais kritusios naftos kainos irgi 

nepakankamai pildo RF biudžetą, o ir pačios naftos išgavimas RF teritorinais aspektais yra daug 

brangesnis nei pietinėse valstybėse, todėl kainų atžvilgiu konkuruoti su pietinėmis valstybėmis 

Rusija negali. Pateiktame  paveiksle nr.2 galima matyti, jog iki Krymo aneksijos išlaidos gynybai 

didėjo dėl augančio RF biudžeto, bet įvedus sankcijomsišlaidas kariniam sektoriui teko mažinti 

dėl išorinių veiksnių, tai yra importo ir eksporto stagnacijos. Iki 2016 matomas gynybos biudžeto 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/07/808335-rashodi-oboronu
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augimas (dar pildomas iš rezervo), siekiant išlaikyti planuojamą modernizacijos eigą. Vis dėlto, 

tikėtina, jog fiksuojamas didėjantis gynybos biudžetas yra tiesiog skaitinė finansų išraiška, 

neturinti perkamosios galios dėl šalyje didėjančios finansų infliacijos. 2017 m. vis dar 

fiksuojamas didelis finansinis nuosmūkis ir mažas biudžeto augimas (per tą laikotarpį rublio 

kaina dolerio atžvilgiu krito dvigubai).  

Vertinant paskutinį perginklavimo etapą, atviruose šaltiniuose galima pastebėti 

pranešimus, jog naujos ginkluotės tiekimas į kariuomenę nebuvo toks nuoseklus ir kiekiai, 

pateikti dokumente „ГПВ-2020“, nebuvo pasiekti. Naujieji T-50 (Su-57) iki 2020 m. pabaigos 

buvo testuojami ir tik gruodį pirmieji du serijiniai SU-57 (buvo planuojami 52 vnt.) buvo 

oficialiai priimti į ginkluotę ir perduoti RF GP (Topwar, 2020).  

Analogiška situacija su priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistema S-500 

„Prometey“, kurios priėmimas į ginkluotę nukeltas į 2021 m.  (RIA, 2020) (pagal dokumentą 

buvo planuojama turėti 300 vnt. paleidimo sistemų iki 2020 m.). Naujasis tankas ant universalios 

platformos T-14 „Armata“ taip pat strigo bandymu etape, nors buvo planuojama 2300 vnt. šių 

tankų perduoti į GP iki 2020 m. (Lockie, 2016), dabar tai nukelta į 2025 m. (Gady F.S. , 2016). 

Atviruose šaltiniuose randama informacija, jog bus tiekiama mažomis partijomis iki 100 vnt. 

tankų, o pirmasis perdavimas planuojamas 2021 m. (Armyrecognition, 2018).  

Laivų statybos planuose taip pat spragos, iš planuotų 10 vnt. „Borey“ klasės strateginių 

povandeninių laivų pastatyta tik 4 vnt., universalių povandeninių laivų „Jasen“ klasės tik 1 vnt.,  

7 vnt. naujo tipo korvečių ir 4 vnt. naujo tipo fregatų, kurios gali būti ginkluotos taikliosiomis 

sistemomis „Kalibr“  (IISS, 2020). Arčiausiai planuoto kiekio pagal perginklavimo planus buvo 

„Iskander-M“ mobilių branduolinio raketų kompleksų tiekimas iš planuotų 160 vnt paleidimo 

sistemų GP perduota 140 vnt. (IISS, 2020, psl. 196), o tarpkontinentinių balistinių raketų „Jars“ 

iš planuojamų 270 vnt. perduota 150 vnt. (IISS, 2020, psl. 196). 2018 m. RF norėdama padidint 

isavo galią regione Baltijos jūros regione, Kaliningrado srityje dislokavo „Iskander-M“ 

taikliuosius raketinius kompleksus  (Reuters, 2018), galinčius nešti branduolinius užtaisus apie 

500-700 km. atstumu.  

Tokie RF veiksmai, jų žodžiais – atsakas į NATO priešakinių pajėgų dislokavimą 

Baltijos regione, kas įtakojo šios ginkluotės perdislokavimą, kaip atgrąsymo priemone ir RF 

galios demonstraciją. Šiso ginkluotės dislokacija kelia dižiausią grėsmę artimiausių kaimynų 

infrastruktųrai ir saugumui, nes kaip matome pateiktame 3 pav., raketos paleidimo nuotolio 
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pakanka suduoti smūgi Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Slovakijai, Čekijai ir rytinei 

Vokietijos daliai  (Sabak, 2016). Tokiais veiksmais RF sulaužė INF (Vidutinio ir trumpesnio 

nuotolio branduolinių pajėgų sutartį) sutartį,  kuriuo 1987 m. tarp SSRS (jos susitarimą paveldėjo 

RF)  ir JAV buvo pasirasytas susitarimas panaikinti vidutinio nuotolio branduolinę ginkluotę, tai 

yra branduolines raketas, galinčias nešti branduolinį gnklą 500 – 5000 km. atstumu  (Kimball ir 

Reif, 2019). Tokiu būdu, šios ginkluotės dislokacija Kaliningrado srityje padarė galių disbalanąą 

regione, kuris privertė kaimynines valstybes jaustis nesaugiai, žinant, jog šia ginkluote galima 

suduoti smūgi jų valstybei. 

 

3 pav. “Iskander-M” kompleksų dislokuotų Kaliningrado srityje padengiama teritorija. 

Šaltinis: https://www.defence24.com/missile-defence-base-in-redzikowo-targeted-by-the-

iskanders-from-the-kaliningrad-oblast 

 

Palyginus perduotus GP ir planuotus įsigyti ginkluotės kiekius laikotarpyje tarp 2010-

2020 m. galima teigti, jog ginkluotės modernizavimo ir atnaujinimo planas buvo įvykdytas tik 

trečdaliu. Tai taip pat patvirtina naujai priimtas ir V. Putino pasirašytas dokumentas „ГПВ-

2027“, kuriame numatomas naujas perginklavimo terminas ankstesniame dokumente minėtai 
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ginkluotei, bet kilus ginčams dėl finansavimo dydžio (kariškių atstoviai prašė skirti 55 trilijonus 

rublių dėl didėjančios infliacijos ir to įtakotos projektų kaštų gamybos pabrangimo), buvo vėl 

numatyta analogiška 19 trilijonų rublių suma (Богданов, 2018). Reikia paminėti korupcijos 

problemą RF. 2011 m. prieš prasidedant pajėgų intensyviam perginklavimo etapui, RF paskelbė, 

jog penktadals gynybos biudžeto yra išvogta  (Faulconbridge, 2011).Žinant jog valdžios atstovai 

RF keičiasi retai, vertinant korupcijos mastus, kaip seksis laikytis naujų terminų ir perginklavimo 

kiekių prognozuoti sunku, bet lyginant su ankstesniu planu, galima daryti prielaidą, jog eiga gali 

būti panaši ir visi tikslai 2027 m. bus įgyvendinti geriausiu atveju per pusę nuo planuojamų 

kiekių. 

Apžvelgiant tiek reformos sumanymą jos išgyvendimą ir rezultatus, galima daryti išvadą, 

jog tai nėra tipinė reforma, kokios buvo vykdomos po SSRS subyrėjimo iki 2005 m. kuomet 

buvo tiesiog išskiriami finansai, kurie neaišku kur nukeliaudavo arba būdavo išgrobstyti, o 

rezultatų jokių nebuvo pasiekiama, arba jie egzistavo tik formaliai. 2005 m. pradėta kalbėtis apie 

pastarąją ilgalaikę reformą, kuri buvo suskaidyta į atskirus etapus, norint koncentruotis į 

konkrečius aspektus. Jos metu buvo išanalizuota kitose valstybėse vykdoma V2 praktika ir 

struktūra, kuri buvo pasiteisinusi ir imta panašiu modeliu keisti RF GP struktūra ir V2 elementus, 

perimant gerą patirtį. Įgyvendinant tikslus RF GP skaičiumi tavo mažesnės (apie 1 mil. karių), su 

galimybe esant kritinei situacijai panaudoti paruoštąjį rezervą. Tai sumažins išlaidas  personalui, 

kurias bus galima skirti ginkluotės modernizacijai ir gerbūviui didinti. Pabaigus visus padalinių 

optimizacijos ir V2 struktūros procesinius pakeitimus, RF GP bus pasiruošusios greitai reaguoti į 

iškilusias grėsmes tiek lokalioje, tiek tarptautinėje aplinkoje, jį efektyviai stabdyti pasitelkiant 

mobilesnes pajėgas, o tuomet bandyti pereiti prie derybų stalo turint branduolinį potencialą kaip 

atgrasymo priemonę. 

Pasibaigus reformai, RF ir toliau laužydama INF sutarti didina  savo karinę galią prie 

savo vakarinių sienų ir Kaliningrado apskrityje, taip bandydama atgrasyti tariamą priešą. 

Tariamas priešas – tai NATO gynybinis blokas, kuris RF karinėje doktrinoje įvardijamas kaip 

grėsmė Rusijos Federacijai, dėl jo plėtimosi ir priartėjimo prie RF sienų. Kaip ir minėta RF ir 

toliau agresyviai didina savo galią kertiniuose regionuose - anklavose (pvz. Kaliningrado 

apskritis ir Krymas), taip didindama savo galimybes greitai suburti SP smogiamąją grupę, 

aktyviai vykdyti oro gynybą ar panaudoti konvencinę taikliąją ar strateginę branduolinę 
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ginkluotę. Galimybes greitai veikti RF ištestavo ir sukūrė struktūrą padalinių reformos metu ir 

modernizuodama savo turima ginkluotę keisdama dalį pasenusios į naujus tipus. 

 

3.2. Ginkluotės modernizacija kaip galios stiprinimo veiksnys 

 

Šiame skyriuje glaustai bus apžvelgiama RF GP ginkluotė 2020 m. remiantis „Millitary 

Balance 2020“ leidiniu. Leidinys pasirinktas, nes pagal pirminį reformos planą perginklavimas 

turėjo baigtis 2020 m. (trečiuoju reformos etapu), bet pablogėjus ekonominei situacijai, RF GP 

perginklavimas šiek tiek sulėtėjo ir nevyko tokiais dideliais mastais kaip buvo planuojama 

reformos etapo pradžioje. Skyriuje, išskaidytame į poskyrius, bus apžvelgiama RF GP 

naudojama ginkluotė, kurią RF gausiausiai tiekė į skirtingų rūšių pajėgas, taip didindama jų 

pajėgumus modernesne karine technika. Pateiksiu ginkluotės tipų ir skaičių palyginimus pagal 

ginkluotės rūšį lygindamas 2013 m. (prasidėjus perginklavimui) ir 2020 m. (kuomet jis turėjo 

būti pasibaigęs) „Millitary Balance“ atitinkamų metų publikaciojose pateiktus RF ginkluotės 

skaičius. Toliau apžvelgiami ginkluotės komponentai pasirenkami dėl to, jog konfliktu atveju jie 

sudarytų pagrindinius smogiamuosius vienetus ir darytų įtaka GP galiai mūšio lauke. 

Apžvelgiama ginkluotė buvo naujai tiekiama į RF GP arba labiausiai modernizuota.  

 

3.2.1. Sausumos šarvuota technika 

 

Viena iš trijų pagrindinių RF GP struktūros sudedamųjų ir viena pagrindinių smogiamųjų 

galių – RF sausumos pajėgos. Reformos trečiojo etapo metu, perginkluojant naujai reformuotus 

karinius darinius modernia technika, siekiant padidinti jų karinius pajėgumus, buvo pakeista arba 

modernizuota didžioji dalis jų turimos ginkluotės. Pajėgos disponuoja RF ir SSRS gaminta ir 

modernizuota karine technika, kurią sudaro savaeigė ir nesavaeigė artilerija nuo 122 iki 300mm, 

tankai, šarvuočiai, šarvuoti žvalgybos mašinos, pėstininkų kovos mašinos, savaeigiai 

prieštankiniai raketiniai kompleksai, priešlėktuvinės gynybos sistemos, kurias sudaro 

priešlėktuvinės patrankos, zenitiniai, raketiniai kompleksai skirti mažam, vidutiniam ir ilgam 

nuotoliui. Skaitinė technikos išraiška pateikiama Priede Nr. 1. 

Tankai ir šarvuota technika – viena pagrindinių smogiamųjų SP jėgų artimame mūšyje. 

RF GP prie šio klausimo prieina savotiškai – visas pasaulis unifikuoja savo GP naudojama 
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techniką, pvz. JAV naudojami „Abramsai“, Vokietijoje „Leopardai“, o pats unifikavimas 

supaprastina aptarnavimą tiekiant dalis ir šaudmenis (NATO netgi tankų kalibrus suvienodino 

naujose modifikacijose). Rusija šiuo atveju eina kitu keliu, vyksta keli projektai, tame tarpe ir 

senų tankų modernizacija, kas iš dalies yra didelis finansų ir išteklių švaistymas, nes visi tankai 

yra skirtingų tipų ir naudoja skirtigas komplektines dalis. Tam kad aprupinti daug skirtingos 

ginkluotės tipų, reikia daugiau gamybos pajegumu skirtingoms komplektuojančioms detalėms 

tiekti (o toks didelis tiekimo tinklas taip pat didina korupcijos mąstus). Vien dėl šios priežasties 

buvo imtasi unifikuotos platformos tankui, šarvuošiui ir evakuatoriui kūrimas (galima panaudoti 

ir kitos ginkluotės tvirtinimui), „Armata Universalnaja Bojevaja Platforma“, kas paprastina 

komponuojamų detalių tiekimą, nes visa nauja vikšrinė šarvuota technika naudotu indentiškas 

dalis.  

Vienu metu vyko keturi projektai su skirtingais tankais (skirtingi varikliai ir dalys, 

skirtingi kalibrai). Pagrindiniu SP tanku, kuris turėjo atnaujinti visą parką buvo išrinktas „T-14 

Armata“, kompleksas unifikuota važiuokle, kuri būtų naudojama ir kitai šarvuotai technikai 

gaminti (pėstininkų kovos mašinos, priešlėktuviniai kompleksai ir t.t.). Planas buvo iki 2018 m. 

pab. perduoti RF SP pirmąsias devynias „Armatas“, bet vėliau tai buvo nukelta į 2019 metus, o 

pastaruoju metu kalbama apie 2022 m. (TASS, 2020) Šaltiniuose rašoma, jog tai vyksta dėl 

neišspręstų bėdų su transmisija, varikliu ir paliekamu dideliu šilumos pėdsaku (Gady, 2020). 

Kitame šaltinyje minima apie 12 tankų ir 4 šarvuotų evakuatorių pristatymą į SP iki 2019 m. pab. 

(Mizokami, 2019). Bėdas su transmisija galima buvo stebėti 2015 m. pergalės parado metu, 

kuomet Raudonojoje aikštėje užgeso naujasis RF SP tankas, o taip pat užsidegė ant tos pačios 

platformos sukurta pėstininkų kovos mašina „T-15“, kas parodo variklio defektus. Šaltiniai mini, 

jog pagal naują planą iki 2022 m RF SP turėtų gauti 132 „Armata“ tipo patformas, bet iš to 

daryti išvadas, kiek iš jų bus skirta „T-14“ , „T-15“ pėstininkų kovos mašinai ar „T-16“ 

sunkiasvoriui evakuatoriui, sunku. 

Kariuomenė vis dar naudoja daugelį „T-72“ modifikacijų, kurios modernizuotos iki „T-

72B3“ versijos apie 2013 m., nors pats tanko modelis gaminamas ir naudojamas nuo 1973 m., tai 

daro tanką konstruciškai pasenusiu, nors kažkiek ir atnaujinta technologiniam spektre (IISS, 

2020, psl. 196). „T-80“ modifikacijų iš kurių pagrinde „T-80BVM“ su aktyviaisiais  „Relikt“ 

šarvais ir patobulintu taikikliu  (Корякин, 2016), kurie priimti į ginkluotę 1976 m. ir 

technologiškai patobulinami per eilę modifikacijų, bet kaip ir „T-72“ yra konstrukciškai pasenę 
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(IISS, 2020, psl.. 196). „T-90“ ir jų modifikacijų (Сухопутные войска РФ, их численность и 

структура, 2019) aktyvioje tarnyboje  turima gerokai mažiau (skaičius pateiksliu lentelėje Nr.1), 

bet priimti į ginkluotę nuo 1992 m. ir kelis kartus modernizuoti (IISS, 2020, psl. 196). 

Planuojama visus egzistuojančius „T-90“ modifikuoti į iki „T-90M“ per 2020 – 2025 m 

laikotarpį (Military today, 2020). „T-90M“ – tai šiuo metu naujausias RF GP turimas tanko 

modelis, nes „T-14 Armata“ naujųjų RF tankų gamyba stringa ir jų tiekimas, kaip minėta 

anksčiau vis nukeliamas tolyn. Pastarasis tiekimo laikotarpis nukeltas iki 2025 m. 

Šarvuota technika – vikšrinės pėstininkų kovos mašinos ir ratiniai žvalgų automobiliai. 

„BMP-2M“  - 2005 m. modelio modifikacija, esminis pasikeitimas naująjame bokštelyje 

„Бережок“sumontuota ginkluotė (Оружие-России, 2014), kuri atitinka naujai keliamus 

reikalavimus ir gali užtikrinti pakankamą ugnies galią keliamoms užduotims vykdyti. Aktyviai 

naudojami įvairių modifikacijų BMP-1, BMP-2 ir BMP-3. Dideli kiekiai šios technikos turima 

aktyviame naudojime, kita dalis patalpinta į saugyklas rezervui (IISS, 2020, psl. 196).  

„BTP-82A“ – naujoji versija, su naujuoju moduliniu bokšteliu, ginkluotu 30 mm 

patranka ir 7,62 mm kulkosvaidžiu (Минобороны России, 2020). 2020 m. duomenimis 

naudojamas mažas kiekis naujųjų „BTR-82A“ ir apie 1000 vnt. „BTR-82A/AM“ modifikacijų, 

nes finansiškai buvo pigiau modernizuoti senuosius BTR-82 į A/AM versiją (IISS, 2020, psl. 

196). 

„Taifun – U/K“ – modifikacija priklauso nuo gamintojo (U – Uralmash, K – Kamaz), 

nuo to skiriasi ir komplektacija, bet pagrindinė paskirtis – didelio kieko karių pervežimas didelio 

pravažumo ir lengvai ratine šarvuota technika. Pirmieji parodymai visuomenei apie 2014 ir 2015 

metus per pergalės šventės paradą (RIA, 2017). 

„Tigr“ – šarvuotas multifunkcinis 4 varomų ratų automobilis (galima išvesti daug 

analogijų su „Humvee“). Naujoji modifikacija „Tigr-M“  su 30 mm patranka, 2016 m. priimtas į 

ginkluotę (RIA, 2016). Turintis daug modifikacijų ir pritaikomumo galimybių pagal poreikius, 

gali būti montuojamas kulkosvaidis arba 30 mm automatinis granatsvaidis, taip pat trumpo 

nuotolio priešlėktuvinės sistems, prieštankinės sistemos, bei radijo ryšio ir elektroninės kovos 

sistemos. Turi didesnį brolį „Volk“ (Vilkas) (Warsonline, 2012), kuris taip pat yra multifunkcinė 

6 varomų ratų šarvuota technika turinti platų spektrą modifikacijų. 

Analizuojant duomenis paimtus „Military Balance 2013“ ir „Military Balance 2020“ 

leidinių, galima matyti tendencingą senosios šarvuotos ginkluotės mažėjimą aktyviame 
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naudojime ir minimalų pasikeitimą esančios užkoncervuotos sandeliuose (rezerve). 2020 m. 

leidinyje pateikta informacija, jog tankų esančių rezerve pamažėjo nuo 18000 vnt. iki 10200 vnt., 

tai taip pat rodo, jog atsisakoma pasenusios ginkluotės esančios rezerve, kuri neatitinka 

šiuolaikinių standartų (iš ginkluotės balanco išimta „T-55“, „T-62“ ir „T-64A“). Pasenusios 

ginkluotės mažinimas supaprastina logistika, nes unifikuojant tiek rezerve tiek aktyviai 

naudojamus tankų tipus, kurių ir taip yra trys skirtingi, paprastinamas atsarginių dalių ir 

šaudmenų tiekimas į užnugario sandėliavimo vietas. Galima daryti išvada, jog tai GP 

modernizacijos ir optimizavimo (tiek ginkluotės, tiek pajėgų struktūros) procesų įtaka, tokiu 

būdu paliekant naujasnę ginkluotę pajėgoms, kas didina jų efektyvumą ir galią mūšio lauke, bei 

supaprastina techninį aptarnavimą, mažinant ekonominius kaštus.  

 

3.2.2. Artilerija ir Salvinės sistemos 

 

Pagrindinės savaeigės haubicos pateikiamos RF GP naudojamos ginkluotės sąrašuose - 

152 mm haubica 2A65 „Мста-Б“ į ginkluotę įtraukta SSRS laikais 1987 m.  ir jos atnaujinta 

versija 152 mm haubica 2S19( M1 ir M2) „Мста-C“ – savaeigė haubica, kurta pakeisti 2C3 152 

mm haubicą (IISS, 2020, psl. 188-210). Dalis haubicų aktyviai naudojamos GP, o kita dalis yra 

užkonservuotos saugyklose, kaip rezervinė ginkluotė. Išskirti, kiek kokio tipo modifikacijų 

disponuoja RF GP sudėtinga, bet pagal pagal „Military Balance“ leidinius surinkti skaičiai bus 

pateikti lentelėje Nr.2 (IISS, 2020, psl. 189-210). 

Galima teigti, jog reaktyvinės salvinės sistemos plačiausiai naudojamos RF GP. Ši 

ginkluotė viena salve gali padengti dideli plotą, kuriame galimai bus susitelkusios priešiškos 

pajėgos, nes turi tiek naikinamąją galią, tiek didelį psichologinį poveikį priešo kariams dėl 

skleidžiamo savito reaktyvinės raketos garso. RF GP naudoja 300 mm. salvinė sistema 9A52-2 

„Smerch” – 1987 m. sukurta sistema, vėliau buvo modernizuota ir išlieka RF GP sudėtyje. 

Šaltiniuose galima rasti informacijos dėl šių sistemų užsakymo norint padidinti jų kiekį GP 

(ЦАМТО, 2020). Analogiško veikimo principo 122 mm. salvinė sistema 9K51 

„Grad”(modernizuota 9К51М „Tornado-G”) – SSRS sukurta ginkluotė, RF modernizuota ir 

naudojama. 2020 m. (IISS, 2020, psl. 196). 220 mm. salvinė sistema 9K57 „Uragan” – SSRS 

sukurta sistema, RF modernizuota ir naudojama. Viena iš modernizuotų versijų 9K512 “Uragan-

1M” gali naudoti tiek 220 mm., tiek 300 mm. reaktyvinius sviedinius nuo sistemos 9A52-2 
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„Smersh”. Gakima įžvelgti ginkluotės unifikacijos procesą, siekiant supaprastanti ginkluotės 

aptarnavimą ir amunicijos tiekimą, nes ta pati sistema, gali naudoti skirtingas reaktyvines 

raketas, užtenka pakeisti tik paleidimo mechanizmą, tokie sprendimai didina reakcijos ir 

panaudojimo, bei aptarnavimo greiti atsižvelgiant į situacija ir disponuojamą amuniciją (IISS, 

2020, psl. 196). 

„Chrizantema-S“- prieštankinė platforma su valdoma raketa, kuria galima montuoti ant 

šarvuotos technikos ir kovos sraigtasparnių. Taikinių naikinimas nuo 400 m. iki 6000 m., įtraukta 

į ginkluotę nuo 2005 m., iki 2020 metų nedidelis kiekis šios naujosios prieštankinės ginkluotės 

sumontuota ant savaeigių platformų (IISS, 2020, psl. 185). 

Analizuojant skaičius pateiktus Priede Nr. 2, daugelis artilerinių ir salvinių – raketinių  

sistemų pagaminta SSRS  laikotarpyje ir RF modernizuota arba naudojama senoji versija. Daug 

seno tipo artilerinės ginkluotės sistemų laikoma saugyklose nenumatytiems atvejams (totaliam 

karui) su keliais aktyviais technikos vienetais paliktos personalo esančio GP rezerve paruošimui. 

Pagal kiekius naudojamus GP pateiktus Priede Nr. 2 galima daryti išvadą, jog didelių 

pasikeitimu aktyviausiai anuojamose salvinėse ir artilerinėse sistemose nėra, panašūs kiekiai 

išlieka nuo 2013 metų. Rementis tiek 2013 m. leidiniu  (IISS, The Military Balance, 2013), tiek 

2020 m. leidiniu  (IISS, The Military Balance, 2020) galima rasti, jog didelis kiekis senos 

artilerinės ginkluotės išlieka užkonservuota sandeliuose, kuri esant poreikiui gali būti panaudota. 

Toks ginkluotės saugojimas padidina RF GP pajėgumus, bet esminis klausimas išlieka, ar 

konservuojama seno pavyzdio ginkluotė bus tinkamai veikianti ir galės atlikti jai keliamas 

užduotis, todėl galios padidinimo spektre – tai keblus klausimas. 

 

3.2.3. Tikslioji raketinės sistemos 

 

Tikslioji raketinė ginkluotė – viena iš stipriai vystomu ir modernizuojamu RF GP sričių, 

kuri minima RF karinėje doktrinoje. Tokio tipo ginkluotė gali naikinti taikinius vidutiniu ir 

dideliu nuotoliu taip trikdydama priešiškų pajėgų veiksmus. 

Kompleksas „Iskander-M“- raketinis kompleksas, įtrauktas į ginkluotę 2006 m. ir gali 

naikinti taikinius iki 500 km. atstumu. Pagrindinė šių sistemų užduotis – priešiškų 

priešlėktuvinių ir priešraketinių sistemų, bei kitų strateginių objektų naikinimas. Turi 

modifikaciją „Iskander-K“ (Texnomaniya, 2015), kuri pritaikyta sparnuotų raketų paleidimui. 
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Šių raketinių kompleksų privalumas – mobilumas, nes kas kartą galima keisti paleidimo 

pozicijas, tokiu būdu apsaugant savo pozicijas nuo kontraatakos (IISS, 2020, psl. 196). Tokiu 

būdu RF pasitraukus iš INF,  ji laužydama susitarimus naudoja trumpo ir vidutinio nuotolio 

kompleksą galintį nešti branduolinę ginkluotę. Toks ginkluotės dislokavimas Kaliningrado 

srityje didina įtampą regione. Tokiu būdu RF stengiasi išlaikyti savo galią  ir užsienio politika 

remti karine jėga. 

Kompleksas „Tocka-U” – pirminis jo variantas suprojektuotas, pagamintas ir įtrauktas į 

eksploataciją SSRS 1975 m., pastaroji modifikacija skiriasi nuo pradinės padidėjusiu šūvio 

nuotolių iki 120 km. ir įtrauktas į eksploataciją 1989 m. Šiuo momentu RF GP mažina šiuos 

kompleksus naujaisiais „Iskander“ tipo kompleksais, taip didindami pajėgų efektyvumą ir galią 

modernizuojamos ginkluotės dėka. Remiantis informacija kurią galima rasti šaltiniuose minima, 

jog visas šias sistemas iki 2020 m. planuojama pakeisti Iskander tipo kompleksais 

(Armyrecognition, 2016). Priede Nr. 3 matoma, jog 2020 m. vis dar naudojama sistema, tai rodo 

finansavimo trūkumą norint pakeisti visas sistemas naujosiomis. 

„Bastion“ – raketinė sistema skirta pakrančių apsaugai ir pakeisti pasenusią raketinę 

sistemą „Redut“. Šūvio nuotolis identiškas senąjai – 300 km. Į eksploataciją įtraukta 2015 m. 

skirtas vidutinio ir tolimo nuotolio taikiniams jūroje naikinti (IISS, 2020, psl. 200). 

„Val“ – raketinė sistema vidutinio nuotolio taikiniams jūroje naikinti. Papildo sistemą 

„Bastion“, nes gali atakuoti taikinius arimame nuotolyje iki 130 km. tokiu būdu gerindamas 

vandens prieigų gynybą. Į RF GP ginkluotę įtrauktas 2008 m. (IISS, 2020, psl. 200)  . 

Analizuojant ginkluotės kiekius pateiktus Priede Nr. 3 galima teigiti, jog RF 

modernizuodama pajėgas ir jų turimą ginkluotę, mažina turimą senųjų kompleksų kiekį, juos 

keisdama efektyvesniais ir gerokiai naujesniais „Iskander-M“ ir „Iskander-K“ kompleksais. Taip 

pat didinami pakrančių gynybos galimybės ir didinimas efektyvumas pasenusius taikliuosius 

raketinius komplekus „Redut“ keičiant į „Bastion“ ir juos papildant kompleksais „Val“. 

Vertinant „Iskander“ tipo kompleksų kiekio didėjimą, galima teigti, jog tokiu būdu RF stipriai 

didina savo galią, kuom didina disbalansą ir galių pasiskirstymą regione, ypač didindama 

nesaugumo jausmą mažosioms valstybėms, tame tarpe Lietuvai, nes dalis „Iskander“ kompleksų 

dislokuota Kaliningrado apskrities esklavoje gali naikinti taikinius iki 500 km atstumu, kas gali 

suteikti RF galimybes meginti manipuliuoti šia ginkluote, norint pasiekti savo politinius tikslus. 

Vertinant pakrančių gynybos kompleksų atnaujinimą, galima teigti, jog RF stiprina savo 
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pakrančių apsaugą, bet kitą vertus, žinant visą RF pakrantės ilgį, jų kiekis labai mažas, bet 

galimas ju permetimas į reikiamus rajonus pagal poreiki gali užimti laiko. Kitavertus, nors jų 

turima nedaug, bet dislokuonat jas strateginėse vietose (sąsiauriai, kanalai, gausios laivybos 

pakrantės), galima stipriai įtakoti judėjimą tomis teritorijomis, taip trikdant suisiekima ir kitų 

valstybių ekonomiką ar pasiekiamumą. Turint minty, jog šiu sistemų turimas kiekis nėra didelis, 

jas galima vertinti labiau kaip atgrąsymo priemones, nuo galimos atakos iš jūros. 

 

3.2.4. Oro gynybos kompleksai 

 

Doktrinoje, kaip viena iš prioritetinių vystomų krypčių įvardijama oro gynyba. Tokius 

prioritetus galiam vertinti kaip gerai išanalizuotą galimo priešininko naudojamą taktiką (JAV 

mėgstama taktika) - kontroliuoti oro erdve, tuomet sausumos pajėgoms mažiau trikdžių vykdytu 

savo operacijas ant žemės, nebijant oro ir taikliosios ginkluotės smūgių. RF dideli dėmesi skiria 

pasenusių sistemų atnaujinimui ir šiuolaikinių sistemų diegimui į ginkluotasias pajėgas. 

„Тоr-М/М1/М2/М2У”- divizino lygmens (trumpo ir vidutinio nuotolio) oro gynybos 

sistema. Suprojektuota ir pagaminta RF 2008 m., 2013 m. modifikuota ir pradėta atnaujinimo 

programa turimų kompleksų. Visų šios sistemos modifikacijų 2020 m. duomenimis, RF GP 

disponuoja daugiau nei 120 vnt. (IISS, 2020, psl. 196). 

Zenitinė raketinė sistema „S-300B“- sistema skirta apsiginti nuo įvairiapusių oro grėsmių 

vidutiniu nuotoliu, sukurta SSRS laikotarpyje, modernizuota RF. RF GP apginklavusios 125 

divizionus šia sistema. Pagal 2016 m. informaciją, turima 1500 paleidimo sistemų „S-300” ir 250 

paleidimo sistemų “S-300В”. Nuo 2020 m. planuojama šią sistemą keisti naująja „S-350”, kuri 

nuo 2020 m. įtraukta į ginkluotę (Минобороны России, 2020) ir yra gerokai pranašesnė savo 

techninėmis charakteristikomis už senąją sistemą. 

Zenitinė raketinė sistema „S-400“- sistema, kaip ir „S-300B“, skirta visoms grėsmėms iš 

oro naikinti, esminis skirtumas – didesnis pasiekiamas atstumas (radarų padengimas apie 

600km., o naikinimas apie 400km., priklauso nuo naudojamos ginkluotės tipo. Įtrauktas į RF 

pajėgas nuo 2007 m. ir nuo to laiko į RF GP perduoti apie 57 divizijonams (apie 500 kompleksų 

1 divizijonas – 9 paleidimo sistemos ir 120 raketų, žinoma – žinant Rusijos finansinę situaciją, 

galima daryti prielaidą, kad jie gali būti nepilnai sukomplektuoti)  (BMPD, 2019). Paraleliai 

šioms sistemoms, RF GP turi dar daug skirtingų trumpo ir vidutinio nuotolio patrankų ir 
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modernizuotų SSRS vidutinio nuotolio raketinių sistemų „BUK“ gamintų SSRS laikotarpyje. 

Pagrindinį vaidmenį oro gynybos terpėje atlieka būtent „Tor“, „S300“ ir „S400“ sistemos, o patį 

oro gynybos planą galima susikirstyti į trys žiedus. Pirminis (dydysis) apsaugos žiedas 

dengiamas „S-400“, šis kompleksas gali aptikti taikinį už 600 km. ir naikinti taikinius nuo 2 – 

400 km diapozone. Antrasis apsaugos žiedas (vidutinis) „S-300“ (kurį palaipsniui keičia „S-

350“). Šie kompleksai padengia taikinių fiksavimą ir naikinimą iki 100(60) km., o jų spragas 

taip pat užpildo tokiam diapozone galintis dirbti S-400. Artimiausias atstumas nuo ginamo 

objekto dengiamas „Тор-М/М1/М2/М2У”sistemos, kuri gali naikinti taikinius iki 16km. astumu. 

RF taip pat skelbė pradėjusi darbys prie S-500 komplekso kurimo, kuris galėtu naikinti taikinius 

esančius artimoje kosminėje erdvėje, kitaip tariant kovai su palydovais (RIA, 2017). 

Vertinant pateiktus Priede Nr. 4 skaičius, nors ir neturint tiksliai išreikštų kiekių 2013 m., 

bet imant bendrą imtį iki 2020 m. priešlėktuvinės gynybos paleidimo sistemų kiekis padidėjo 470 

vnt.. Toks priešlėktuvinių sistemų kiekio didėjimas rodo, jog RF didina savo priešlėktuvinės 

gynybos galimybes modernizuodama pačias sistemas ir didindama jų kiekį. Tokius procesus 

galima vertinti kaip gynybinių pajėgumų didinimą, žinant jog jų doktrinoje įvardijamo 

potencialaus priešininko ir grėsmę tariamai RF keliančio NATO Aljanso vienas iš esminių 

kariavimo būdų – tai dominavimas ore, turint omenyje, jog NATO valstybių disponuojams 

naikintuvų kiekis gerokai viršija turima RF,  tai vienintelis būdas trikdyti potencialaus 

priešininko veiksmus oro erdvėje, taip pridengiant savo SP veiklą regione. 

Vertinant RF priešlėktuvinę gynybą – tai palyginti dideli atstumai, kuriais sistemos gali 

reaguoti į grėsmes oro erdveje, o vertinant tai, jog jų veikimas pagrįstas vertikaliu paleidimu – 

kiekviena sistema gali atakuoti taikinius 360° kampu greičiau ir efektyviau, kas mažina sistemų 

kiekį, reikalingu objekto žiedinei gynybai padengti. Vienintelė, panašaus tipo vertikalaus 

paleidimo sistema NATO bloke – prancūziškoji SAMP/T turinti 360° padengimą. Oro gynybos 

sistemų gausa, leidžia gynyba vykdyti persidengiant skirtingų tipų dengimo laukui, o tokai 

taktika, leidžianaikinti oro taikinius daug efektyviau ir greičiau, nes jeigu grėsmės nepavyko 

sunaikinti tolimu atstumu, jį gali sunaikinti artimesnio žiedo oro gynybos sistemos, tokiu būdu 

gaunamas puikus ginamo rajono padengimas. 
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3.2.5. Aviacija 

 

Šiame poskiryje iš esmės bus apžvelgiami naikintuvai ir strateginė aviacija, nes šie du 

tipai daro didžiausią įtaką ir turi didžiausią naikinamąją galią. Reikia paminėti, jog RF GP turi 

didelį transporto aviacijos parką, todėl turi galimybes pervežti didelį kiekį karių ir lengvai 

šarvuotos technikos arba, esant poreikiui, juos desantuoti. Tokius taktinius manevrus, su didelio 

kiekio desantinėmis operacijomis operacijomis galima stebėti strateginių karinių mokymų metu, 

kuomet pajėgos metamos teritorijos užėmimui konflikto metu į priešiškų pajėgų užnugarį po 

takliosios artilerijos ir raketinės ginkluotęs smugių. 

SU-57 – naujausias, 5-tos kartos, padidinto manevringumo ir sumažinto pastebimumo, 

universalus RF naikintuvas, sukurtas 2010 m. ir nuo 2020 m. pasirodė žinutės, jog RF KOP 

ruošiasi pirkimui. Pradžioje buvo planuojami tik 2 vienetai (TACC, 2018) (tai ganėtinai mažas 

kiekis naikintuvų, galbūt jie bus skirti mokymams), nes po metų pasirodo kita žinutė, jog RF GP 

planuoja 76 naikintuvų pirkimą (TASS, 2019), kurie bus perduoti GP iki 2028 m. Iki šio 

momento, dar nei vienas šio lėktuvo modelis neįtrauktas į ginkluotę ir neperduotas GP, nes 

projekto eigoje buvo daug atidėliojimų, iš to galima daryti išvadas, kad ir iki 2028 m. tiekimas 

gali vėluoti arba bus perduotas mažesnis kiekis orlaivių, nes panašių situacijų galima stebėti su 

daugeliu karinės technikos naujinimo projektų RF (turima omenyje pvz., T-14 „Armata“). 

Atidėjimą gali įtakoti ir patirta katastrofa pirmojo borto paskutinio bandymų etapo metu dėl 

lėktuvo valdymo gedimo (RIA, 2019).  

RF gynybos ministras S. Šoigu 2020 metų pabaigoje, per savo video konferenciją 

paminėjo, jog Rusija turėtų sparčiau gaminti penktosios kartos naikintuvus SU-57, nes tai turėtų 

tapti vienas iš pagrindinių modernių RF karinės aviacijos elementų  (VESTI, 2021). Naikintuvui 

dar nepasiekus ginkluotojų pajėgų, konstruktoriai pradėjo jo modernizaciją, ką įtakojo jau minėta 

2019 m. įvykusi testuojamo orlaivo katastrofa (pasaulinėje praktijoje dažniausiai modernizuoja 

jau savo resursa baigiančius orlaivius, taip norėdami pratesti jų tarnybos laiką ir pritraukti prie 

kintančių taktinių salygų). Nepaisant pradėtos modernizacijos, vistik 2020 m. gruodį RF 

ginkluotosios pajėgos gavo pirmąjį naują serijinės gamybos naikintuvą  (Сычёв, 2021). 

Modernizuotų naikintuvų bandomasis skrydis planuojamas atlikti 2022 metais, o tai kelia dilemą, 

nes iki 2024 metų RF ginkluotosios pajėgos turėjo gauti 22 vnt. naujo tipi naikintuvų (pagal prieį 

tai psirašytą sutarti 76 vnt. isigyti)  (Сычёв, 2021). Dilema iškyla dėl to, kokius gi naikintuvus 
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RF GP gaus? Ar jau modernizuotus, ar vis dar senos, pilnai neišdirbtos koncepcijos, labiau 

prilyginamus 4++ kartos naikintuvams, nei 5-tosios. Jei viskas vykstaip, tuomet galima 

prognozuoti, jog planuotų naikintuvų kiekio gavimas taip pat gali sustreitkuoti, nes gautuosius 

reikės vėl modernizuoti (dėl avijonikos problemų), to pasekoje perginklavimas vyks labai lėtai ir 

labai mažais kiekiais. 

SU-27 - sunkusis naikintuvas pradėtas naudoti GP nuo 1984 m. Naudojant šio naikintuvo 

bazę ir ją modernizuojant buvo sukurti beveik visi SU naikintuvų modeliai. Šis sunkusis 

naikintuvas buvo atsakas į JAV gaminamus ir tuo metu naudojamus F-14 ir F-15 (tik pastarojo 

modifikacija iki šiol naudoja JAV) naikintuvus. RF KOP pradėjo SU-27 modernizacijos 

programą ir modernizuotas versijas naudoja iki šiol (Lenta, 2011), nors spaudoje galima aptikti 

ankstesnių siūlymų nurašyti technologiškai pasenusius naikintuvus, vėliau šių siūlymų buvo 

atsisakyta (Нечаев, 2011). SU-35S – universalus sunkusis naikintuvas, tai modernizuota SU-

27M versija,  įtraukta į ginkluotę nuo  2014 m. ir pilnai sukurta naudojant SU-27 orlaivio bazę. 

SU-30M2/SM - universalus sunkusis naikintuvas, sukurtas SU-27 bazėje ir taip pat kelis kartus 

modefikuotas. Pagal klasifikaciją, priskiriamas 4+ naikintuvų kartai. Naikintuvas priimtas į 

ginkluotąsias pajėgas 1996 m., tai vienas iš modernesnių RF naudojamų naikintuvų tipų, todėl 

planuojama iki 2025 m. dar plėsti šių orlaivių parką. SU-33 – 1998 m. į RF GP patvirtintas 

jūrinis, denio bazavimo naikintuvas, skirtas vieninteliam RF turimam lėktuvnešiui „Admiral 

Kuznecov“. Orlaivis taip pat viena iš SU-27 modernizavimo atšakų, turintis daug panašumų su 

SU-30. Nuo 2017 m. spaudoje buvo rašoma apie planus šiuos orlaivius modernizuoti iki SU-30 

lygio (Navy Recognition, 2017) keičiant avioniką, variklius ir suteikiant galimybę naudoti 

šiuolaikišką ginkluotę (FLOT, 2019). 

SU-24 -  viršgarsinis atakos naikintuvas, pirminis variantas pagamintas, priimtas į 

ginkluotę ir modernizuotas SSRS laikotarpyje 1967-1993m. . Lėktuvas gali būti naudojamas 

žvalgybos duomenims rinkti (MR versija) ir signalų žvalgybai (MP versija). Rusijos GP vis dar 

naudoja modernizuotą SU-24M2 versiją, kurie buvo atnaujinti 2000 metais ir SU-24MR 

žvalgybine versiją. Spaudoje buvo pranešimų, jog iki 2020 m. planuojama modernizuoti apie 60-

70% šių orlaivių parko (Lenta.ru, 2011). 

SU-34 – naikintuvas bombonešis į RF GP įtrauktas 2014 m., pirminė idėja buvo šiuo 

orlaiviu pakeisti moraiškai pasenusį viršgarsinį atakos naikintuvą SU-24. Naikintuvo pagrindui 

pasirinktas SU-27 pakeičiant jo kabinos konstrukciją, tam išplatinant jo korpusą. Pakeista 



68 

 

pirminė paskirtis, iš naikintuvo, skirto kontroliuoti oro erdvę perdaryta į multifunkcinį atakos 

naikintuvą, o esant poreikiui gali vykdyti naikintuvo ir bombonešio funkciją.  

SU-25 artimos oro paramos reaktyvinis lėktuvas, pagamintas ir įtrauktas į GP 1981 m. 

SSRS laikotarpiu. Viena iš vėliausių modifikacijų SU-25SM. Buvo pradėta programa norint 

visus  juos modernizuoti, tačiau iki 2020 m. modernizavus tik apie 30% avia parko, programa  

buvo nutraukta. Tikriausiai dėl to, jog  modernizacija reikalauja daug pakitimų, o RF GP 

internetiniame puslapyje galima atrasti SU-39, kuris atrodo indentiškai pastarajam modeliui, 

tiesiog gamykliškai į senąjį korpusą sumontuojama visa nauja avionika ir naujausios sistemos 

(Yuferev, S., 2012). Galima daryti išvadą, jog dėl to buvo nutraukta senųjų orlaivių atnaujinimo 

programa. 

MIG-31 pirmasis SSRS sukurtas 4-tos kartos perėmimo naikintuvas, kuris pakeitė MIG-

25. Naikintuvas originalus galimybe pakilti į 82000 pėdų (apie 25 km.) aukšti ir pasiekti beveik 3 

machų greitį. Šis modelis RF GP naudojamas nuo 1981 m., turi nemažai modifikacijų. 2019 m. 

buvo pasirašyta sutartis šių orlaivių modernizacijai iki 2023 m. (Interfax, 2019). 2008 m. po 

paskutiniosios gausios modernizacijos MIG-31BM (BM – bolshaja modernizacija(Didelė 

modernizacija)). Iki 2023 m. pabaigos buvo planuojama modernizuoti visus turimus MIG-31 

naikintuvus iki BM modernizacijos lygio. Modernizacijos eigoje 10 naikintuvų modernizuoti į K 

modifikaciją, skirta nešti Kinzhal tipo raketas (TASS, 2018). Pastaruoju metu, spaudoje rašoma 

apie projektuojamus PAK DP („dalnij perechvatchik“) arba MIG-41, kuris turi pakeisti aukščiau 

minėtą naikintuvą. Planuojama jog pirmuosius skrydžius naujasis perėmimo naikintuvas turėtų 

atlikti pirmąjį skrydį iki 2025 m., o į ginkluotę būti priimtas iki 2028 m. (Meier R., 2021) . 

MIG-29 universalaus panaudojimo ketvirtos kartos naikintuvas. Įtrauktas į RF GP 

ginkluotę 1982 m. Nuo to laiko atlikta daug modifikacijų. Šiai dienai RF Jūrinė aviacija naudoja 

MIG-29K (korobelnij) ir dviviečius MIG-29KUB (korobelnij ucebno bojevoj), kurie skirti 

„Admiral Kuznecov“ lėktuvnešiui. Oro ir kosmoso erdvės pajėgose naudojami MIG-29, bei. 

Naujausios jo mpdifikacijos MIG-29SMT ir mokomieji MIG-29UBT. Planuojama daugiau senų 

orlaivių nemodernizuoti ir tiekti iškarto naujus MIG-29SMT, toks sprendimas priimtas 

patvirtinus metalų nusidėvėjimą ir konstrukcinį nuovargį, kas gali privesti prie katastrofos. 2019 

m. pradėta šnekėti apie galimybe keisti MIG-29M/M2 ir MIG-29K/UBK į MIG-35, kuris buvo 

pristatytas tais pačiais metais ir priimtas į ginkluotę (RIA, 2019).  
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 A-50 – Rusiškasis AEWC‘s atitikmuo. Orlaivis skirtas tiek žvalgybos informacijai rinkti, 

tiek V2 funkcijai atlikti. Į tginkuotę orlaiviai priimti dar SSRS laikotarpiu 1984 m. sukurti 

transporto lėktuvo naudojant IL-76 transportinio lėktuvo korpusą. RF atlikta modernizacija į A-

50M, kuris turi galimybę pasipildyti kurą ore (AVIA, 2011). Norima iki 2024 m.  pasenusius A-

50 modelius keisti į naujuosius A-100, kurie turėtu pažangesnį radarą ir galėtų atitikti naujiems 

keliamiems reikalavimams (Aviation, 2020). 

IL-18/20/22/38 – toje pačioje bazėje pastatyti lėktuvai, pirmasis (IL-18) tranportinis, 

antrasis (IL-20) žvalgybinis ir trečiasis (IL-22) skraidanti vadavietė.  Visi šie orlaiviai sukurti 

naudojant IL-18 korpuso bazę. Visi išvardinti orlaivio tipai sukurti SSRS laikotarpyje, o IL-38 

orlaivis, skirtas kovai su povandeniais laivais. Aktualiausi ir dažniausiai stebimi modernizuotų 

žvalgybinių IL-20M skrydžiai virš Baltijos jūros, o vykstant NATO arba RF GP pratyboms 

Kaliningrade galima pastebėti IL-38M skrydžius  (IISS, 2020, psl. 200). 

TU-160 – viršgarsinis sunkusis strateginis bombonešis su keičiama sparnų geometrija ir 

galintis nešti branduolinį ginklą. Įtrauktas į ginkluotę 1987 m. SSRS laikais. Šiuo metu RF GP 

vykdo TU-160 modernizaciją, kuria siekiama visus orlaivius atnaujinti ir modernizuoti iki TU-

160M2 lygio (Савелов, 2018). TU-160M2 aprūpintas modernizuota avionika, varikliais ir turi 

sumažinta radarų pastebimumą. Dar 10 vnt. modernizuotų TU-160M2 užsakyta (Никольский, 

2018) ir planuojama iki to paties lygio modernizuoti jau eksploatuojamus TU-160 (Валагин, 

2017). 

TU-22M3 – viršgarsinis su keičiama sparnų geometrija strateginis bombonešis, galintis 

nešti branduolinį ginklą. Įtrauktas į ginkluotę 1972 m. SSRS laikais. 2014 m. buvo priimtas 

projektas apie orlaivių modernizaciją į TU-22M3M versiją, kurios daugelis avionikos 

komponentų indentiški modernizuotam TU-160M2  (TACC, 2017). TU-22M3M aprūpintas 

modernizuota avionika, varikliais ir turi sumažinta radarų pastebimumą, o dėl modifikuojamo 

ginkluotėsskyriaus galės nešti naujo tipo strateginę branduolinę ginkluotę. 

TU-95 – turbopropelerinis strateginis bombonešis, įtrauktas į ginkluotę 1956 m. 

Platforma turėjo kelias modifikacijas, kurios leido atsirasti jūrinei versijai kovai su laivais ir 

povandeniais laivais TU-142, pastarasis orlaivis irgi įvykdytos modifikacijos avionikoje ir 

paieškos radaruose. Šie turbopropeliniai orlaiviai modernizuojami ir laikomi GP kaip atsvara vis 

modernizuojamiems JAV B-52 bombonešiams, galintiems nešti dideli kiekį ginluotės. 
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Remiantis Priede Nr. 5 pateiktais skaičiais ir analizuojant jų kitimą GP perginklavimo 

pradžioje 2013 m. ir 2020 m., kuomet oficialiai iš pradžių skelbtas etapo terminas ėjo link 

pabaigos, galima pastebėti, jog naujo tipo naikintuvu kiekiai didėjo, o daugelis kitų orlaivių, 

tame tarpe dalis ilgojo nuotolio strateginių bombonešių aviacijos kiekiai mažėjo, bet buvo 

modernizuojami. Tokie procesai, ypač modernizacija ilgo nuotolio aviacijos pajėgumų, pritaikant 

juos prie naujo tipo ginkluotės, didina jų galios projekciją visų pajėgų kontekste, nes naujesnės 

ginkluotės naudjojimas, tidina smugio galią ir efektyvumą. 

Apibendrinant RF GP disponuojamus orlaivius, galima daryti išvadą, jog dauguma jų yra 

dar SSRS laikų projektai, tiesiog modernizuoti dabartinėje Rusijoje, kas šiek tiek sumažina jų 

realų efektyvumą, nes vakarai optimizuoja ne tik avioniką, bet ir patį lėktuvo modelį, taip 

gerindami jo aerodinamines savybes ir mažindami pastebimumą. Reikia pastebėti ir modelių 

gausą, kas sudaro keblumus logistikai, nes visų tipų orlaivių (o jų pakankamai daug) su 

skirtingomis modernizacijomi, kas sudaro keblumų greitam aptarnavimui ir remontui. Tai daro 

logistiką daug sudėtingesnę ir prailgina tvarkymo laiką, o kartu tai didina aptarnavimo kaštus. Jei 

Vakaruose pasirenkami keli naikintuvų tipai, kurie atlieka konkrečias funkcijas ir jais 

apginkluojamos visos pajėgos, RF turi, kaip jau minėta, daug skirtingų orlaivių, palyginti mažais 

kiekiais, nuo ko kenčia kokybė ir logistika, trūksta unifikacijos, bet tai tikriausiai lemia 

finansavimo stygius. Jeigu analizuojant tik aviaciją, tai pirmas unikalesnis orlaivis, sukurtas RF - 

tai SU-57, kuris neturi sąsajų su anksčiau gamintais orlaiviais. Jis skiraisi tiek forma, tiek ir 

inovacinėmis technologijomis, bet klausimas kada bus visuotinis perginklavimas, ar tiesiog 

atsiras kelios naujo tipo orlaiviais ginkluotos eskadrilės ir tuo tiekimas kariuomenei bus 

nutrauktas, nes analizuojant spaudą šio naikintuvo tiekimas į ginkluotąsias pajėgas vis 

atidedamas. 

 

3.2.6. Strateginės paskirties ginkluotė 

 

Rusija viena iš daugiausiai branduolinio ginklo turinti valstybė, su jos turimu 

branduolinio ginklo arsenalu gali konkuruoti nebent Jungtinės Amerikos Valstijos  (Kristensen 

H. M., Korda M., 2021). Branduolinio ginklo disponavimas – tai viena iš didžiausių galios 

išraiškų ir demonstravimo tarptautinėje arenoje. RF disponuodama dideli kiekį skirtingų tipo 

branduolinio ginklo galvučių ir skirtingų ginkluotės tipų – tai šachtinio bazavimo branduolinės 
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raketos, paleidžiamos iš orlaivių ar povandeninių laivų, bei mobiolios antžeminės technikos. Dėl 

tokio didelio skirtingų nešėjų kiekio RF branduolinio ginklo nešėjai dažnai vadinami branduoline 

triada, nes apjungia tris skirtingas technikos rūšis – žemė, oras, vanduo. Kaip minėta – 

branduolinis ginklas vienas iš galingos valstybės (kietosios galios išraiška) požymių, nes 

manipuliuojant branduoliniu arsenalu galima įtakoti sprendimų priėmimus tarptautinėje arenoje. 

Branduolinis ginklas taip pat naudojamas kaip atgrąsimo priemone, jei būtų požymių, jog kuri 

nors valstybė ruoštusi vykdyti intervenciją į RF teritorija, nes nei viena pasaulio valstybė 

nenorėtų gauti atsakomojo branduolinio smūgio į savo teritoriją (tokia galimybė aprašoma 

doktrinose). Dėl to dažnai galima pastebėti, jog su tam tikrais RF veiksmais būna taikstomasi, ką 

galima mėginti pagrysti RF karinės galios demonstravimu, norint pasiketi vieną ar kitą užsibrėžtą 

tikslą. 

Strateginei ginkluotei taip pat priskiriami strateginiai bombonešiai, galintys nešti 

branduolinį ginklą, aptarti anksčiau buvusiame poskiryje TU-95M, TU-22M3 ir TU-160M1 ir 

tokias pačias galimybes turintys laivai, kurie bus apžvelgti tolimesniame poskiryje. Dabar bus 

aptariama ginkluotė, jei tiksliau raketos, kurios gali nešti branduolinį užtaisą tarpkontinentiniu 

mastu. Tai gali būti šachtinio bazavimo raketos, kurių bazavimo pozicijas užsienio žvalgyba žino 

ir gali stebėti aktyvumą, bei mobilios sistemos, galinčios gabenti panašaus tipo ginkluotę, bet jų 

buvimo vietą aptikti sudėtingiau, nes jos gali būti pastoviame judėjime savo atsakomybės rajone. 

Kiekiai pateikti Priede Nr. 6.1. RF GP naudojamos strateginės paskirties ratekos pateiktos 

lentelėje: 

 

RТ-2RМ2 „Topol-M“ ir RТ-2RМ „Topol“ 

unifikuotos SSRS gamybos raketos, kurios gali 

būti naudojamos ir šachtinio tipo paleidimo 

įrenginiuose ir mobiliuose junginiuose. Iš 

šachtos pirmasis paleidimas šio tipo 

modernizuotos raketos įvyko 1994 m., nuo 

mobilios platfrmos 2000 m., ginkluotėje taip 

pat išlieka senoji raketos modifikacija, 

paleidžiama tik nuo mobilios platformos(IISS, 

2020, psl. 195). 

RS-24 „Yars“ unifikuotos RF gamybos raketos, kurios gali 
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būti naudojamos ir šachtinio tipo paleidimo 

įrenginiuose ir mobiliuose junginiuose. Įtraukta 

į ginkluotę nuo 2009 m. (TASS, 2019). 

R-36M2 „Vojevoda” 

Šachtinio tipo paleidimo raketa, RF pagrindinė 

branduolinė ir galingiausia turima GP. Ši 

raketa gali įveikti iki 11 tūkst. kilometrų ir 

nešti 10 galvučių po 800 KT, RF GP 

naudojamos nuo 1988 m. šio tipo branduolines 

raketas (RussianForces, 2020). 

UR-100N 

tarpkontinentinė balistinė raketa, kuri 

atsižvelgiant į modifikaciją gali nešti skirtingų 

tipų branduolines galvutes iki 10 tūkst. km. 

atstumu. Naujosios 4-tos modifikacijos nešėjos 

gali nesti „Avangard“ hypergarsines 

manevruojančias branduolines galvutes. 

Naujojo tipo ginkluotes RF GP pagal 2020 m. 

informacija iš viešų šaltinių turi labai mažą 

kiekį. 

 

Kaip minėta, vienas iš RF branduolinės triados elementų yra povandeniniai laivai, kurie 

gali nešti strateginį branduolinį ginklą ir sudaro dalį strateginio branduolinio ginklo panaudojimo 

elementų. Žinoma, RF povandeninių laivų judėjimą stebi užsienio žvalgybos, bet negalima 

atmesti prielaidos, jog būtent šios pajėgos gali suduoti netikėtą branduolinį smūgį iš mažai 

tikėtinos vietos. Kiekiai pateikti Priede Nr. 6.2. RF GP naudojamos strateginės paskirties ratekos 

naudojamos povandeniniuose laivuose pateiktos lentelėje: 

  

RSM-56 „Bulava“ 

moderniausia RF strateginė branduolinė raketa 

skirta montuoti naujojo tipo povandeniniuose 

laivuose „Borej“ (projektas 955) (Резчиков, 

2011). 

R-29RMU „Sineva“ Branduolinė strateginė raketa galinti naikinti 



73 

 

taikinius 8,3 tūkst. km. atstumu. Planuojama 

jog bus naudojama ginkluotėje iki 2030 m.  

(Pike J., 2014). 

R-29R 

„Sineva“ branduolinės raketos pirmtakas, 

pagrinde naudojamas 3 vnt. Kalmar klaės 

povandeniniuose laivuose. Gali naikinti 

taikinius iki 6,5 tūkst. km. atstumu. 

3M-54 „Kalibr“ 

sparnuotoji viršgarsinė raketa, įtraukta į 

ginkluote nuo 1994 m., galinti nešti 

konvencinę arba branduolinę galvutę ir 

paleidžiama nuo žemės platformos, 

povandeninio laivo, laivo arba orlaivio ir 

naikinti taikinius iki 2000 km. atstumu. (IISS, 

2020, psl. 198). 

 

Trečiasis branduolinės triados elementas – tolimoji strateginė aviacija susidedanti iš TU-

95M, TU-22M3 ir TU-160M1 orlaivių galinčių gabenti branduolinį ginklą didelius atstumu ir 

atlikti paleidimą priartėdami prie priešiškų priešakinių linijų, taip didindami atstumą (nes 

šachtinio bazavimo raketos, dažniausiai būna išdėstytos šalies viduje, taip mažinat jų 

pasiekiamumą priešiškoms pajėgoms), tokiu būdu suteikdami galimybę atakuoti ir naikinti 

taikinius priešiškos šalies gilumoje. 

Kh-55 ir jos modernizuota Kh-55SM versija galinti nešti branduolinį užtaisą galinti 

naikinti taikinius iki 3 tūkst. km atstumu. Prie šios raketų šeimos priskiriama ir Kh-102, kuri 

palyginus su ankstesnėmis yra taiklesnė ir turi paklaidą tik iki 7 m., kas yra labai mažai vertinant 

atstumus, kuriais panaudojus ją, galima naikinti taikinius (tikimasi šūvio nuotolis bus ~5 tūkst. 

km.). Tikimasi jog minėta raketa pasieks RF GP iki 2023 m., bet žinant dažną terminų nukėlimą 

dėl prastos ekonominės situacijos, galimą daryti prielaidą, jog tiekimo terminai keisis. Oro 

platformų nešamos ginkluotės kiekiai pateikti Priede Nr. 6.3. 

Galiam daryti išvada, jog strateginė aviacija gauna modernizuotas raketas galinčias nešti 

naujo tipo branduolinius užtaisus toliau ir naikinti taikinius su mažesne paklaida. Įdomu tai, jog 

abejuose lyginamuose „The Military Balance“ (2013 m. ir 2020 m.)  leidiniuose prie strateginės 
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aviacijos nėra priskiriami TU-22M3 (naujausia modifikacija TU22M3M), nors po naujosios 

modifikacijos jie yra pritaikyti nešti šio tipo raketas (buvo padidinti ginkluotės skyriaus 

gabaritai),  galima prognozuoti, jog po 2023 m. kuomet naujoji raketas Kh-102 bus priimta į 

ginkluotę, vyks orlaivių priskirtų strateginei aviacijai peržiūra ir modernizacija. 

Vertinant pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, jog RF didelį dėmesį skria raketų, 

galinčių nešti branduolinį ginklą atnaujinimui. Modernizuojamos jau turimos ginkluotėje ir 

kuriamos naujos raketos, gerinant jų technines charakteristikas. Tokiu būdu siekiama išlaikyti 

vienos iš lyderiaujančių branduolinės valstybės statusą didinant šios ginkluotės potencialą (labiau 

kaip galingos valstybės prestizo). Toks RF elgesys iš pradžiu gali pasirodyti kaip galios 

dindinimas, bet žvelgiant iš kitų valstybių pozicijos prizmes – tai gaunasii ir mažinimas, nes 

kitos valstybės taip pat nenori prarasti savo galios pozicijų ir turėti galimybes smogti atgal (arba 

ieškot galingųjų paramos, saugumui užtikrinti). Toks branduolinės ginkluotės didinimas, parodo 

RF galios auginimą, bet kaip ir minėta, tai iškreipia regiono galios balansą, ypač susigražinus 

trumpo ir vidutinio nuotolio ginklą po pasitraukimo iš INF susitarimo. Tokie RF veiksmai 

prafėjo kelti branduolinio smūgio grėsme didžiosioms NATO valstybėms Europoje, nes prieš tai, 

didžiausia tikimybė buvo, jog branduoliniais smūgiais (jei taip įvyktų) bus apsikeista tarp RF ir 

JAV valstybių.  

 

3.2.7. Laivyno modernizacijos įtaka RF galiai 

 

Rusijos Federacijos karinis laivynas ilgą laiką buvo pamirštas ir buvo labai silpnai 

finansuojamas, bet pastaraisiais metais matoma, jog jis gauna naujos ginkluotės ir iš lėto 

atnaujina savo technikos parką. RF laivynas yra vienas didžiausių pasaulio laivynų, kuris turėjo 

didelę galią tarptautinėje arenoje dėl disponuojamų strateginių ginklų povandeniniuose laivuose. 

Pastaraisiais metais pradėta daug projektų, kurie jau pradedami vilkinti, nes finansavimas 

nukreipiamas kitomis kryptimis, tai galima puikiai matyti su lėktuvnešio „Amiral Kuzneov“ ir 

sunkiojo raketinio kreiserio „Petr Velikij“ rekonstrukciniais darbais, nes sekant spauda, jie 

atrodo arba visiškai nejuda iš vietos ir keičiami tik darbų pabaigimo terminai, bet apie tai 

tolimesnėje skyriaus aprašymo eigoje, kuomet pereisim prie konkrečios technikos analizavimo. 

Dauguma naudojamos technikos laivyne – tai dar SSRS laikotarpyje įvykdyti projektai, RF 
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laikoarpije naujų laivų projektų pastyta nedaug, pagrinde vykdavo tik senų laivų modernizacija. 

Ginkluotės kiekiai pateikti Priede Nr. 7. 

Lėktuvnešis „Admiral Kuznecov“ suprojektuotas ir pastatytas SSRS laiku ir priimtas į 

ginkluotę 1985 m., perimtas RF GP ir naudojamas iki šiol. Buvo nuimtas nuo ginkluotės 1991 m. 

atnaujintas ir gražintas GP 1995 m. (Karpenko, 2016). Galimai, 1995 m. šis vienintelis turimas 

RF GP lėktuvnešis buvo gražintas į rikiuotę pajėgose, vien dėl noro išlikti tarp super valstybių, 

nes tam reikia turėti ne tik branduolinį ginklą, kurio RF turi daug dar nuo SSRS laikų ir kuria 

naujas ginkluotės rūšis šiuo laikotarpiu, bet ir lėktuvnešius (Delfi, 2019), kurie yra didelė 

smogiamoji jėga, nes gali perdislokuoti karinę aviaciją karinių veiksmų paramai į bet kurią 

pasaulio vietą (šioje vietoje, lėktuvnešių kiekiais vis dar lyderiauja JAV, kurios pagrindinis 

principas kariaujant – oro dominavimas, kas padeda paprastesniems veiksmams ant žemės 

esančiams padaliniams). Rusija bandė demonstruoti savo galią 2016 m. „Admiral Kuznecov“ 

atliko kovinį žygį į Sirija, nušviesta daugelio pasaulio spaudos atstovų (Ripley, 2016). Nuo 2017 

m. iki dabar lėktuvnešis yra modernizuojamas. Spaudoje galima rasti terminų, jog 2021 m. 

planuojama modernizaciją baigti, bet žinant jog tai jau terminų nukėlimas po gaisro laive 

(Mikutavičius, 2019) ir pažeidimų po krano kritimo ant jo, galima tik spėlioti kiek dar gali trukti 

lėktuvnešio modernizacijos darbai. Kol kas tik matomas RF lėšų švaistymas fiziškai pasenusiam 

lėktuvnešiui norint išlikti tarp valstybių turinčių tokio tipo laivus. 

Sunkusis braduolinis kreiseris „Petr Velikij“ pradėtas statyti SSRS laikotarpiu, prieš 

sąjungos iširimą, o pradėtas naudoti 1996 m.. 2016 m. kartu su lėktuvnešiu „Admiral Kuznecov“ 

dalyvavo remiant Assado rėžimo kovas prieš sukilėlius Aleppo apylinkėse (Dearden, 2016). 

Remiantis karinio balanco leidiniu 2020 m. RF turi  2 vnt. „Kirov“ klasės laivus – „Orlan“ , kuris 

aktyvioje tarnyboje ir „Piotr Velikij“, kuris turėtų grįžti į rikiuotę 2021 m.  (IISS, 2020, psl. 197). 

Sunkieji kreiseriai kaip pagrindinę ginkluote naudoja sparnuotasias raketas SS-N-19 „Granit“ 

skirtas naikinti jūrinius taikinius ir priešlėktuvines raketas S300F, kurios pritaikytos naudojimui 

nuo plaukiojančių platformų (IISS, 2020, psl. 197).  

„Slava“ tipo raketiniai kreiseriai, remiantis 2020 m. duomenimisginkluoti raketoms prieš 

antvandeninius taikinius SS-N-12 „Vulkan“, kurių neša 16 vnt. su efektyviu nuotoliu apie 500km 

ir 64 vnt. S300F oro taikiniams naikinti (IISS, 2020, psl. 197).  Žiūrint į šių kreiserių gynybai 

nuo greismių iš oro skirtas didelis demesys, nes disponuojama dideliais kiekiais oro gynybos 

raketomis. 
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13 vnt. eskadrinių minininku iš šio kiekio 1 vnt.  „Udaloy I“ 2020 m. buvo rezerve, todėl 

naudojami 12 vnt., tikslesni kiekiai pagal eskadrinių minininkų klases bus patektos lentelėje NR. 

7  (IISS, 2020, psl. 197). „Sovremenny“ klasės, nešantis 8 vnt. SS-N-22 tipo raketinės ginkluotės 

antvandeniniams taikiniams naikinti(IISS, 2020, psl. 197). „Udaloj I“ esančių aktyvioje 

rikiuotėje turinčių 8 vnt. SS-N14 tipo raketų ir 64 vnt. SA-N-9 „Kinzhal“ (jūrinis trumpo 

nuotolio priešlėktuvinės sistemos „Tor“ variantas) (IISS, 2020, psl. 197). Analogiška ginkluote 

ginkluotą „Udaloj II“, o iš visų galima išskirti „Admiral Gorshkov“ eskadrinį minininką,  kuris 

ginkluotas 16vnt. SS-N-30A „Kalibr-NK“ tipo raketų, kurios gali nešti tiek paprastą sprogstamą 

užtaisą, tiek branduolinę galvutę ir naikinti taikinius 1500-2500 km. atstumu (Missilethreat, 

2018). RF planuose visus naujos konstrukcijos laivus perginkluoti šio tipo ginkluote, tai duotų 

galimybę suduoti smugius taikiniams esantiems dideliu atstumu nuo raketų nešėjos pozicijos, 

taip ją apsaugojant nuo atsakomosios ugnies galimybės (Missilethreat, 2018). Naujasniuose šio 

projekto frigatose, planuojama turėti galimybe sumontuoti „Zirkon“ arba „Oniks“ tipo raketas, 

kurios vis dar yra projektavimos stadijose (TASS, 2021). Apsisaugojimui prieš oro taikinius 

turima 32 vnt. vidutinio nuotolio „Redut“ tipo raketų (IISS, 2020, psl. 197). 

RF karinės jūrų pajėgos naudoja 15 vnt. skirtingų klasių fregatų kurių kiekiai pateikti 

lentelėje NR. ų. Dauguma fregatų SSRS laikų projektai ir RF tiktais modernizuoti (perginkluoti 

naujo tipo ginkluote) laivai, naudojantys SS-N-25 tipo raketinę ginkluotė priėš antvandeninisu 

taikinius 200 km. atstumu (IISS, 2020, psl. 198). Iš naudojamų fregatų galima išskirti naujo tipo 

ginkluote ginkluotus laivus – „Admiral Gorigorovich“ tipo laivus turinčius 8 vnt. SS-N-30A 

„Kalibr-NK“ tipo raketas (taikinių naikinimas 1500-2500 km. atstumu ir nešti branduolines 

galvutes), kurių paleidimo šachtos taip pat gali būti naudojamos SS-N-27 „Oniks“ tipo raketoms 

(IISS, 2020, psl. 198), priskiriamomis „Kalibr“ šeimai ir galinčioms naikintis taikinius iki 300 

km. atstumu. Analogiška ginkluotę turi viena modernizuota „Gepard“ tipo fregata (IISS, 2020, 

psl. 198). Per laikotarpį 2013 m. – 2020 m. buvo atsisakyta vienos pasenusios „Kivak II“ klasės 

fregatos ir technikos parkas papildytas septyniais naujais laivais, trys iš jų naujos kartos aukščiau 

minėti „Admiral Gorigorovitch“ klasės laivai. 

Iš 50 vnt. RF KJP naudojamų „Korvečių“ tipo laivų, naująją „Kalibr-NK“ ginkluotę gali 

nešti tik „Sviyazhsk“ (Buyan-M) ir „Karakurt“ klasės korvetės, kuriose sumontuota 8 vnt. 

universalių paleidimo sistemų tinkančių tiek SS-N-30A „Kalibr-NK“, tiek SS-N-27B „Oniks“ 

tipo raketoms, kaip minėta anksčiau, pirmosios jų gali nešti branduolinę galvutę. Per 



77 

 

analizuojamą laikotarpį nuo 2013 m. iki 2020 m. korvečių kiekis KJP padidėjo trim vienetais, 

tačiau analizuojant kiekius pateiktus lentelėje Nr. 7 galime matyti, jog į ginkluote priimtos 11 

naujo tipo korvetės iš kurių aštuonios galinčios nešti „Kalibr-NK“ tipo raketas su branduoline 

galvute. Jos pakeitė ir papildė aštuonias nurašytas pasenusios konstrukcijos korvetes. 

Povandeninis RF laivynas 2020 m. duomenimis turintis 49 vnt povandeninių laivų iš 

kurių 10 vnt. strateginės paskirties povandeninių laivų galinčių nešti branduolinę ginkluotę, o 

likę 39 vnt. taktinės paskirties (IISS, 2020, psl. 196). Aptarsime tik strateginės paskirties 

povandeninius laivus kurie sudaro didžiąją laivyno galią. Povandeninis laivynas, tai pagrinde 

SSRS projektai modernizuoti  RF laikotarpiu. Lentelėje Nr. 7 pateikti strateginių povandeninių 

laivų pokyčiai. Buvo sumažintas „Kalmar“ tipo povandeninių laivų, galintis nešti 16 vnt. SSRS 

sukurtų SS-N-18 tipo raketų su branduoliniu užtaisu, kiekis (IISS, 2020, psl. 196), tai įtakojo 

naujųjų „Borey“ klasės povandeninių laivų priėmimas į ginkluotę, kurie ginkluoti naujo tipo 

branduoline raketa „Bulava“. Tiek raleta, tiek povandeninis laivas – tai vienintelis naujas 

strateginių povandeninių ir raketų skirtų povandeniniams laivams projektas RF laikotarpiu. 

„Borej“ klasės SPL (strateginis povandeninis laivas), gali nešti po 16 vnt. „Bulava“ (IISS, 2020, 

psl. 196) tipo branduolines raketas, o  modernizuotas „Borej-A“ tik 2020 m. baigė bandymus ir 

turėtų būti įtrauktas į GP sudėtį. Šio tipo povandeniniai laivai turės galimybę nešti 20 vnt. 

„Bulava tipo raketomų (Flotprom, 2012). Dar 4 vnt. šio tipo povandeninių laivų statomi  

(Sevmash, 2016). 

 Prie strateginių pajėgų priskirti „Kalmar“ ir „Delfin“ klasės povandeniniai laivai galintys 

nešti po 16 vnt. SS-N-23 „Sineva“ tipo branduolines raketas (IISS, 2020, psl. 196).  Pastarųjų 

skaičius liko nepakitęs, perginkluotas modernizuota „Sineva“ tipo branduoline raketa. Vienas 

„Akula“ klasės povandeninis laivas, esantis rezerve, modernizuotas nešti 20 vnt. (IISS, 2020, psl. 

196)  naujo tipo „Bulava“ branduolinių raketų, bet pagrinde naudojamas kaip treniruočių laivas, 

norint paruošti įgulas dirbti su „Bulava“ raketomis (TASS, 2018).  

Vertinant didžiausias grėsmes Lietuvai, apžvelgsiu Baltijos laivyno, Kaliningrado srityje, 

Baltijskij karinėje bazėje esančius laivus. 3 vnt. „Parchim“ klasės korvetės, orientuotos į kovą su 

povandeniais laivais ir ginkluotos pagrinde giluminėmis bombomis ir sonarais. 3 vnt. „Sonya“ 

klasės minininkai  (Russianships, 2016). 2 vnt „Buyan-M“ klasės corvetės, kurios turi galimybę 

nešti „Kalibr-NK“ tipo ginkluotę galinčia turėti branduotinį užtaisą (TASS, 2020). 3 vnt. 

„Karakurt“ klasės mažųjų raketinių laivų, galinčių nešti „Kalibr-NK“ arba „Oniks“ tipo raketas, 
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nes turi universalias šioms raketoms skirtas šachtas  (TASS, 2020). 4 vnt. „Nanuchka“ klasės 

corvetės, ginkluotos sparnuotosiomis SS-N-25 (po 16 vnt.) galinčiom naikinti taikinius iki 

300km atstumu (IISS, 2020, psl. 196). 6 vnt. „Tarantul“ klasės korvetės (2 vnt. „Tarantul II“ ir 4 

vnt. „Tarantul-III“) (Corporal Frisk, 2019). „Tarantul II“ ginkluotas trumpo nuotolio 

sparnuotosiomis raketomis SS-N-2C, o „Tarantul-III“ neša, kaip ir dauguma anksčiau apžvelgtų 

korvečių SS-N-25 sparnuotasias raketas IISS, 2020, psl. 196). Vertinant RF laivų kiekį 

bazuojamą Baltijskij uoste, galima teigti, jog su visa turima ginkluote tai didelė smogiamoji jėga, 

nes galima daryti prielaida, jog gali būti disponuojamos „Kalibr-NK“ raketos su branduolinėmis 

galvutėmis, o daugumos korvečių disponuojamos sparnuotosios raketos, padengia beveik visą 

Lietuvos Respublikos plotą. 

Apibendrinant, RF GP turi daug SSRS laikais suprojektuotų ir pagamintų laivų ir tik 

pastaraisiais metais pradėjo nedideliais kiekiais bandymus juos modernizuoti ir pagaminti naujus 

laivų tipus, kurie atitiktų pasaulinės ginkluotės kitimo tendencijas. Žinoma, įvertinus laivų 

kiekius ir juose esančią ginkluote, arba galimybes nešti strateginę ginkluotę, galima RF KJP 

išlaiko didelę galią, bet ši galia labai stipriai isskaidyta po atskirus regijonus (Šiaurės, Ramiojo, 

Kaspijos, Juodosios jūros ir Baltijos regijonus). Nauji ginkluotės kiekiai patenkantis į laivyną 

palyginti nedideli ir situacija primena kitas GP rūšis, kur projektai vilkinami, atidedami arba 

naujosios ginkluotės būna pristatomi nedideli kiekiai. Vertinant iš moderniosios pusės, toks 

naujų projektų atidėjimas dėl ekonominės situacijos, gali daryti prielaidą, jog technologinis 

parkas stipriai pasenęs ir gali neatitikti šiuolaikiškų keliamų reikalavimų, o būti tik kiekybinė 

technikos išraiška, paremiama Šiaurės laivyno disponuojamu dideliu kiekiu branduolinių 

galvučių povandeniniuose laivuose. Kaip buvo minėta – stiprus laivynas yra galingos valstybės 

simbolis, todėl RF stengiasi savo galią projektuoti ir didinti šioje srityje. Vertinant turimą 

ginkluotę, tai didelė smogiamoji jėga, galimti padaryti daug žalos, bet ji yra stipriai išskaidyta 

per keturis atskirus laivynus, kas pačią galiso koncentraciją mažina. Taip pat ilgą laiką 

tvarkomas lėktuvnešis, kuris gali greitai pergabenti naikintuvus ir kito tipo denio aviacija savo 

pajėgų paramai už valstybės teritorijos – šiuo kalusimu RF jau seniai arsilieka nuo savo 

konkurentų iš vakarų, nes „Kuznecovas“ yra pasenęs, o naujo tipo lėktuvnešio statubos labai 

brangus procesas, kas RF atveju galetų būti toks pats iglas procesas, kaip dabartinio lėktuvnešio 

remontas. 
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3.2.8. Rusijos Federacijos naujai vystoma strateginė ginkluotė 

 

Remiantis šaltiniuose pateikiama informacija apie naujai vystomas RF strateginės 

ginkluotės rūšis, trumpai bus apžvelgti šiuo metu RF bandymų stadijoje esantys strateginės 

ginkluotės projektai: 

Sarmat (SS-28, RS-

28) 

balistinė tarpkontinentinė šachtinio paleidimo raketa, galinti įveikti 

iki 18 tūkst. km ir nešti iki 50 mt. užtaisą atskiromis galvutėmis. 

Projektavimo darbai prasidėjo 2009 m. (MilitaryRussia, 2021). Nuo 

2021 m. planuojama sistemą įtraukti į GP ir apginkluoti apie 20 

raketų pulkų. Branduolinė raketa „Sarmat“ projektuota norint 

pakeisti senąsias „Satana“ tipo raketas, projektuotas dar SSRS 

laikotarpyje. 2021 m. RF gavo dvi šio tipo šachtinio paleidimo 

branduolines raketas, dar keturias planuojama perduoti 2022 m. 

(Gady, First Serial-Produced RS-28 Sarmat ICBMs to Enter Service 

in Russia in 2021, 2020) 

Avangard (Objekt 

4202, Yu-71 ir Yu-74) 

strateginės paskirties raketinis kompleksas su viršgarsiniu sparnuotu 

bloku. Pradėtas kurti 2002 m. kaip hyper garsinio tipo ginkluotė, 

atsakant į JAV strategines priešraketines sistemas (Rossiyskaya 

Gazeta, 2020). 2019 m. pabaigoje pradėtas tiekti į GP  (Global 

security, 2021). Nešėjas gali transportuoti tiek konvencines, tiek 

branduolines sparnuotąsias galvutes iki 2-jų megatonų. Galvutė, 

atsiskyrusi nuo nešėjo, turi galimybes manevruoti, kas leidžia 

išvengti priešraketinės gynybos. Kaip pats manevravimas vyksta 

realiai, pasakyti sunku. Kaip minėta, nuo 2019 m. sistema pradėta 

tiekti į GP kur 2020 m. duomenimis buvo 2 vnt. šio tipo ginkluotės 

(RussianForces, 2020). 

Burevestnik (9M730) tai siekis sukurti sparnuotąją, radarų neaptinkamą balistinę raketą. 

Tokios ginkluotės idėja gimė dar SSRS laikais apie 1980 m. 

(Atomic archive, 2019). Jos veiksnumas (idėja) paremtas tuo,  kad 

radarų sistemos ją pastebės per vėlai ir nespės imtis gynybinių 

procesų. Projektas šiuo metu bandymų stadijoje ir didelių abejonių 
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kelia idėja pačią raketą padaryti varoma branduoliniu kuru. 2019 m. 

skelbta, jog branduoliniu kuru varomo nešėjo variklis testuotas 

sėkmingai (TASS, 2019). Tokio tipo nešėjo naudojimas didina 

užterštumo galimybę tiek sandėliavimo, tiek eksploatacijos metu 

Kinzhal (Kh-47M2) aviacinė viršgarsinė branduolinė raketa, kuri bus paleidžiama iš 

naikintuvų SU-57 ir MIG-31K (modifikacija sukurta „Kinzhal“ tipo 

raketoms nešti), bei modifikuojamu TU-22M3M, pastarieji dėka 

moderniavimo turės ir padidintą bombų skyrių šioms viršgarsinems 

branduolinėms raketoms nešti. Šiuo metu dislokuota bandymams su 

MIG-31K modifikacijos orlaiviais (Baranec, V., 2019). Veikimo 

nuotolis apie 2 tūkst. km., bei galinti manevruoti paskutiniame etape 

taip klaidindama priešo priešraketinę gynybą (Baranec, V., 2019). 

Nuo 2017 m. pradėta tiekti į RF GP ir testuoti su skirtingomis 

ginkluotės sistemomis (TASS, 2018). 

Poseidon (2M 39) projektuota panašiu principu į „Burevestnik“. Ši platforma varoma 

branduoliniu kuru, todėl skleidžia aplinkai žalingą radioaktyvią 

emisiją. Skirta naikinti laivus ir pakrančių taikinius, optimalus 

greitis 185 km/h, o maksimalus gylis iki 1000 m., tokios 

charakteristikos mažina aptinkamumą. Planuojama, kad galės nešti 

apie 2 mt. galios užtaisą. Daug klausimų kelia greitis, kaip tokiu 

greičiu galės judėti objektas po vandeniu. 2019 m. spaudoja buvo 

matoma žinute, jog RF ruošiasi priimti į ginkluote 2 vnt. 

povandeninių laivų galinčių nešti šio tipo „ branduolinę torpedą“, o 

visus kitus turimus laivus, reikėtu modernizuoti, norint pritaikyti 

šios ginkluotės naudojimui  (TASS, 2019). Indormacijos apie turimą 

šios ginkluotės kiekį arba bandymus rasti nepavyko 

Peresvet lazerinė sistema montuojama ant visureigių, nuo 2019 m. pab. 

dislokuota raketinėse divizijose. Paskirtis – oro ir priešraketinė 

gynyba, bei rajonų, kur dislokuota priešraketinė gynyba, priedanga. 

Taip pat deklaruoja galimybę panaudoti prieš palydovus kosminėje 

erdvėje. Rusijos gynybos ministerija savo išplatintame pranešime 
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nurodė, kad ši sistema gali būti naudojama antžeminių raketinių 

strateginių kompleksų pozicijų ir jų išdėstymo rajonų priedangai. 

Kiek sistema yra efektyvi ir kokios tikslesnės techninės 

charakteristikos bei parametrai, pasakyti sudėtinga dėl informacijos 

įslaptinimo. Pagal „Ria novosti“ pateikiamą informaciją 2019 m. 

gruodį RF GP turėjo 5 vnt. šių lazerinių  kompleksų perduotų į GP  

(RIA, 2019) 

Zirkon (3M22) viršgarsinė sparnuota raketa, paleidžiama nuo jūrinių arba 

antžeminių platformų ir skirta naikinti jūriniams taikiniams. 

Planuojama, kad panaudojimo nuotolis sieks 1000 km, o sparnuotoji 

raketa pasieks 9800 km/h greitį. Sistema vis dar vystymo stadijoje 

nuo 2012 m., o terminai tik abstraktus, jog po 2020 m. planuojama 

montuoti ant „Kirov“ klasės kreiserių „Piotr Velikij“ ir „Admiral 

Nakhimov“  (Fomenko, V., 2016) 

Lentelė Nr. 3.2.8. RF kuriamos naujo tipo raketinės ginkluotės. Pasiremta dr.I. 

Karpavičiūtės ataskaita. 

 

Visi aukščiau paminėti kuriami naujieji taiklus kompleksai ir raketos, galinčios nešti 

branduolinį užtaisą, judėti dideliais greičiais ir manevruoti, taip išvengiant priešiškų 

priešraketinės gynybos sistemų ir jas apeinant savo maršrute taikinio link. Tokiu būdu RF siekia 

atnaujinti savo branduolinį arsenalą pažangių technologijų ginkluote, didindama galimybes 

nepastebimai suduoti tikslius branduolinius smūgius, dalinai ignoruodama priešiškų gynybiniu 

sistemų veiklą. Tokių sistemų atsiradimas turėtų keisti gynybines strategijas ir priešraketinių 

gynybinių sistemų veiklą bei išdėstymą, nes imat kaip pavyzdį branduolinę bepilotę torpedą 

„Poseidon“ kuri bus varoma branduoliniu kuru, kas taip pat gali teršti aplinką, ji bus sunkiai 

aptinkama ir pastebima gynybinių sistemų, iki paskutinio momento, kuomet jau bus like mažas 

laiko tarpas iki taikinio sunaikinimo, kas gali didinti civilių aukų skaičius, esančių taikinio 

prieigose. Žinoma, reikia įvertinti RF finansines galimybes, tokiu sistemų didelius kiekius tiekti į 

ginkluotąsias pajėgas, tai gali būti keblu, o daugelis jų liktų bandymo stadijose arba būti 

pagakimta tik vienetiniai bandomieji eksponatai. RF kuriamos naujo tipo ginkluotės rūšys, tokiso 

kaip „Poseidon“, „Avangard“ ir kitos išvardintos šiame skyriuje, kelia naujus iššukius ginklų 
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kontrolei, oro ir jūrinei gynybai ir gynybos sistemų vystymui, nors dalis šių sistemų dar bandymų 

stadijose ir tik mažais kiekiais perduotos į GP. Vertinant RF ekonomine situaciją, korupciją ir 

sistemų brangumą, galima daryti prielaida, jog artimiausiu metu, jų masinė gamyba neprasidės, 

bet RF turinti galimybes jas gamintis ir panaudoti, jau įgauna karinės galios pranašumą dėl 

netikėto smūgio sudavimo faktoriaus. 

 

3.2.9. Ginkluotės modernizacijos apibendrinimas ir įtaka RF GP galiai 

 

Vertinant poskyriuose pateikta informaciją apie modernizuojamos ginkluotės visumą, 

galima teigti, jog dėl RF finansinių sunkumų ir per didelių naujinamos ginkluotės kiekų, kaip ir 

su kitais ginkluotės tipais, kūrimas ir tiekimas gali užsitęsti arba kaip su SU-57 arba T-14 

„Armata“ kuomet artėjant terminams 2020 m. kuomet ji turėjo būti gausiai naudojama GP, 

ginkluotė tik pradedama tiekti į pajėgas labai mažais kiekiais, kas bendrame pajėgų naudojamos 

ginkluotės kontekste atrodo labai nedaug, o lyginant su RF įvardijama priešiška valstybe JAV , 

atrodo labai nedaug naujo tipo modernios ginkluotės. Naujos technikos skaičiai kariniuose 

vienetuose išgaunami modernizuotos technikos sąskaita. Modernizuot sena techniką finansiškai 

pigiau ir paprasčiau. Įnovacijos atsiranda, bet prarandamas didesnis pajėgų modernumas, nes 

išlieka tas pats senas orlaivis ar tankas, bet su geresnėmis charakteristikomis, kas padidina 

„kietąją galią“, bet kelia klausimų ar atįjus laikui panaudoti techniką, ji bus veiksni dėl savo 

amžiaus. 

Laivynas, buvęs pamištas prieš V. Putinui ateinant į vadžią, o įvykus „Kursko“ tragedijai, 

techninės problemos imtasi spręsti, nes norėta išlaikyti ir modernizuoti laivyną. Modernizuojama 

turima ginkluotė, nauji laivai ir kuriami naujo pavyzdžio jūriniai bepiločiai dronai, galintys nešti 

branduolinį ginklą dideliasi atstumais ir išlikti sunkiai pastebimais įšneša dideli disbalansą į jėgų 

pusiausvyrą, kaip ir naujo tipo galinčios manevruoti branduolinės raketos. Opi problema išlieka 

RF lėktuvnešio klausimas, nes jo neturint, RF  tampa nepilnaverte jūrine valstybe, nes praranda 

galimybe jūra perdislokuot savo orlaivius į bet kurį pasaulio tašką paremiant savo ar partneriu 

karinius veiksmus, pvz. „Kuznecovo“ paskutinę kelionę į Siriją prieš pastatant jį renovacijajai 

neterminotam laikui. Nors ir atsiranda nauji projektai statyti lėktuvneši, jau minėtas, su terminu 

iki 2025-2030 m., bet vertinant jų kainą, tai gali būti tik utopinė mintis arba praėjus statyti – labai 
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ilgalaikis projektas, kuri baigus, jis gali prarasti savo konkurencingumą dėl pasenusių 

technologijų dėl ilgo statymo laikotarpio. 

Didžiausią galios išraišką sukuria strateginės paskirties ginkluotės modernizacija ir 

disponavimas. Žinoma, tokio tipo ginkluote labiau galima vertinti kaip atgrąsimo priemonę, nes 

ją panaudojant agresijos atveju, didelė tikimybė, kad bus gautas analogiškas smūgis atgal, o tokie 

procesai vestu prie visuotinio branduolinio karo, kas valstybei būtų nenaudinga. 

Apibendrinant ginkluotę galima vertinti, jog kad ir kaip gražiai atrodo pateikiami 

planuose skaičia su modernizuotos ginkluotės kiekiais, tokie procesai vyksta labai lėtai dėl 

finansavimo stygiaus, korupcijos ir biurokratizmo, bet RF disponuojamos karinės galios nereikia  

nuvertinti, ji gali smogti iš pasalų ir netikėtai, panaudojant savo naujo pavyzdžio raketinę arba 

torpedinę, žmogaus nevaldoma ginkluote taip suduodant netikėta smūgį. 

 

4. Rusijos Federacijos karinės galios demonstravimas karinėse pratybose 

 

Vertinant RF GP dydį ir pasiskirstymą po karines apygardas visos Rusijos teritorijoje, jos 

karinėse pajėgose vyksta daug karinių pratybų ir mokymų. Kartais pratybos ir mokymai vyksta 

paraleliai vieni kitiems (papildydami arba apjungdami vieni kitus), kartais atskirai. Šiame 

skyriuje bus analizuojama didžiausi iš jų, labiausiai prikaustantys Vakarų ir NATO dėmesį, nes 

būna sutrauktos didžiulės pajėgos, kurios dažnai veikia NATO valstybių pašonėje įsikūrusiose 

poligonuose ir mokymo laukuose, kur dažniausiai atlikinėjamos puolamosios arba gynybinės 

operacijos. Šių pratybų koncepcija rodo, jog treniruojamasi veikti vykstant globaliam karui prieš 

RF (Rusijos šaltiniuose afišuojama, jog RF mokosi gintis nuo galimos NATO agresijos prieš RF 

suverenitetą). Taip pat didžiosios pratybos parodo RF pajėgų pasiruošimą kariauti ir reformos bei 

modernizacijos padarytą įtaką pajėgoms ir jų veikimui mūšio lauke, ką įtakoja ginkluotės 

modernizacija ir jos atnaujinimas vykusios reformos metu. Šiame poskyryje apžvelgsiu didžiųjų 

pratybų kariavimo koncepcija, kuria treniruojamasi didžiųjų „Zapad“ pratybų metu ir išskirsiu 

tam tikrus, kurie kompleksiškai patikrinti 2017 m. pratybose. Reikia paminėti, jog RF GP rengia 

keturias panašaus tipo dideles pratybas – „Zapad“ (2009, 2013, 2017), „Vostok“ (2010, 2014, 

2018), „Tsentr“ (2011, 2015, 2019) ir „Kavkaz“ (2012, 2016, 2020), kurių pavadinimai 

sufleruoja geografinę lokaciją ir vyksta rotaciniu principu kas ketverius metus (Sukhankin, 
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2017). Mūsų atveju svarbiausios „Zapad“ karinės pratybos, nes jų metu prie vakarių RF sienų 

sutelkiamos didelės karinės pajėgos, kas verčia jaustis nesaugiai Baltijos regiono valstybes.  

Šiame skyriuje analizuojamos pratybos „Zapad“ RF rengiamos nuo 1999 m., bet 

pagrindinis dėmesys bus skiriamas 2009 m., 2013 m. ir 2017 m. vykusios didžiosioms pratyboms 

ir mokymams vykusiems paraleliai joms. Toks vertinimas bus taikomas dėl to, nes 2009 ir 2013 

metais vyko didžioji RF GP reforma, todėl  analizuojant šias pratybas galima įžvelgti 

struktūrinius veikimo pokyčius, o vertinant 2017 m. pratybas, galima atrasti „galutinį“ padalinių 

veikimo principą, kuris pasiektas reformos eigoje ir pasikeitusią kariavimo koncepciją, bei 

sprendimų priėmimų eigą. 2017 m. pratybas taip vertinti galima dėl tos priežasties, nes jau buvo 

oficialiai pasibaigęs padalinių restruktūrizacijos ir optimizavimo etapas ir buvo pradėta tiekti 

naujo tipo ir modernizuota ginkluotė į GP.   

 

4.1. „ZAPAD“ strareginiai didelio masto mokymai: operacijos 

planavimas ir vykdymas 

 

Analizuojant RF GP ir jų sąjungininkų 2009 m., 2013 m. ir 2017 m. vykdytas „Zapad“ 

pratybas ir jų metu RF GP pajėgų ir jų sąjungininkų vykdytus veiksmus, pačias pratybas ir jose 

atidirbinėjamus taktinisu veiksmus galima suskirstyti į tris karo etapus (Petraitis D., 2018, psl. 

232): 

• Pirmasis – tai aktyvi gynyba, arba kitaip staigus „gynybinis“ puolimas; 

• Antrasis – pasiekto rezultato užtvirtinimas ir konflikto stabilizavimas; 

• Trečiasis – nepavykus pirmiems dviems, branduolinio smūgio sudavimas 

priešininkui. 

 Šiek tiek plačiau apie išskirtus etapus. Pirmasis – tai aktyvi gynyba, kitaip tariant 

puolimas. Vietoje pozicinės gynybos, staigus oponento pajėgų puolimas, tokiu būdu juos 

stumiant  iš savo šalies teritorijos ir neleidžiant jam įsitvirtinti pozicijose. Tokiu būdu priešiškos 

pajėgos stumiamos nuo savo teritorijos ir  didžiųjų centrų (didžiųjų miestų). Taip sudaromas 

saugus atstumas nuo savo pagrindinių centrų ir priešiškų pajėgų. Tai atliekama steigiant 

placdarmus (tam pasitelkiant  oro arba jūrų desantą išlaipinti pajėgas priešo užnugaryje, taip 

trikdant jų judėjimą), užgrobiant teritorijas (jei to reikalauja situacija norint kara perkelti toliau 

nuo savo teritorijos) ir pajėgų jose įtvirtinimas, kad esant poreikiui galima būtų efektyviai gintis. 
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Tokius veiksmus paaiškina geopolitinė RF situacija, jeigu šaltojo karo metu ji turėjo buferinė 

zoną iki artimiausių NATO valstybių, o buferinę zoną sudarė Varšuvos pakto valstybės, po 

SSRS subyrėjimo, to nebeliko  ir RF buferinės zonos garantą prarado. Tai puikiai matosi 

pateiktame 4-virtąjame paveiksliuke, kad Vakariniai RF didieji miestai yra visai šalia, kaip RF 

doktrinose išsireiškiama – priešiško NATO bloko ir jų partnerių valstybių  (Friedman, 2017).  

Antrasis - pasiekto rezultato užtvirtinimas ir konflikto stabilizavimas. Jei RF vykdoma 

agresyvi gynyba pasiteisino ir pajėgoms pavyko užimti priešišką teritorija, bandoma pereiti prie 

derybų ir konflikto stabdymo (nes tai gynybinė operacija, tai visur afišuoja RF). Todėl, tai tampa 

jau nebe kariavimo etapas, o derybos politiniame lygmenyje dėl situacijos sprendimo, o tuo metu 

užimtuose, jei derybos būtų nesėkmingos RF pajėgos  placdarmuose ir teritorijose ruošiasi 

tolesniems veiksmas, todėl organizuojamas gynybinių linijų ruošimas, reorganizacija, rezervo 

pajėgų pritraukimas  (Jhonson, 2017).  

Derantis dėl palankių sąlygu, bus panaudojant strateginio branduolinio potencialo 

„kortą“, nes gauti branduoliniį smūgį nenori niekas, o tai suteikia didelią galios išraišką tokio 

ginklo tūrėtojai, bet tai būdas pasiekti norimus tikslus. Toks elgesys manipuliuojant branduoliniu 

potencialu ir derybos prisidengiant juo, jau  buvo išbandytas Gruzijos ir Krymo atveju, todėl RF 

deda viltis, jog Vakarai nenorės eskalacijos į branduolinį karą, kuris sąlyginai būtų naudingas tik 

Rusijai, norint užsitikrinti tolesnes derybas ir bandyti išvengti tolesnio konflikto su pajėgesniu 

priešininku. 
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4 Pav. Europos „pusiasalis“ ir RF teritorija. Šaltinis:https://www.businessinsider.com/10-

maps-that-explain-russia-strategy-2017-7#russia-is-almost-landlocked-1  

 

Trečiasis etapas nebūtinai galimas, jis vyktu tik tuo atveju, jei antrasis etapas susėdus prie 

derybų stalo patirtu „fiasko“, RF nepasiektų savo tikslų ir konfliktas tęstusi. RF pajėgos 

pradedamos stumti atgal iš užimtų pozicijų pasijungus priešiškoms koalicinėms pajėgoms, 

prasideda plataus masto visos valstybės gynyba, pasitelkiant visus resursus, rezervą ir atsargas, o 

esant pavojui pralaimėti, galimas perėjimas branduolinio smūgio sudavimo oponentui. Pastarasis 

punktas apibrėžtas ir RF karinės doktrinos (Военная доктрина Российской Федерации, 2014)  

27 punkte: RF pasilieka teisę panaudoti branduolinį ginklą panaudojus analogą prieš ją arba jos 

sąjungininkus, o taip pat panaudoti branduolinį ginklą iškilus grėsmei jos valstybingumui 

(kilusio konflikto pralaimėjimo akivaizdoje). Teisę primti sprendimą panaudoti branduolinį 
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ginklą turi RF  prezidentas. Šis punktas tik pabrėžia, jog RF „įsivėlus“ į globalų karinį konfliktą 

ir pralaimint pozicijas ir prarandant užimtą „buferinę“ zoną (teritoriją) gali imtis kraštutinių 

priemonių ir panaudoti strateginį branduolinį ginklą siekdama išsaugoti savo suverenitą ir 

valstybingumą. 

„Zapad“ mokymų metu, išbandomas planas, kaip veiks padaliniai esant konfliktui pagal 

vieną ar kitą sukurtą gynybos plano variantą. Vertinami ir analizuojami veiksmai, bei 

pasirengimas nuo žemiausio kario lygmens ir iki aukščiausio strateginio lygio – karinių apygardų 

(kituose šaltiniuose - strateginės vadovybės štabų). Tam, kad tokie veiksmai ir kuriami 

„gynybiniai“ planai būtų patikrinti, reikalingi ilgalaikiai ir didelio masto mokymai,  priešingu 

atveju treniruojama tik maža dalis pajėgų, o tai neduotų norimo efekto ir tikslas patikrinti saveiką 

tarp padalinių globalių veiksmų scenarijuje nebūtų pasiektas. Organizuojant tokias didelio 

mastelio pratybas, Rusija, turi visas galimybes dėka vykdomos reformos, kurios metu keitė 

struktūrą į tokią, kad esant bet kokiai grėsmei kariniai padaliniai iš karto galėtų būti iš taikos 

meto struktūros performuoti į karo meto struktūrą ir imtis neatidėliotinų veiksmų juos 

perdislokuojant į reikiamą rajoną. Tokio masto pratybos taip pat būtinos ne tik kariuomenės 

pasiruošimui patikrinti, bet ir reformos metu darytų struktūrinių pokyčių patikrinimui, bei jų 

efektyvumui vertinti, pasitelkiant ne tik naują struktūrą, bet ir naujus, bei modernizuotus 

ginkluotės tipus.  

Tokių galimybių neturi nė viena NATO valstybė, nes jos veikia pagal išankstinius 

preliminarius operacijų planus (COP), kurie numato bendrus veiksmus, o siekiant įvykdyti tokio 

masto pratybas reikėtų deformuoti mokomuosius karo meto struktūros štabus, kurie turėtų 

dirbtinai sukurti karo meto struktūrą ir mobilizuoti pajėgas  (Эггерт, 2017). 2014 m. gruodžio 

1d. RF GP reformos metu buvo sukurtas Nacionalinis gynybos valdymo centras, kuris yra nuolat 

veikianti struktūra Generalinio štabo sudėtyje ir yra atsakinga už RF gynybos plano 

įgyvendinimą (Giles, 2018). Šio struktūrinio pakeitimo dėka, RF GP turi nuolat veikantį V2 (C2) 

elementą, kuris paprastai ir greitai gali būti išplėstas iki vadovavimo – valdymo ir ryšio (V2R 

(C3)), todėl jo atskirai mobilizuoti nereikia. Didesnė kliūtis organizuojant didelio mąsto ir 

ilgalaikes pratybas – tai užsienio tarnybų padidintas dėmesys, nes apie didelius pajėgų judėjimus 

privalu pranešti tarptautinei bendruomenei, o tai stipriai sutelkia dėmesį į vykdomus veiksmus.  

Rusija nuo seno geba slėpti dalį informacijos, todėl paskelbti pratybų dalyvių skaičiai 

būna neatitinkantys realybės, o pačių pratybų padaliniai tariamai gali dalyvauti keliose 
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skirtingose gretutinėse pratybose, nors realybėje tai vienas ir didelis „šachmatų lentos“ žaidimas 

su figūrėlių stumdymu. Todėl vertinant „Zapad“ pratybas, reikia žiūrėti globaliau ir plačiau į 

visas RF teritorijoje vykstančias pratybas ilgesniame laikotarpyje, nes dažniausiai skelbiamos šių 

pratybų datos žiniasklaidoje, tai tik baigiamasis pratybų etapas, o didžiausi veiksmai, kaip pajėgu 

perdislokavimas, sutelkimas tam tikrame rajone ir kiti panašus veiksmai, gali vykti RF gilumoje 

ir po kitų pratybų vėliava. Vertinant aukščiau minėtas 2009 m., 2013 m. ir 2017 m. pratybas 

(ypač paskutiniąsias, nes jos vyko prieš reformos pabaigą) ir analizuojant atvirus šaltinius, bus 

bandoma atrasti ir paraleliai vykdomas pratybas, bei mokymus, kurios galutiniame etape galėtų 

būti priskiriamos prie bendro „Zapad“ pratybų paveikslo. Šiemet (2021 m.) RF taip pat paskelbė 

apie rengiamas „Zapad-2021“ pratybas, tai neskaitant politinių siekių ir agresyvios RF politikos, 

bei savo siekių tarptautinėje arenoje naudojant kietąją galią įgyvendinimo. Pajėgų sutelkimą ir 

dislokavimą Ukrainos pasienyje galima taip pat vertinti, kaip vieną iš pratybų etapų. Kaip minėta 

anksčiau, daugelis RF pratybų, norint apeiti tarptautinius Ginklų kontrolės susitarimus ir tilpti į 

oficialius ginkluotė telkimo skaičius, būna pradedamos anksčiau, prisidengiant kitais 

pavadinimais. Dėl to tai gali būti įžvelgiama, kaip pajėgų perdislokavimo pratybos, kas būna 

vykdoma ir pratybų metu, o tuo patikrinamas pajėgų pasiruošimas greitai reaguoti i grėsmes ir 

būti permestiems į reikiamą regioną, tam kad būtų užtikrinta tinkama regiono gynyba. 

 

4.2. „ZAPAD“ mokymų analizė 

 

Didesnis dėmesys bus skiriamas „Zapad“ pratyboms vykusioms 2009 m., 2013 m. ir 

2017 m., nes tai didžiosios pratybos, vykusios reformos pradžoje ir artėjant reformos pabaigai. 

To dėka galima pastebėti pokyčius pajėgų formavime ir panaudojime, bei ginkluotės ir V2 

pokyčius įtakojamos reformos įnešamų pakeitimų. 

2008 m. pasibaigus eksperimentiniam trijų metų laikotarpiui testuojant naujo pavyzdžio 

brigadas, buvo pradėtas senųjų vienetų išformavimas ir naujojo pavyzdžio brigadų ir analogiškų 

padalinių kūrimas kitose pajėgose (aviacijos bazių  karinėse oro pajėgose ir flotilių laivyne). 

2009 m. pratybos „Zapad 2009“ vyko Baltarusijos teritorijoje esančiuose poligonuose netoli 

Lenkijos ir Lietuvos pasienio (Dunin A., 2009). Didelio masto pratybos surengtos NATO 

valstybių pasienyje – tai bandymas atgrasyti vakarus nuo tariamos galimybės pulti RF ir jos 

sąjungininkes, dėl ne taip seniai vykusios RF agresijos Gruzijos teritorijoje, nes GP sąlyginai 
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buvo nusilpusios, o GP reforma su pajėgų reorganizacija ir jų optimizacija dar nebuvo 

pasibaigusi (Миранович Г., Худолееи А., Земляниченко А., 2010). Remiantis oficialiais 

šaltiniais, buvo surinktas norimas karių kiekis – tai apie 12,5 tūkst. karių, 700 tankų ir šarvuočių, 

250 artilerijos sistemų ir 100 orlaivių (Petraitis D. , 2018, psl. 237).  

Tokie pajėgumai sutelkti netoli pasienio buvo prikaustę vakarų dėmesį, ypač daug 

dėmesio sulaukė iš Lietuvos ir Lenkijos, nes tai buvo tiesioginė grėsmė ir jėgos demonstravimas 

netoli pasienio, o pagrindinis šių pratybų aspektas buvo simuliuota branduolinio ginklo 

panaudojimo treniruotė, kažikuriais šaltiniais remiantis, imituojanti smūgį į Lenkijos sostinę 

Varšuvą, kas privertė lenkijos GP peržiūrėti savo gynybines procedūras ir ieškoti naujų būdų 

(Dunin A., 2009). Ankstesneme poskyryje pateiktame „Zapad“ operacijos koncepcijoje, tokius 

RF GP veiksmus galima įvardinti kaip stabdymo etapo atidirbimą, kuriam nepavykus ar 

nepavykus susitarti ir matant jog priešininkas pranašesnis, simuliuota branduolinio ginklo ataka, 

norint išsaugoti valstybingumą ir atgrasyti galimą priešininką nuo tolimesnių veiksmų (tokia 

branduolinio ginklo panaudojimo galimybė numatyta ir karinėje doktrinoje). Tiek D. Petraičio 

(Petraitis D., 2018, psl. 238), tiek A. Dunin (Dunin A., 2009) teigia, jog tai buvo vieni iš 

nedaugelio mokymų, kur RF GŠ pranešimuose spaudai, buvo minimos ir gretutinės pratybos, kur 

buvo atidirbinėjami analogiški veiksmai ir padalinių judėjimai ir patys veiksmai vyko Vakarinėje 

karinėje apygardoje. „Ruduo-09“ ir „Ladoga-09“ pratybos startavo skirtingu laiku, bet galiausia 

isusiliejo į bendrus veiksmus skirtinguose regionuose, bet veiksmai analogiškai nukreipti prieš 

Baltijos valstybes ir Lenkija, bei Suomija. Kaip buvo skelbiama spaudoje – tai buvo didžiausios 

pratybos nuo SSRS laikų, kuriose nežiūrint į oficialius „Zapad-09“ pratybų dalyvių skaičius, o 

imant bendrą paveikslą, galima daryti prielaidą jog jose dalyvavo virš 30 tūkst. dalyvių (Dunin 

A., 2009). Būtent 2009 m. pirmą kartą, nebuvo naudojamas visuotinės mobilizacijso principas, o 

rentasi pratybose dalyvavusiu padalinių pastoviu pasiruoširuošimu reaguoti į iškilusias grėsmes 

(McDermott R., 2009). Tokių galimybių buvo siekta reformuojant ir optimizuojant GP, tai buvo 

išbandyta ir patikrinta tai, kas buvo spėta padaryti modernizacijos eigoje (kuri buvo tik 

prasidėjusi), o taip pat strateginio branduolinio ginklo simuliuotomis paleidimo pratybomis buvo 

demonstruojama galia ir bandoma atgrasyti Vakarus nuo galimos agresijos (kas buvo mažai 

tikėtina, nes NATO vistik gynybinis aljansas) RF atžvilgiu. 

2013 m. rudeni  „Zapad-13“ pratybų  metu pagrindiniai tikslai buvo identiški kaip ir 

ankstesniųjų 2009  m. – tai Vakarų atgrasymas demonstruojant savo karinę galią. RF GP  
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reforma jau buvo įpusėjusi ir persiritusi į antrą dalį. Didžioji dalis pajėgų buvo performuota ir 

optimizuota pagal naująją struktūrą, buvo prasidėjęs pajėgų perginklavimas nauja bei 

modernizuota ginkluote. Vienas esminių skirtumų, lyginant su ankstesnėmis panašiomis plataus 

masto pratybomis vykusiomis 2009 m.  – šios pratybos turėjo „idėją“, tai yra gynybos planą, 

patvirtintą 2013 m. pradžioje, kuriame buvo aiškiai apibrėžtos konvencnio elemento užduotys ir 

išdėliotos konkrečos padalinių pozicijos (Petraitis D., 2018, psl. 238). Tam kad padaliniai, 

dalyvaujantys gynybojo remiantis gynybos planu būtų koordinuoti tinkamai, nes gynybinė linija 

ir pratybos vyko plačiu mastu, kaip spaudoje išsireiškė gynybos ministerijos atstovai, nuo 

Arkties iki Voronežo, vienas iš pagrindinių tikslų paraleliai gynybos plano tikrinimui – tai V2 

elemento veikimas ir jo efektyvumas po tam tikrų pakitimų modernizacijos metu.  Kaip buvo 

pranešta jų gynybos ministerijos apie pasiruošimą, patys mokymai prasidėjo gerokai anksčiau 

2013 m. kovą (РФ приступает к подготовке к учениям "Запад-2013"), kuomet pradėjo 

treniruotis aukštesnieji štabai, vis aktyvuodami padalinius. Toks ištemptas laikotarpis leido 

nuslėpti oficialų dalyvių skaičių ir patikrinti visas procedūras su tariamais stabilizavimo 

laikotarpiais tarp operacijos etapų. Turint omenyje ankstesnė neoficialiai prasidėjųsūių pratybų 

datą (arba kitaip tariant įžangines pratybas bendrame „Zapad-13“ pratybų kontekste), nes 

oficialiai jos vyko tik rugsėjo pabaigoje. Oficialiai spaudai buvo pranešta apie 10 tūkst. 

mobilizuotų karių, kurie dalyvavo oficialiose pratybose rugsėjo pabaigoje, bet žinant RF 

mokėjimą slėpti skaičius ir vertinant galimai anksšiau prasidėjusį pasiruošimą ir paralelias 

pratybas, kurios papildė bendrą did-jųjų pratybų vaizdą , spaudoje galima rasti skaičius, kurie 

kalba apie 70 tūks. karių, kurie dalyvavo veiksmuose (Blank S., 2013).  

Pratybose pagrindinis akcentas, kaip minėta anksčiau, buvo teikiamas V2 sistemos 

tikrinimui, nors visiškai jos patikrinti nebuvo įmanoma, nes jos dar nebuvo galutinai 

modernizuota, todėl dar didesnio masto pratybų buvo atsisakyta  (McDermott, 2020). Taip pat 

didelis dėmesys kaip ir 2009 m. buvo skirtas pratybose naudojant simuliuotą branduolinį smūgį, 

tai tarsi žinutė vakarams, jog RF vis dar išlieka, viena iš branduolinių ginklo lyderių ir esant 

poreikiui gali jį panaudoti, nes tai viena iš pagrindinių Vakarų atgrąsimo priemonių naudojamų 

RF GP (Blank S., 2013). Didelis pajėgų koncentravimas prie Vakarinių RF ir Baltarusijos sienų, 

bei RF anklavo Kaliningrade, o taip pat stebint jų pratybų pobūdį – tai desantas iš jūros, užimant 

placdarmus ir veiksmai apjungiant aviaciją, sausumos ginkluotė, oro gynybos sistemas ir 

strateginę ginkluotę, kėlė nerimą Baltijos valstybėms, Lenkijai ir anksčiau patyrusiai RF  agresiją 
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Gruzijai (Sakartvelui), nes tai buvo veiksmai, kurie esant realiam konfliktui vyktų šių valstybių 

teritorijoje, nes NATO aljansas, kaip ir ankšiau, buvo ivardijamas pagrindine grėsme RF 

(analogiškai aprašomos grėsmės ir RF karinėje doktrinoje, kur pagrindine grėsme ivardijama 

NATO ir aljanso plėtra į rytus) (Blank S., 2013).  

Apžvelgus ankstesnes stambaus masto strategines pratybas, pereinam prie paskutiniųjų 

pratybų „Zapad-17“ apžvalgos (planuojama jog dar vienos vyks 2021 m.). Jos vyko tuo metu, 

kuomet RF GP jau buvo beveik ginkluotųjų pajėgų reformos etapų pabaigoje, nors iš 

ankstesniuose skyriuose pateiktos informacijos, žinome, jog ne viskas vyko sklandžiai, ypač 

perginklavimo procesas. 2017 m. pagal pirminį planą, buvo atlikinėjamas kariuomenės 

perginklavimas naujo tipo ir modernizuota ginkluote, bei atnaujintas RF Gynybos planas. 

Geresnę pratybų eigą taip pat garantavo ir naujų V2R sistemų atsiradimas (Radioslovo, 2017), 

kas leido patogų, efektyvų ir saugų komunikavimą ilgais nuotoliais tarp pajėgų ir aukštesnio 

lygio štabų tokiu būdu greičiau ir efektyviau reaguojant į grėsmes ir situacijos pasikeitimą. Po 

Rusijos veiksmų Ukrainoje ir Krymo aneksijos, Ukrainos gynybos ministras teigė, jog pratybose 

gali būti sutraukta apie 240 tūkst. karių. Analogiška informacija sklido taip pat iš Lietuvos, bei 

Lenkijos gynybos ministerijos atstovų, o treniruočių pobūdis turėjo priminti Suvalkų koridoriaus 

puolimą ir Baltijos šalių aneksiją, taip užsiimant sau gynybini placdarmą (Sukhankin S., 2017). 

Duomenys pateikti RF gynybos ministerijos rodė kitus skaičius, kuriais galima abejoti dėl 

pratybų masto – 12.5 tūkst. Rusijos ir Baltarusijos karių, 70 vnt. orlaivių, 680 vnt. šarvuotos 

technikos iš kurios 250 vnt. tankų, 200 vnt. raketinių ir artilerinių sistemų (Johnson D.,  2017). 

Oficialiai per Vienos dokumento apsikeitimo informaciją sistemas deklaruotas laikas 

buvo rugsėjo mėnuo, kaip ir dveju anksčiau aprašytų pratybų, bet analizuojant medžiagą iš atvirų 

šaltinių, galima rasti informaciją, kad jos prasidėjo daug anksčiau iš paralelių pratybų, kurios 

turėjo sudaryti bendrą viso sumanymo vaizdą, o oficialiomis pratybų datomis turėjo vykti 

baigiamoji pratybų fazė, kuria galėjo stebėti užsienio stebėtojai atvyke į tam tikrus poligonus, o 

iki to laiko, viskas vyko už uždarų durų, pridengiant kitomis pratybomis arba atitraukiant 

veiksmus į RF gilumą.  Analizuojant pratybų eigą pagal pateikta „Zapad“ operacijos analize 

skyriaus įvade, tai pirmojo etapo treniravimasis buvo atliktas liepos mėnesį, kurį pradėjo 

pasiruošimas oro desanto operacijai (Блинов М., 2017). Vakarų karinės apygardos oro ir 

kosmoso erdvės gynybos pajėgų štabas ruošia savo pajėgas atremti tariamą oro smūgį ir pirmąją 

puolimo bangą, kam aktyvuojami S-400 kompleksai ir elektroninės kovos sistemos, norint 
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paslėpti savo padalinius nuo tariamos Vakarų žvalgybos (Petraitis D.,2018, psl. 243). Tuomet 

liepos 5-tąją dieną galima teigti prasidejo oficialus pirmo etapo veiksmai, RF GP veržlioji 

gynyba. Ją pradeda naujosios, ypač taiklios ginkluotės smūgiai dideliais atstumais. Tuo bandyta 

Vakarams parodyti, jog RF turi galimybes taikliomis ginklų sistemomis greitai ir efektyviai 

naikinti nutolusius strateginius taikinus. Šiuos smūgius įmitavo du strateginiai turbosraigtiniai 

bombonešiai TU-95MS (ТАСС, 2017), kurie paleido keturias sparnuotąsias raketas ALCM X-

101 į sandėlius Sirijos tertorijoje esančius už 1000 km. nuo jų paleidimo vietos. Tuo pat metu 

Barenco jūroje esantis povandeninis laivas paleido sparnuotąją raketą į jūrinį taikinį (taikynis 

galimai imitavo priešiškų laivų grupuotę, nes laivai dažniausiai neša sparnuotąsias raketas skirtas 

naikinti antvandeninius taikinius), esantį už 400 km. ir jį sunaikindamas (Interfaks, 2017).  

Analogiški smūgiai buvo atlikti 2017 m liepos abaigoje, kuomet į taikinius Sirijoje. 

Smugiai buvo atlikti naujosiomis „Kalibr“ tipo sparnuotosiomis raketomis iš rytonės Viduržemio 

jūros dalies. Tokius veiksmus galima traktuoti kaip savo galios demonstravimas Vakarams ir 

naujųjų, taiklių sparnuotų raketų galimybių patikrinimas, o „Zapad“ operacijos koncepcijoje – tai 

strateginių taškų ataka, kad sausumos padaliniai galėtų netrukdomai veržtis į priešiškas teritorijas 

sutikdami kuo mažesnį pasipriešinimą ir ten įsitvirtindami. Taip pat – tai žinutė Vakaramas, ypač 

JAV, nes pagrindinis sparnuotųjų raketų naudotojas iki tol buvo būtent ši supervalstybė, o dabar 

analogiškas galimybes turi ir Rusija (Vandiver J., 2017). Apart taikliosios ginkluotės smūgių, 

kuriais galimai buvo naikinama priešiška oro gynyba, iškart visuose planuojamuose užimti 

placdarmuose (poligonuose kur vyks pratybos), suduodami masyvūs oro smūgiai, taip paruošiant 

placdamus konvencinėms pajėgoms užimti  (Пресс-служба Западного военного округа, 2017). 

Masyvių oro smūgių imtacija vyko Pskovo, Kalningrado ir Leningrado sričių poligonuose 

(Пресс-служба Западного военного округa, 2017), po kūrių sekė GRP priskirto oro desanto 

išmetimas į placdarmus, kur desantuotos pajėgos organizavo gynybą ir diversinių grupių 

išmetimą į tariamo priešo užnugarį priešiškų pajėgų trikdymui, kas leistu geriau pasiruošti 

gynybai didžiosioms pajėgų grupuotėms (Департамент информации и массовых 

коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 2017).  

Kai oro desanto pajėgos įsitvirtina savo placdarmuose ir sutraukia priešiškų pajėgų 

dėmesį į save trikdydami jų veiklą priešiškų valstybių gilumoje į puolimą įsijungia žvalgybos 

padaliniai, po kurių seka pagrindinės pajėgos su moto šaulių ir tankų pajėgomis, kurie vykdo 

miestų užėmimą ir valymą zonoje tarp desanto padalinių ir RF valstybinės sienos. Tam, kad tai 
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būtų atlikta neprarandant daug savo pajėgų gyvosios jėgos ir technikos, atidirbinėjama tarpusavio 

sąveika su kitomis pajėgomis. Pajėgas iš oro remia RF KOP priskirtos pajėgos - universalus 

sunkusis naikintuvas-bombonešis SU-34, universalūs sraigtasparniai Mi-8 ir atakos sragtasparnai 

Mi-24 (Interfax, 2017). Puolančias pajėgas taip pat remia RF SP vidutinio nuotolio raketomis 

„Iskander-M“ ir „Tochka-U“ apginkluoti padalinai, kurie savo parama turėtų atkirsti 

besiginančias arba kontraatakuojančias taramo priešo pajėgas naikindamos jų susitelkimo vietas 

ar strateginius objektus priešiškos teritorijos gilumoje (Interfax, 2017). Greta vidutinio nuotolio 

raketų, „dirba“ ir treniruojasi elektroninės kovos sistemos, kurios skirtos slopinti ir trikdyti priešo 

ryšio sistemas, taip mažinant gynybinius pajėgumus išvedant iš rikiuotės radijo ryšį arba 

slopinant radiolokacius radarus, kas besiginančias pajėgas padaro visiškai aklas ir atkirstas nuo 

ryšio su savo pajėgų štabais ir užnugario padaliniais.  

Apibendrinant pirmojo etapo veiksmus, kaip ir aprašyta operacijos sumanyme, galima 

teigti jog vykdomas spartus puolimas ir placdarmo užėmimas, tam kad sudaryti „Buferinę“ zoną 

ir karo veiksmus nutolinti nuo savo teritorijos ir priešiškas pajėgas išmušant  tolyn nuo jų 

paruoštų pozicijų arba jas sunaikinant. Kitaip tariant, gynybinis puolimas arba agresyvi gynyba. 

Tikslui pasiekti naudojamas glaudžios sąveikos tarp padalinių principas, nes visos antžeminės 

operacijos remiamos KOP orlaivių ir OKEGP priešlėktuvinių sistemų ir SP vidutinio nuotolio 

ypač taiklių raketinių sistemų priešiškiems taikiniams naikinti, bei EK sistemos priešo ryšiams ir 

radiolokacinių radarų informacijai slopinti. 

Antrasis "Zapad-17“operacijos etapas, kaip rašyta įžangoje – tai pirmojo etapo metu 

pasiekto rezultato įtvrtinimas ir konflikto stabilizavimas.  Šio etapo metu stengiamasi stabdyti 

konfliktą jį vilkinant, tokiu būdu išnaudojant taktinę pauzę arba sumažėjusi kovinių veiksmų 

intensyvumą įsitvirtinimui užimtuose placdarmuose, pritraukti naujas pajėgas iš rezervo, tokiu 

būdu sustiprinant priešakines linijas ir rasti galimybes sėsti prie derybų stalo su priešininkais, 

siekiant išlaikyti turimas teritorijas ir nutraukti karo veiksmus. Šis etapas pratybose „Zapad-17“ 

prasidėjo visiškai slaptai ir neafišuotas rugpjūčio mėnesį (Petraitis D., 2018), nes vyko daug 

skirtingų mažesnio, bei didesnio (bendros Rusijos-Mongolijos pajėgų mokymai) (Ministry of 

Defence of the RF, 2017) masto mokymų, pastarosiose buvo atliktas didelis pajėgų 

perdislokavimas į rytus, kas yra panašu į antrojo etapo veiksmus. Šių pratybų pašonėje prasidėjo 

ryšių pratybos (InformNapalm, 2017).  
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Galiausiai šios pratybos sukūrė V2R tinklą apjungiantį apie 50 mobilių ryšių punktų 

išsidėsčiusių skirtingose RF vietose šalia kitose pratybose dalyvaujančių padalinių (Пресс-

служба Западного военного округа, 2017), tai visus skirtingų pratybų dalyvus apjungė į vieną 

visumą su galimybe juos valdyti dideliais atstumais, to buvo siekta dar nuo 2009 m., o 2013 m. 

pratybose dalinai įgyvendinta. Po V2R tinklo užmezgimo vėl sekė oro desanto išmetimas 

stiprinant besiginančias placdarmuose pajėgas, kuriuos rėmė aviacija ir artilerija (kaip minėta, 

pajėgų perdislokavimas pratyboms su Mongolijos pajėgomis). Besiginančiams kariams tap pat 

talkina priešlėktuvinės, bei priešraketinės sistemos S-300 ir S-400 garantuodamos apsaugą iš oro 

ir mažinančios priešiškų oro pajėgų antskrydžio galimybę, o taip pat ir elektroninės kovos  

pajėgos  blokuojančios priešo ryšius, radiolokacinius radarus ir slepiančios savas pajėgas nuo 

priešo aviacijos. Etapas vainikuojamas branduolinio elemento aktyvavimu, tuo atveju, kaip ir 

aprašoma sumanyne, nepavyks susitarti prie derybų stalo ir karo veiksmai prasites su stipresniu ir 

gausesniu vakarų priešininku. Treniruojamasi imitaciniais raketų paleidimais (ТАСС, 2017), 

pajungiami ir kiti branduolinės triados (Strateginės branduolinės pajėgos su mobiliomis ir 

šachtinio paleidimo raketomis, oralaiviai galintys nešti branduolines raketas ir povandeniniai 

laivai nešantys strategine ginkluotę) elementai – povandeninis laivas „Severodvinsk“, kuris 

atlieka mokomuosius šaudymus raketomis „Kalibr“ (пресс-службa Северного флота, 2017). 

Šio tipo sparnuotosios raketos, taip pat gali nešti branduolinę galvutę ganėtinai dideliu atstumu 

(tokio tipo ginkluote buvo suduoti smugiai taikiniams esantiems Sirijoje),o  Ramiąjame 

vandenyne patruliuoja strateginė aviacija, galinti nešti branduolinę ginkluotę – TU-160, TU-

22M3 ir TU95M, tokiu būdu suaktyvinami visi triados elementai taip demonstruojant 

branduolinę galią, kad esant poreikiui būtų galima nuo nepasisekusių derybų pereiti prie 

konkrečių smūgių, kurie galbūt vėl Vakarus pasodintu prie derybų stalo. 

Apžvelgiant ir apibendrinant antrąjį etapą, galima daryti išvadą, jog puolamieji (aktyvi 

gynyba stumiat priešininką atgal užimant jo teritoriją) veiksmai nestabdomi, nors dalis pajėgų 

įsitvirtina jau pasiektose pozicijose, naujai metamos pajėgos (rezervas ir pastiprinimas jau 

įsitvirtinusiom pajėgoms) (Russia Monitor, 2017) aktyviai dalyvauja kariniuose veiksmuose, 

remiamos kitų RF GP padalinių, taip sąveikaujant tarpusavyje ir trikdant tariamo priešininko 

pajėgas EK sistemomis, bei stabdant jų oro pajėgų veikimą pasitelkiant prieš lėktuvinės ir 

priešraketinės gynybos sistemas. Galiausiai bandoma pereiti prie derybų etapo, taip įtvirtinant 

savo pasiekimus ir okupuotas teritorijas, tam atvejui, kaip spaudimo priemonė aktyvuojama 
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branduolinė triada, kad sudaryti didesni spaudimą oponentams ir priversti juso priimti sau 

patogesnius sprendimus demonstruojant galą ir pasiruošus suduoti branduolinį smūgį, žinoma, 

oponentas gali atsakyti tuo pačiu, bet tikimasi jog niekas nenorės eskaluoti branduolinio 

konflikto (Jhonson, 2017). 

Trečasis pratybų etapas prasdėjo rugsėjo 11 d. ir truko iki 23 d. Šio etapo metu buvo 

treniruojamasi plataus masto valstybės gynyba pasitelkiant visą, net rezervuose turimą ginkluotę 

ir aktyvuojant visas pajėgas vykdant pagrinde gynybinius viksmus su kontr puolimo elementais. 

Esant tikimybei, jog yra prielada pralaimėjimui – perėjimas prie branduolinio karo suduodant 

tariamam priešininkui branduolinį smūgį. Padalinių valdymui, kaip ir pirmais dviem etapais, 

veikė vieningas RF GP  V2R tinklas (Petraitis D., 2018), kuris siekė net 2000 km. 

(Минобороны России, 2017) atstumu esančias pajėgas. Tokios tinklo galimybės leido 

sinchronizuoti veiksmus tarp atskirų padalinių skirtingose RF vietose. Dėl branduolinio ginklo 

panaudojimo sprendimą turi priimti RF prezidentas. Tam, kad išlaikyti visą eigą,  V. Putinas tokį 

leidimą davė ir braduolinė triada buvo sukoordinuota suduoti galutinį masinį smūgį į tolimus 

taiknius. Balistinės raketos buvo paleistos iš Plesecko, trys iš povandeninių laivų, keletas 

sparnuotųjų rakėtų iš strateginių bombonešių, visos sėkmingai pasiekė numatytus taikinius (RIA, 

2017).  Jog tai trečiasis etapas – perėjimas prie totalaus karo -  parodo šachtinio bazavimo 

tarpkontnentinės balistinės raketos „Yars“ paleidimo treniruote (Interfaks, 2017). Tai 

unifikuotos RF gamybos strateginės raketos nešančios branduolinį užtaisą. Žinant faktą, jog 

trečioji „Zapad“ operacijos fazė – tai branduolinių smūgių sudavimas pajungiant visą strateginę 

ginkluotę ir visus branduolinės triados elementus.  

RF GP iš Kopustin Jaro poligono (RIA, 2017) atlikinėja mokomuosius  Raketų 

„Iskander“ paleidimus. Raketomis mandoma sunaiinti tolimą mokomajį taikinį. „Iskander“ 

raketų paleidimas vyko beveik maksimaliu atstumu, o šio tipo raketos gali nešti branduolinį 

užtaisą. Strateginių bombonešių TU22M3 aktyvavimas, galinčių nešti branduolinį užtaisą skrydis 

virš Baltijos jūros ir palei Norvegijos krantus (Бомбардировщики Ту-22М3 совершили 

плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей, 2017). 

Toks skrydis – tai galios demonstravimas tiek NATO bloko, tiek ES valstybėms, bandant 

priminti apie savo galią ir disponuojama branduolinį ginklą, taip bandant eilini kartą parodyti, 

jog RF norėtu, kad oponentai skaitytusi su RF interesais. 
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Trečiajame etape galėjome stebėti visiškai kitokio pobūdžio veiksmą. Iš esmės vykdomi 

tik smugiai strategine branduoline ginkluote (Schmitt, 2017) nukreipti prieš tariamą priešininką į 

strategiškai svarbius taikinius arba didelias pajėgų susitelkimo taškus, karines bazes, bet šiuo 

atveju galima pasitelkti didesnį kiekį taikliosios ginkluotės kurios vystymui taip pat skiriamas 

didelis dėmesys. Įvyksta strateginės karinės ginkluotės panaudojimas (McDermott, 2017), nes 

nepavyksta susitarti su priešininkais dėl karo veiksmų nutraukimo , o RF GP yra silpnesnės už 

Vakarų pasaulio valstybes  (NATO aljansas bendrai), todėl bandant grįžti prie derybų stalo (kas 

būtų sunku, nes po branduolinių smūgių galimai kiltų totalus karas) ir išsaugoti Rusijos 

valstybinį vientisumą imamasi branduolinio ginklo panaudojimo (Военная доктрина 

Российской Федерации, 2014, psl. 16).  

Atsižvelgiant į aprašyta pratybų eigą, galima teigti, jog RF toliau stengiasi laikytis 

nuoseklaus veiksmų planavimo ir jų atidirbimo. Paskuriniosios „Zapad“ pratybos parodė tai, kad 

RF GP žino savo veikimo gaires ir reagavimo į grėsmes eigą. Pati eiga parodo pasiruošima 

agresyviai gynybai, kurios metu bus bandoma nustumti tariamojo priešininko pajėgas tolyn nuo 

savo teritorijos, taip perkeliant karo veiksmus toliau nuo savo teritorijos. Tokius veiksmus bus 

bandoma atlikti desantuojant karius priešo užnugaryje. Juos rems aviacija ir taiklioji raketinė 

ginkluotė, naikindama priešiškų pajėgų strateginius objektus ar susitelkimo taškus, kol bus 

pritrauktos pagrindinės pajėgos su sunkiąja ginkluote. Matant, kad taikos derybos dėl 

stabilizavimo nedavė rezultato ir RF GP pradedamos stumti atgal ir  gali patirti pralaimėjimą, 

panaudojamas strateginis branduolinis ginklas, norint taip sustabdyti tariamo priešininko pajėgas 

ir gražinti jį prie derybų stalo (žinoma, daug šansu jog toks žingsnis prives prie visuotinio 

branduolinio karo). Reikia paminėti, jog RF pavyko gerokai pakelti savo Vadovavimo, Valdymo 

bei Ryšių sistemų lygi, be kurių nebūtų galima efektyviai valdyti taip plačiai išdėstytas pajėgas 

koordinuojant jų veiksmus. Atsižvelgiant į pokyčius, galima teigti, jog RF GP struktūra tapo 

labiau vakarietiška negu buvo refornos pradžioje, tai parodo ir pastarosios pratybos. 

Vertinant RF galią ir pokyčius jos panaudojimo strategijoje, pratybos labai padeda to 

analizei. Pratybų metu matomi vykstantys procesai, kuriu analizės dėka, galima įžvelgti pokyčius 

tiek karinėje mintyje, tiek naudojamos technikos kiekyje ir naujume, bei pačios GP veiksmų ir 

reagavimo į grėsmes pokyčius. Šiame skyriuje buvo apžvelgiamos tik „Zapad“ pratybos ir taip 

tokio tipo operacijos galima eiga, remiantis šaltiniais ir vykusių pratybų eiga. Kitos stambios RF 

GP pratybos tokiso kaip „Center“, „Vostok“ ir „Kavkaz“ nebuvo analizuojamos, nes mūsų 
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regionui didžiausią susidomėjimą kelia būtent „Zapad pratybos“, nes jo vyksta mūsų valstybės ir 

mūsų NATO partnerių pasienyje, kur būna sutelktos didelės RF GP ir jų partnerių (šiuo atveju 

Baltarusijos“ pajėgos, kas kelia dideli susirūpinima, galimu puolamosios operacijos prasidėjimu 

turint suburtą tokį didelį karinių padalinių ir technikos kiekį. Galiam teigti, jog „Zapad-17“ 

pratybos parodė, kad RF GP pratybų mety vykdo (treniruojasi) karinius veiksmus, su kuriais jau 

buvo susidūrusi ir turi tame patirties iš ankstesnių karinių konfliktų Kryme ir Donbase. Karinių 

veiksmų mastai ir įvairios ginkluotės, tame tarpe ir strateginės ginkluotės paleidimo treniruotės, 

panaudojimo metu,  buvo tikrinama ir žiūrima, kokia bus Vakarų ir NATO reakcija į tokius 

veiksmus, o pagrindinė idėja galima laikyti RF GP galios demonstravimas Vakarams ir NATO. 

Pratybų metu atidirbinėjama plataus masto gynybinė operacija, kuria taip pavadinti 

sudėtinga, nes treneruojamasi pulti. Kaip ir minėta – vykdoma aktyvi gynyba, kuomet bandoma 

išmušti iš pozicijų dar nespėjusi įsitvirtinti priešininką. Tokia operacija  reikalauja geros 

logistinės bazės, norint greitai perdislokuoti dideli kiekį karių ir kovinės technikos tam kad atlikti 

plataus masto puolamąją operaciją. Galiam daryti išvada, jog 2021 m. karių perdislokavimas prie 

Ukrainos sienos, galėjo būti kaip vienas iš etapų rudeni planuojamų „Zapad-2021“ pratybų, nes 

visas procedūras atidirbti per viešai skelbiamas 2 sav. būtų sudėtinga. Dėl to, tai galima traktuoti 

kaip vieną iš pasiruošimo etapų, nes kariai buvo atitraukti, bet ginkluotė palikta pasienyje. 

Tokios pratybos – tai galios ir ginkluotės demonstracija, bei apjungtuos branduolinės triados 

pratybos, kuomet mokomuosius raketų paleidimus atlieka žemės, oro ir vandens branduolinės 

sistemos. Taip tikrinamas jų veikimas ir siunčiama žinutė Vakarams, jog jeigu kils konfliktas RF 

gali panaudoti branduolinį ginklą (per „Zapad“ pratybas, mokomieji paleidimai buvo 2009, 2013, 

2017 metais). 

 

5. RUSIJOS FEDERACIJOS GINKLUOTŲJŲ REFORMOS 

ĮTAKA PAJĖGŲ GALIAI IR STRATEGIJOS POKYČIAMS 

 

Rusijos Federacijos Ginkluotųjų Pajėgų kariavimo strategija lyginant Rusijos-Gruzijos 

penkių dienų karą 2008 m. ir Rusijos-Ukrainos konfliktą 2014 m. pasikeitė iš esmės. Jeigu 2008 

m. RF GP tiesiogiai dalyvavo kariniuose veiksmuose prie Gruziją jos teritorijoje, tai 2014 m. RF 
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veikė gerokai subtiliau ir stengėsi visada likti nepastebėta arba tiesiog neigti savo dalyvavimą ir 

įtaką vykstantiems procesams. 

Vertinant RF GP strategiją ir kariavimo 2008 m. Rusijos-Gruzijos konflikto metu, 

kuomet vyko plataus mąsto karinė operacija su GP intervencija į kitos valstybės teritoriją. Po šio 

konfliktoRF aukščiausiame lygmenyje buvo nuspręsta imtis pajėgų reformos  (Baev, 2015), nes 

buvo pastebėta, jog nežiūrint į kiekybinius skirtumus tarp RF ir Gruzijos pajėgų, pastarosios 

karinė technika buvo gerokai naujesnė ir labiau pažengęs (vakarietiškas) V2 (C2) elementas 

(Pallin ir Westerlund, 2009). Gerai veikiančio V2 (C2) ir V2R (C3) trūkumas ypač pasireiškė 

tarp regionine veikiančių skirtingų pajėgų padalinių, kuomet veikiantys tame pačiame regione, 

negalėjo tinkamai kooperuoti tarpusavyje ir derinti veiksmų dėl prastai veikiančių ir pasenusių 

ryšių sistemų (Massicot, 2019). Šie darbai buvo vieni prioritetinių, o šių sistemų vystymas  ir 

personalo reforma, kaitė V2 ir V2R iš esmės, bei greitino sprendimų priėmimą, bei ryšių 

integraciją, bei geresni veikimą pajėgose. V2 ir V2R pokyčiai puikiai matėsi pratybose „Zapad-

09“, „Zapad-2013“ ir „Zapad-2019“. Jei 2009 m. buvo testuojama ir pajungiama maža dalis 

pajėgumų, tai 2017 m. buvo apjungtos visos dalyvaujančios pajėgos ir atliekami pajėgų valdymai 

dideliais atstumais (etapas kuomet buvo atliekami strateginės ginkluotės paleidimai aprašyti 

ankstesniame skyriuje). 

Vertinant RF GP veikimą Ukrainos konflikto atveju, galima stebėti radikaliai kitoki 

pajėgų panaudojimo būdą. Kuomet tiesioginio pajėgų buvimo svetimoje valstybėje RF 

nepripažino iki tol, kol šio fakto neigti nebegalėjo. 2014 m. buvo galima stebėti asimetrinį 

(hibridinį) karinį konfliktą – tai toks karinis konfliktas šiuolaikinio karinio konflikto 

perspektyvoje suvokiamas kaip efektyvus kariavimo būdas, nes asimetrija yra pasiekiama 

pasitelkiant turimas karines technologijas arba realizuojama per nekarines kariavimo priemones, 

o tai sunkina tiesioginio agresoriaus identifikavimą (Revaitis, 2018, psl. 278).  Kaip ir Gruzijos 

konflikte, taip ir Ukrainos konflikte Krymo pusiasalyje, paskelbus apie oficialų RF GP 

dalyvavima regione, buvo remiamasi Karinės Doktrinos punktu, skelbiančiu, jog RF gali 

panaudoti savo pajėgas RF piliečių gynimui, net už RF teritorijos rybų, turint omenyje, jog 

Krymo teritorijoje yra viena didžiausių RF KJP bazių, tai padaryti nebuvo sudėtinga. Toks 

Doktrinos punktas buvo 2010 m. leidime, išliko ir 2015 m. leidime (Военная доктрина 

Российской Федерации, 2014, psl. 12). Esminis skirtumas tarp šių dviejų konfliktų – Kryme iki 

paskelbiant jog RF pajėgos dalyvauja konflikte (nors tai buvo suprantama nuo pat pradžių, bet 
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buvo informacinis neidimas). Mjr. A. Revaitis savo straipsnyje išskiria du skirtingus asimetrinio 

kariavimo variantus: 

• Pirmasis – naujųjų technologijų panaudojimas ir jų pagalba užtikrinamas 

pranašumas; 

• Antrasis – netiesioginės kariavimo priemonės (trečių šalių panaudojimas savo 

tikslams pasiekti arba informacinė kampanija). 

Pirmuoju atveju, naujųjų technologijų pagalba užsitikrinamas pranašumas tiesioginio jų 

panaudojimo būdu arba naudojant kaip atgrasymo priemone. RF didžiausią dėmesį skiria 

strateginės ginkluotės sistemoms ir taikliosios ginkluotės sistemoms atnaujinti ir senųjų 

modernizacijai, o taip pat didelis dėmesys skiriamas tokių sistemų nešėjams modernizuoti arba 

kurti naujas platformas KJP ir KOP sudėtyje  (Klein, 2016, psl. 10-13).  Atsižvelgiant į duomenis 

pateiktus trečiame darbo skyriuje, galiama teigti jog strateginės ginkluotės kiekiai stipriai nekito, 

bet dalį senos ginkluotės ginkluotės pakeitė naujo pavyzdžio strateginės ginkluotės ir taikliosios 

ginkluotės  kompleksai. Iš to galima daryti išvadą, jog RF tokiu būdu stengiasi išlaikyti savo 

galios poziciją, kuria remiama jos užsienio politika. Tokio tipo ginkluotės pasitelkimas 

kariniame konflikte gali daryti poveikį priešiškų pajėgų moralei ir griaunamąjį poveikį pajėgų 

vientisumui bei veiksnumui, nes galima preciziškai naikinti priešiškus strateginius objektus, 

suduoti smūgius į pajėgų susitelkimo taškus, logistinius centrus ir infrastruktūrą. Tokie smūgiai 

stipriai trikdytų jų veiksnumą ir veiksmų efektyvumą. Turint omenyje, jog RF dideli dėmesį 

skira naujos ginkluotės tipų kūrimui. Naujosios sistemos „Burevestnik“ ir „Avangard“ taip pat 

turėtų smūgio netikėtumą. Pirmoji sistema, taip povandeninė autonominė sistema nešanti 

branduolinį ginklą, pagal skelbiamas charakteristikas, galinti veikti dideliu atstumu ir sunkiai 

aptinkama priešo, galinti suduoti netikėtus smūgius pakrantės taikiniams. Antroji sistema 

„Avangard“ – viršgarsinė sistema, nešanti branduolinį užtaisą ir galinti manevruoti, taip 

apeidama priešo priešraketinės gynybos sistemas, taip didinant smūgio netikėtumą. Didelis 

dėmesys skiriamas elektroninės kovos (EW) sistemoms, bei lazerinių sistemų „Peresvet“ 

integravimui pajėgose. Apie pastarąsias sistemas atviruose šaltiniuose informacijos nedaug, bet 

pagrinde tai skirta naikinti priešiškoms raketoms arba trikdyti palydovus, kurie gali būti skirti 

žvalgybai. Remiantis atviruose šaltiniuose pateikta informacija 2019 m. gruodį RF GP turėjo 5 

vnt. šių lazerinių  kompleksų perduotų į GP rajonų kur išdėstyti strateginiai kompleksai 

priedangai  (RIA, 2019). Elektroninės kovos priemonėmis bus siekiama trikdyti priešininko ryšių 
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sistemas, radarų veiklą, navigacinius palydovus. Tokie sunkintu savalaikį sprendimų priėmimą ir 

informacijos perdavimą. Atsižvelgiant į tokių sistemų tobulinima, galiam teigti, jog šių 

priemonių panaudojimas, būtų siurprizas tariamam priešininkui, nes smūgis galimai būtų 

netikėtas, o tai užtikrintų efektyvų karinių tikslų pasiekimą šių sistemų naudotojui. Rusija turi 

siekius sukurti visą sprektrą pažangių elektroninės kovos sitemų galinčių visapusiškai trikdyti 

vakarietiškas pajėgų valdymų sistemas (C4ISR)  (DIA, 2017, psl. 42). 

Antruoju įvardintu atveju - nekarinės kariavimo priemonės. Tai netiesioginiai veiksmai 

šiuolaikiniame konflikte, pasitelkiant slaptus veikimo metodus ir priemones, orientuotas į priešo 

ekonominius, politinius, socialinius ir informacinius aspektus (Revaitis, 2018, psl. 279).  Tokius 

veiksmus buvo galima stebėti nuo Ukrainos konflikto pradžios iki dabar, kuomet RF norėdama 

pateisinti savo veiksmus Kryme ir paremti savo Karinės Doktrinos punktą, leidžianti panaudoti 

GP savo piliečių apsaugau užsienio valtybėse jiems kilus grėsmei, pradėjo didelio masto 

propagandą, norėdama pasėti sau naudinga informaciją labiau pažeidžiamuose visuomenės 

sluoksniuose ir tarpatautinėje visuomenėje. Sau palankios informacijos skleidimui RF naudoja 

„Trolius“ (suinterisuotos valstybės apmokami asmenys, reiškiantys jai naudinga informaciją 

viešoje erdvėje, taip formuodami jai reikiamą nuomonę) ir „Botus“ (kompiuterinė programa, kuri 

viešoje erdvėje (po straipsniais) talpina komentarus su tai valstybei palankia informacija, taip 

bandant paskleisti tinkamą žinutę tarp labiau paveikiamiems sluoksniams), kurie skleidžia 

informacija kibernetinėje erdvėje, palaikydami RF poziciją ir menkindami vakarus (DIA, 2017, 

psl. 38-42). Kitaip tariant, tokiais veiksmais bandoma užvaldyti „protus ir širdis“ asmenų, kurie 

nėra galutinai pasirinkę pozicijos arba jaučia palankumą ar nostalgiją buvusiai santvarkai. 

Ukrainos atveju buvo pasirinkta informacinė kampanija, jog ukrainiečių nacionalistai vykdo 

išpuolius prieš rusakalbius ir Rusijos piliečius. Tokiu būdu RF kūrė alternatyvę realybei istoriją 

ir bandė įteigti nebūtus dalykus tarptautinei visuomenei, kurios informaciją pirmomis konflikto 

dienomis buvo sunku atsirinkti, o taip pat anksčiau su asimetriniu (hibridiniu) karu susidurta 

nebuvo (Denisenko, 2016, psl. 112). Tokio požiūrio į ukrainiečius formavimas, Rusijai buvo 

naudingas, norint pateisinti savo karių buvimą ir dalyvavimą konflikte. Tuomet įvyko lūžis ir V. 

Putinas pripažino, jog „žalieji žmogeliukai“ yra Rusijos pajėgos, skirtos užtikrinti RF piliečių 

saugumą nuo ukrainiečių nacionalistų. Buvo pasinaudojama tuo pačiu doktrinos punktu, kaip ir 

Gruzijos konflikto metu, ginant savo piliečius užsienio valstybėje, tuo pačiu užtikrinant savo 
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interesų saugumą ir priėjimą prie Juodosios jūros. Sekantis etapas – trečiųjų šalių į konfliktą 

pritraukimas, taip skaldant Ukrainos teritorinį vientisumą.  

Panašiu būdu kaip Gruzijoje į savo suverenitetą arbą prisijungimą prie RF pasiskelbė 

Pietų Osetija, taip pat po Krymo įvykių nuo Ukrainos panoro atsijungti prorusiški Donecko ir 

Lugansko regionai. Akivaizdu, jog separatistai ruošiami ir remiami Rusijos, nes toks Ukrainos 

teritorinis suskaldymas, jai naudingas kaip ir Gruzijos atveju – tai neleidžia kandidatuoti į NATO 

aljancą, nes nėta užtikrintas teritorinis vientisumas ir yravalstybėje įšaldyti konfliktai. Tokiu 

būdu RF siekia stabdyti NATO plėtra į rytus, saugodama savo geopolitinę erdvę ir asmeninius 

interesus.  Tiesiogiai karinių veiksmų RF prieš Ukrainą neveda, bet paramą labiau tiekė 

ginkluotės pavidalu arba savo specialiųjų tarnybų veikla (BBC, 2021). Šaltiniuose randama 

informacija ir ataskaitos teigia, jog užimant Krymą, buvo pasitelkti dideli specialiųjų operacijų 

padalinių pajėgumai, tiek Krymo aneksijoje, tiek koordinuojant separatistų pajėgas ir jas 

instruktuojant  (Baev, 2015). Reformos metu buvo keičiama struktūra ne tik sausumos pajėgose, 

didelis dėmesys buvo skirtas specialiųjų pajėgų modernizacijai ir jų pajėgumų didinimui, 

perginkluojant ir didinant jų pasiruošimą, bei pastovų pasirengima reaguoti į kilusias grėsmes. 

Analogiškai modernizuotos FSB (Federalinio Saugumo Biuro) ir Vidaus Reikalų Ministerijos 

pavaldume esantys spec. padaliniai ir sukurtos gairės tarpžinybiniam bendradarbiavimui  (Klein, 

2016). 

Rusija didelį dėmesį reformos metu skirė ryšių tinklui atnaujinti, apie tai jau analizė 

pateikta ankstesniuose skyriuose. Tokiu būdu siekiama pagerinti saveika tarp padalinių ir 

pagreitinti sprendimū priėmimo, bei perdavimo (sprendimų/įsakymų) efektyvumą. Didelis 

dėmesys šioms sistemoms skirtas po Rusijo-Gruzijo karo, kuomet pasimatė jų dideli trūkumai, o 

sistemų testavimą galima buvo stebėti kiekvienų didelių pratybų metu, nuo „Zapad-09“ ir iki pat 

„Zapad-2017“. Pastarūjų pratybų metu sistemų pagalba buvo perdavinėjama informacija 

įsakymai dideliais atstumais nutolusiams padaliniams , kurie modernizuotų ryšių ir procedūrų 

(V2, V2R, C4ISR)  pagalba sėkmingai sąveikavo tarpusavyje. To pasėkoje tiek vadovavimas ir 

valdymas tiek taikliųjų ginklų sistemų, bei strateginių ginklų panaudojimas vyko operatyviai ir 

efektyviau, nei iki reformos pradžios. Tokių sistemų tobulinimas ir ateityje, leidžia greitinti 

vadovavimo ir vadymo procedūras, bei panaudoti taikliąją ginkluote strateginiams priešo 

objektams naikinti. Tokio tipo sąveika buvo išbandyta 2017 m. liepą, kuomet, prieš pratybas 

„Zapad-2017“, buvo atlikti sparnuotų raketų taiklūs smūgiai į taikinius Sirijos teritrijoje, 
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esančius už 1000 km. nuo paleidimo vietos, o įsakymai tai vykdyti duoti iš centrinio štabo per 

atnaujintą V2R tinklą, kuris baigiamas diegti RF GP. Šio tinklo bandymai taip pat buvo aliekami 

paraleliai pratyboms "Zapad-2017“. 

Remiantis RF ginkluotės modernizacijos prioritetais ir vykdytomis pratybomis, galima 

sudėlioti galimą RF GP veiksmų planą konflikto atveju. Rusijos užpuolimo atveju, GP planuoja 

aktyvią gynybą, kuomet bus mėginama kontraatakuojant nustumti priešo pajėgas tolyn nuo RF 

sienos konvencinėmis pajėgomis, remiant jas oro pajėgomis, kurios turėtų atakuoti priešo 

pajėgas reidais ir ginti nuo galimų oro antskrydžių, pačias pajėgas išsidėstymo rajone dengti oro 

gynybos sistemomis. Oro gynybos sistemos, pagal savo charakteristikas, turi toliausias 

deklaruojamas taikinio matymo ir atpažinimo galimybes tarp panašaus tipo sistemų ir didžiausią 

privalumą – vertikalų raketos paleidimą. Omenyje turima S-400 „Triumf“ kompleksai, kuri 

sudarytų didįjį oro gynybos ratą. Ją papildytų kompleksai S-300 su vidutinio nuotolio raketų 

pajėgumais. Ateityje pastarąją sistemą planuojama pakeisti kompleksais S-350, kurios jau 

pradėtos tiekti į ginkluotąsias pajėgas, o artimiausias prieigas dengia trumpo nuotolio sistemos 

„Tor“. Tokiu būdu sudaromas ganėtinai tankus oro gynybos žiedas, nes ilgo nuotolio sistemos 

yra efektyvios ir gali „dirbti“ 2 km. atstumu. Tai rodo, jog RF GP analizuoja vakarų vykdomas 

karines operacijas ir dalyvavimą konfliktuose, kurių metu stebi pajėgų naudojimą ir tam tikros 

karinės minties taikymą. Žinant, kad visuose karinėse kampanijose, kuriose dalyvavo JAV, ji 

(JAV) visada stengėsi kontroliuoti priešiškos valstybės oro erdvę, nes kontroliuojant ją, 

konvencinės pajėgos gali lengviau judėti į priekį remiamos iš oro, kur nevaržomai skraidžioja 

draugiškos pajėgos. Dėl to Rusija stipriai plėtoja prieš lėktuvines sistemas siekdama scenarijaus 

išvengti. Paraleliai priešlėktuvinėms priemonėms, plėtojami ir elektroninės kovos kompleksai, 

kurie turėtų trikdyti ir aptikti potencialaus priešo technologines sistemas, taip lengvinant savų 

pajėgų veiksmus. Trečiasis svarbiausias aspektas – raketinės ginkluotės tobulinimas. Tai tiek 

konvencinės, taiklios raketinės sistemos ir strateginį branduolinį galinti nešti ginkluotė. 

Pirmosios, kaip minėta, skirtos naikinti svarbius strateginius objektus priešiškos teritorijos 

gilumoje ir preciziškais smūgiais naikinti priešo pajėgas jų susitelkimo rajonuose. Strateginis 

branduolinis ginklas – esant pralaimėjimo tikimybei, priversti priešininką persigalvoti dėl 

tolesnių veiksmų, arba naudojant jį kaip atgrasymo priemonę. Doktrinų skyriuje buvo minėta, 

jog RF gali panaudoti ir panaudos strateginį branduolinį ginklą priešo atžvilgiu, siekdama 

neutralizuoti grėsmę jos valstybingumui arba gindama savo valstybės interesus. 
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Galima teigti jog galimi du pagrindiniais RF kariavimo scenarijai: 

• Pirmasis – tai didelio masto oeracija, kokia buvo galiam stebėti Gruzijoje, bet su 

visom modernizacijos metu įdiegtomis naujovėmis. Tai V2 ir V2R tinklų 

panaudojimas ir gausus taikliosios ginkluotės taškinių smūgių į priešo 

strateginius objektus sudavimas panaudojant įprastas arba branduolines galvutes. 

Tokių būdu griaunant infrastruktūrą svarbią priešiškom pajėgoms ir naikinant 

priešišką karinę techniką ir gyvąją jėgą. Smūgiai būtų atliekami modernizuotos 

ginkluotės tipais, kurios modernizacijai buvo skirtas didelis dėmesys ir kuriami 

nauji tokios ginkluotės tipai ( tiek  paleidžiami raketų pagalbą, tiek veikiantys 

kaip bepiločiaia povandeniniai aparatai). 

• Antrasis – tai variantas matytas Ukrainoje. Asimetrinis (hibridinis) karas, kuriame 

bus bandoma veikti per informacinius šaltinius skleidžiant propogandą ir 

pasitelkiant spec. tarnybas, kurios veiks per trečiuosius asmenis, tokiu būdu 

stengiantis veikti netiesiogiai, bet įtakoti savo interesš įgyvendinima „nesitepant 

rankų“. Taip veikdama Ukrainoje, pasikeitus valstybės valdžiai, kuri tapo labiau 

Vakarietiška ir nusprendė nutraukti bendradarbiavimą su Rusija, imasi 

informacinio karo, ko pasekoje Ukrainos teritorijoje atsiranda dvi separatistinės 

respublikos, ir nuo tariamų „Ukrainos nacionalistų“ išgelbėtas Krymas 

prijungiamas prie RF surežisuoto balsavimo keliu. Šiuo atveju, tiesioginių karo 

veiksmų tarp Ukrainos ir RF nebuvo, viskas buvo atlikta trečiosios šalies 

rankomis.  

2021 m. planuojamos didžiosios karinės pratybos „Zapad-2021“, kurios vėl prikaustys 

Vakarų valstybių dėmesį. Jų eigą bus įdomu stebėti, nes RF oficialiai pajėgų reformą baigė, o 

perginklavimo procesus dėl prastos ekonominės situacijos nukėlė iki 2027 m., bet nežiųrint į tai, 

maži kiekiai naujos ginkluotės tiekiami į RF GP. Vertinant asimetrinio ir hibridinio karo 

strategijos populiarėjimą, galima daryti prielaidą, jog paraleliai jėgos operacijoms, šiemet per 

šias pratybas gali būti atidirbinėjamos tokio tipo operacijos, kurios vyks paraleliai jėgos 

panaudojimui, kurių procesai buvo atidirbinėjami ankstesnėse pratybose, o taip pat didelis 

dėmesys skiriamas taikliąjai ir strateginei ginkluotei, kurios kiekiai ir modernumas ženkliai 

padidėjo perginklavimo proceso metu. Tokia galima pratybų sintezė, taip pat galima dėl to, jog 

RF pasitraukė iš INF susitarimo, kas jai atriša rankas naudoti trumpo ir vidutinio nuotolio 
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strateginę ginkluotę, pagrinde „Iskander-M“ kompleksų bazėje, suduodant smugius tariamo 

priešo (doktrinoje įvardijamai NATO) koalicijos partneriams, taip trikdant jų veiklą ir išlaikant 

smūgio netikėtumo faktorių. Tokias išvadas galima daryti atlikus ginkluotės modernizacijos, 

kariavimo strategijos, bei praeitų didžiųjų „Zapad“ pratybų analizę, kuriose visada būdavo 

atliekami mokomieji branduolinio ginklo smugiai iš skirtingų platformų (minėta branduolinė 

triada). Tokį RF elgesį pratybų metu, galima nuspėti atsižvelgiant į taikomą puolamojo 

neorealizmo teoriją, kurios vienas iį teiginių – valstybė turi turėti branduolinį ginklą ir galimybę 

puolimui atlikti, tokiu būdu siekiant tarptautinio stabilumo ir saugumo. Galima daryti prielaidą, 

jog tokios galios demonstravimo Vakarams pratybos, labiau veikia kaip atgrasymo priemonė, 

taip parodydama, jog bendrai paėmus RF GP yra galingos dėl savo dydžio ir turimos ginkluotės 

kiekio, bei disponuojamo branduolinio ginklo atsargų, kurių kiekiais gali palenktiniauti tik su 

JAV. Vertinant iš ekonominės pusės, pagal pateikiama naujos ginkluotės tiekimą ir planuotų 

kiekių neįvykdymą, galiam daryti kitą prielaidą, jog tokių pratybų organizacija ir vykdymas, 

reikalaujantis daug ekonominių kaštų, bet tai veikia kaip atgrasymo priemonė, demonstruojant 

turimą branduolinę galią ir galimą puolamają operaciją, kuri galimai būtų trumpalaikė, bet 

atsisėsti prie derybų stalo priverstu, nes branduolinio konflikto nenorėtu eskaluoti nei viena 

pasaulio valstybė, net turinti tokio tipo ginklą. 

 

IŠVADOS 

 

1. Puolamamojo neorealizmo atstovai, kaip ir gynybinio neorealizmo atstovai, teigia, jog 

didžiosios valstybės veikia anarchiškoje tarptautinėje sistemoje, kurioje nėra įsitikinusios dėl kitų 

valstybių, veikiančių toje pačioje sistemoje ketinimų, dėl ko visuomet turi būti pajėgios kariniam 

puolimui, taip siekdamos išgyventi tarptautinėje arenoje. Puolamojo neorealizmo atstovai teigia, 

kad, nežiūrint į tai, didelė ar maža valstybė, ji visada turi puolamąsias galimybes, kurias gali 

bandyti išnaudoti esant poreikiui išlikti. Didžiosioms valstybėms tai atlikti paprasčiau, bet 

tarpusavio kovoje dėl įtakos regione visos valstybės mėgina savo galią didinti tiek ekonominiais, 

tiek politiniais, tiek ginklavimosi ir galios didinimo įrankiais. Šios  teorinės prieigos taikymas 

sudaro prielaidas Rusijos karinės politikos veikimo ir kitų galios centrų atgrasymo politikos 

problematikai nagrinėti analizuojant Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų reformą, norminius 

dokumentus ir pajėgų modernizaciją.   
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2. Analizuojant Rusijos Federacijos karinę doktriną ir jūrų doktriną galima atrasti daug 

panašumų. Rusijos karinę doktriną galima vertinti kaip prieš tai buvusios doktrinos atnaujinimą, 

papildant ją aktualia redakcija atsižvelgus į vykstančius procesus ginkluotose pajėgose ir 

tarptautinėje arenoje. Būtent tuo metu, kuomet ši doktrina buvo išleista, vyko RF GP karinė 

reforma ir buvo prasidėjęs kariuomenės perginklavimo etapas, dėl to galime atrasti gairių, kurios 

turėtų palengvinti šių procesų įgyvendinimą ir procesų prioretizaciją. Reikia pastebėti, jog tai 

nėra tik karinis dokumentas. Jame susipina ir atsispindi RF vidaus ir užsienio politikos gairės, bei 

pokyčiai, todėl dokrina tampa taktinės ir strateginės kovos įrankiu, savotišku orientyru 

informacinėje kovoje, taip siekiant įgauti kuo didesnes dominuojančias galias tarptautinėje 

arenoje.  

Jūrų doktrina - tai analogiškas dokumentas karinei doktrinai, su panašiais tikslais, 

užduotimis ir vizijomis. Esminis klausimas, ar RF pavyks įgyvendinti išsikeltus tikslus, nes 

stiprios KJP – tai turtingos valstybės simbolis, o RF KJP ilgą laiko tarpą gavo tik minimalų 

finansavimą dėl lėšų stygiaus (nors kiekybės simboliu buvo laikomos vienomis galingiausių) ir 

tik dabar atsiranda po kelis vienetus naujų tipų povandeninių laivų, o kariniai laivai – tai 

baigiami dar SSRS pradėti projektai, arba mažas kiekis naujo tipo karinių laivų, konkurencingų 

vakarietiškiems analogams. Galima daryti išvadas, jog pati RF laivyno galia – tai branduolinio 

ginklo disponavimas povandeniniuose laivuose (vienas is branduolinės triados elementų), o tai 

veikia atgrasančiai ir verčia kitas valstybes skaitytis su RF, nes tiek karinė, tiek jūrų doktrinos 

kalba apie ginklų panaudojimą esant grėsmei valstybei ir jos interesams. 

3. Analizuojant GP modernizaciją, galima daryti išvadą, jog pagal reformos mastą ir jai 

skiriamą RF valdžios dėmesį, tai didelio masto refoma, kuri buvo nuodugniai planuojama norint 

savo pajėgas išlaikyti konkurencingomis tarptautinėje arenoje, tokiu būdu paremiant savo 

politinę poziciją ir ginant valstybinius interesus ,nors ne visada išlaikant tarptautines normas ir 

susitarimus. Po šios reformos įgyvendinimo, RF GP galės greitai reaguoti į iškiusias grėsmes tiek 

RF teritorijoje tiek už jos ribų dalivaujant bet kokio tipo kariniame konflikte, savoveiksmus 

paremdma doktrinose nustatytomis gairėmis vienu ar kitu atveju. 

Ginkluotės naujinimo procesai stringa dėl prastos ekonominės situacijos, kuri stipriai 

įtakojama korupcijos, perdėto biurokratizmo ir ekonominių sankcijų iš Vakarų valstybių. Galima 

teigti, jog pirminius reformos planus perginklavimui, labiausiai išlaikė naujų ginkluotės rušių 

tiekimas strateginiams padaliniams, bei taikliosios raketinės ginkluotės padaliniams, nes tai viena 
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iš pagrindinių atgrasymo priemonių ir jėgos demonstravimo būdų (visose didelėse karinėse 

pratybose demonstruojami šios ginkluotės panaudojimo konflikte galimybės), bei to aprašymo ir 

reglamentavimo norminiuose dokumentuose. 

Taip pat didelis dėmesys skiriamas KJP, su grandijoziniais projektais naujo lektuvnešio 

statybai, bei naujų bepiločių povandeninių dronų, galinčių nešti branduolinį ginklą kūrimui, nes 

tai suteiktų didelį netikėtumo faktorių pirminiam smūgiui suduoti, taip didindamos RF galios 

projekciją tarptautinėje arenoje, bet verčiančios kitas valstybes jaustis nesaugiai – kas skatintų 

ginklavimosi bangą ir naujų sistemų kūrimą, norint apsisaugoti nuo šios grėsmes. 

4. Atsižvelgiant į išanalizuotą „Zapad“ eigą, galima pastebėti, jog RF ir toliau laikosi 

detalaus operacijų planavimo. Galima daryti prielaidą, jog tam tikri planai paruošti galimam karo 

scenarijui prieš technologiškai pranašesnį vakarų oponentą. Rusija taip pat nuspėja, jog Vakarų 

neryžtingumas veiksmuose (perdėta demokratija ir biurokratizmas) bus paranku Rusijai ir to 

laiko pakaks reorganizacijai ar placdarmų įsitvirtinimui po pirmojo etapo arba užimtos karine 

jėga teritorijos išlaikymui, kaip kad Krymo ir Gruzijos atveju (Vakarai reagavo vangiai ir 

atsargiai). Taip pat didelis progresas atliktas V2 ir V2R sistemų kūrime ir panaudojime, kas 

užtikrina gerą mažesnių pajėgų kontroliavimą ir valdymą.  

5. Po įvykdytos karinės reformos, restruktūrizacijos ir dalinai pabaigto perginkinklavimo 

ir ginkluotės modernizavimo, RF karinė galia jei ir didėjo tai neženkiliai, nes ginkluotės kiekiai 

išlikę stipriai nepakitę, nors ir modernizuoti, bet dideliais kiekiais nebuvo tiekiami į GP arba 

tiesiog keičiami vietoje morališkai pasenusios ginkluotės ją nurašant sunaikinimui arba 

išskirtiniais atvejais perkeliant į rezervą. GP struktūros kitimas karinės galios panaudojimu 

atžvilgiu turėjo didelę įtaką, nes po visu pakitimų, pajėgos gali greičiau ir efektyviau reaguoti į 

iškilusias grėsmes ir būti aktyvuotos tiek tiesiogiais veiksmais, tiek panaudojant jas hibridiniam 

ar asimetriniam karui vykdyti, nes pastarasis reikalauja mažesnių ekonominių kaštų ir tiesiogiai 

neparodo agresorės, nes dažniausiai tikslai siekiami trečiųjų žaidėjų „rankomis“. Pvz. Ukrainos 

atveju – tai separatistinės Lugansko ir Donbaso valstybės, kurios remiamos RF, nors oficialiai 

RF konflikte nedalyvauja. 
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SANTRUMPŲ ŽODYNĖLIS 

 

1. RF – Rusijos Federacija 

2. V2 – vadovavimas ir valdymas (C2 – command and control) 

3. SSRS  - Sovietinių Sociaistinių Respublikų Sąjunga 

4. TS – tarptautiniai santykiai 

5. SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga 

6. JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

7. GP – Ginkluotosios Pajėgos 

8. SP – Sausumos Pajėgos 

9. KOP – Karinės Oro Pajėgos 

10. V2R – vadovavimo, valdymo ir ryšių (C3 – command, control, communication) 

11. POP – prelemenarus operacjų planas (COP – contingency operation plan) 

12. GRP – greito reagavimo pajėgos 

13. KJP – karinės jūrų pajėgos 
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PRIEDAI 

 

Priedas Nr. 1. RF GP šarvuota technika. Parengra remiantis „Military Balance“ 2013 

m. ir 2020 m. leidiniais. Skaičiai pateikti skliausteliuose – technika užkonservuota saugyklose. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

T-14 „Armata“ 0 vnt. 0 vnt. 
Tiekimas nukeltas į 

2025 m. 

T-15 0 vnt. 0 vnt. 
Tiekimas nukeltas į 

2025 m. 

T-16 0 vnt. 0 vnt. 
Tiekimas nukeltas į 

2025 m. 

T-55/62/64A (2800/2500/2000 vnt.) (0/0/0 vnt.) (-7300 vnt) 

T-72 visos mod. 1500 vnt. (7500 vnt.) 1500 vnt. (7000 vnt.) +0 vnt. (-500 vnt.) 

T-80 visos mod. 1000 vnt. (3000 vnt.) 450 vnt (3000 vnt.) -550 vnt. (+0 vnt.) 

T-90 visos mod. 300 vnt. (200 vnt.) 350 vnt. (200 vnt) +50 vnt. (+0 vnt.) 

BMP-2 visos mod. 3500 vnt. (1500 vnt.) 3000 vnt. (1500 vnt.) -500 vnt. (+0 vnt.) 

BMP-1 visos mod. 1000 vnt. (7000 vnt.) 500 vnt (7000 vnt.) -500 vnt. (+0 vnt.) 

BMP-3 visos mod. 500 vnt. 560 vnt. +60 vnt. 

BTR-80/82A 200 vnt. 0 vnt. -200 vnt. 

BTR-82A 0 vnt. 100 vnt. +100 vnt. 

BTR-82A/AM 0 vnt. 1000 vnt. +1000 vnt. 

TAIFUN U/K 0 vnt. 
180 vnt. (U)  ir 260 

vnt. (K) 

+180 vnt. (U)  ir +260 

vnt. (K) 
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Priedas Nr. 2. RF GP Artilerinės ir Reaktyvinės salvinės sistemos. Parengra remiantis 

„Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. leidiniais. Skaičiai pateikti skliausteliuose – technika 

užkonservuota saugyklose. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

2A65 Msta B 150 vnt. (600 vnt.) 150 vnt. (600 vnt.) Be pakitimų 

2S19 Msta C 450 vnt. (150 vnt.) 518 vnt. (150 vnt.) +68 vnt. (+0 vnt.) 

9A52-2 Smerch 106 vnt. 100 vnt.  -6 vnt.  

9K51 Grad/ 

Tornado-G 
800 vnt. (1700 vnt.) 550 vnt. (2000 vnt.) -350 vnt. (+300 vnt.) 

9K57 Uragan 200vnt. (700 vnt.) 200 vnt. (700 vnt.) Be pakitimų 

Chrizantema-C 0 vnt. 10 vnt. +10 vnt. 

 

Priedas Nr. 3. RF GP Tikslioji raketinė ginkluotė. Parengra remiantis „Military 

Balance“ 2013 m. ir 2020 m. leidiniais.  

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

Iskander-M/K ~12 vnt. 140 vnt. +128 vnt. 

Tocka-U ~96 vnt. 24 vnt. -72 vnt. 

Bastion ~10 vnt. 52 vnt. +22 vnt. 

Bal ~30 vnt. 40 vnt. +10 vnt. 

 

Priedas Nr. 4. RF GP priešlėktuvinė gynyba. Parengra remiantis „Military Balance“ 

2013 m. ir 2020 m. leidiniais.  

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

„Tor“ visos mod. 2013 m leidinyje visi 

šie pajėgumai apjungti 

į bendrą skaičių – 

1900 vnt. 

120 vnt. ? 

S300 1750 vnt. ? 

S400 500 vnt. ? 
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Priedas Nr. 5. Aviacija. Parengta remiantis „Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. 

leidiniais. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

SU57 0 vnt. 
2 vnt. (neskaitant 

bandomųjų) 
+2 vnt. 

SU27 visos mod. 306 vnt. 359 vnt. +53 vnt. 

SU35S 0 vnt. 128 vnt. +128 vnt. 

SU30M2/SM 4 vnt. 20 vnt.+ 92 vnt. +16 vnt. ir +92 vnt. 

SU33 18 vnt. 35 vnt. +17 vnt. 

SU24M2/MR 218 vnt.+104 vnt. 80 vnt.+79 vnt. -138 vnt ir -25 vnt. 

SU34 20 vnt. 138 vnt. +118 vnt. 

SU25 visos mod. 215 vnt. 286 vnt. +71 vnt. 

MIG31 200 vnt. 247 vnt. +47 vnt. 

MIG29 visos mod. 224 vnt. 143 vnt. -81 vnt. 

A-50 19 vnt. 28 vnt. +9 vnt. 

IL20 2 vnt. 14 vnt. +12vnt. 

IL22 1 vnt. 5 vnt. +4 vnt. 

TU160M 16 vnt. 17 vnt. + 1 vnt. M2 +2 vnt. 

TU22M3 105 vnt. 60 vnt. + 2 vnt. M3M -43 vnt. 

TU95M 63 vnt. 60 vnt. -3 vnt. 

TU142J/F 27 vnt. 22 vnt. -5 vnt. 
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Priedas Nr. 6.1. RF GP antžeminio bazavimo strateginės paskirties ginkluotė. Parengra 

remiantis „Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. leidiniais. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

RT-2RM2 „Toplo-M“ 

(RS-12M2) 

60 vnt. šachtinio 

bazavimo, 18 vnt. 

mobilių 

60 vnt. šachtinio 

bazavimo, 18 vnt. 

mobilių 

Be pakitimų 

RT-2RM „Topol“ 

(RS-12M) 

120 vnt. nuo mobilios 

platformos 

36 vnt. nuo mobilios 

platformos 
-84 vnt 

RS-24 „Yars“ (SS-27 

mod.2) 

21 vnt. šachtinio 

bazavimo 

136 vnt. nuo mobilios 

platvormos, 14 vnt. 

šachtinio bazavimo 

+136 vnt. nuo mobilių 

plat., -7 vnt. šachtinio 

bazavimo  

R36M2 „Vojevoda“ 

(SS-18 Satan) 

54 vnt. šachtinio 

bazavimo 

46 vnt. šachtinio 

bazavimo 

-8 vnt. šachtinio 

bazavimo 

UR-100N 

„Avangard“ (RS-

18A) 

40 vnt. (mod.3) 

šachtinio bazavimo 

28 vnt. ( mod. 3)  ir 2 

vnt. (mod. 4) 

šachtinio bazavimo 

-10 šactinio bazavimo 
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Priedas Nr. 6.2. RF GP povandeninio bazavimo strateginės paskirties ginkluotė. 

Parengra remiantis „Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. leidiniais. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

RSM-56 „Bulava“ 

(SS-NX-30 arba SS-

N-32) 

~0 vnt. ~48 vnt. +48 vnt. 

R-29RMU 

„Sineva“(SS-N-23A 

„Skiff“) 

6x16 vnt. 
6x16 vnt. (naujos 

mod. R-29RMU2) 

Be pakitimų. 

Atnaujintas raketos 

tipas 

R-29R (SS-N-18) 3x16 vnt. 
1x16 vnt. (naujos 

mod. R-29RKU-02) 

-32 vnt. ir atnaujintos 

likusios raketos, 

tikėtina dėl nurašytų 

Delfin klasės pov. 

Laivų 

3M-54 „Kalibr“ ?  ? 

Šaltiniuose nėra 

įvardijamas konkretus 

kiekis 
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Priedas Nr. 6.3. RF GP strateginių bombonešių nešama strateginės paskirties ginkluotė. 

Parengra remiantis „Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. leidiniais. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

3M-54 „Kalibr“ ?  ? 

Šaltiniuose nėra 

įvardijamas konkretus 

kiekis 

Kh-55SM/Kh-102 

16x12 ant TU-160; 

32x6 ant TU-95MS6 

(Kh-55SM abu 

orlaiviai) 

16x12 ant TU-160; 

44x6 ant TU-95MS 

(Kh-55SM abu 

orlaiviai)); 

16x16 TU95MS (Kh-

55SM arba Kh-102) 

Tolimosios aviacijos 

bombonešiai 

perginkluojami 

naujasnės 

modifikacijos 

ginkluote 

Kh-55 31x16 TU-95MS16 0 vnt. 
Atsisakoma senos 

modifikacijos raketų 

 

Priedas Nr. 7. Laivynas. Parengra remiantis „Military Balance“ 2013 m. ir 2020 m. 

leidiniais. Skaičiai pateikti skliausteliuose – technika remonto depe. 

 2013 m. 2020 m. 
Modernios ginkluotės 

pokytis 

Strateginės paskieties povandeniniai laivai 

„Kalmar“ (Delta III) 3 vnt. 1 vnt. -2 vnt. 

„Delfin“ (Delta IV) 6 vnt. 6 vnt. Be pakitimų 

„Akula“ (Typhoon) 1 vnt. 

(1) vnt. rezerve, įgulų 

su „Bulava“ raketų 

treniruotėms 

-(1) vnt. (perduotas 

treniruotėms) 

„Borey“ 

1 vnt. (dar nepriimtas 

į ginkluotę, po 

bandymų) 

3 vnt. +2 vnt. 

Lėktuvnešiai 
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„Admiral Kuznecov“ 

1 vnt. („Orel“ 

pervadintas į 

„Kuznecovą“) 

(1) vnt. 
Ilgą laiką remonto 

depe 

Kreiseriai 

„Kirov“ klasės 

1 vnt. + (1) vnt. 

(„Orlan“ ilgalaikiame 

remonte 

1 vnt. + (1) vnt. 

(„Piotr Velikij“ 

ilgalaikiame remonte 

Be pakitimų, 

kreiseriai keičiasi 

tarpusavyje 

„Slava“ klasės  3 vnt. 3 vnt. 

Perginkluoti naujos 

modifikacijos 

raketomis 

„Kara“ klasės 1 vnt. 0 vnt. 
Nurašytas ir 

supjaustytas metalui 

Eskadriniai minininkai 

„Soveremenij“ klasės 8 vnt. 3 vnt. -5 vnt. 

„Udaloj I“ klasės 8 vnt. 7 vnt. +(1) vnt. Be pakitimų 

„Udaloj II“ 1 vnt. 1 vnt. Be pakitimų 

„Admiral Gorshkov“ 

(Project 22350) 
0 vnt. 1 vnt. +1 vnt. 

„Komsomolets 

Ukrainy“ 
1 vnt. 1 vnt. Be pakitimų 

Frigatos 

„Neustrashimy“ 

klasė 
2 vnt. 2 vnt. Be pakitimų 

„Steregushchiy“ 

klasė 

1 vnt. senos mod. 

1 vnt. naujos mod. 

1 vnt. senos mod. 

5 vnt. naujos mod. 

Be pakitimų 

+4 vnt. naujos mod. 

„Gepard“ klasė 2 vnt. 
1 vnt. senos mod. 

1 vnt. modernizuotas 

Be pakitimų. 

Antrasis mod. 

ginkluotė. 

„Kivak I“ klasė 1 vnt. 1 vnt. mod. 
Be pakitimų. 

Mod. ginkluotė. 
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„Kivak II“ klasė 2 vnt. 1 vnt. 
Be pakitimų. 

Mod. ginkluotė. 

„Kivak V“ klasė 

(Admiral 

Grigorovich) 

0 vnt. 3 vnt. +3 vnt. 

Korvetės 

„Dergach“ klasė 2 vnt. 2 vnt. Be pakitimų 

„Nanuchka III“ 

klasės 
12 vnt. 

10 vnt. 

1 vnt. mod. ginkluotė 
-1 vnt. 

„Nanuchka IV“ 

klasės 
1 vnt. 0 vnt. -1 vnt. 

„Grisha III“ klasė 3 vnt. 2 vnt. -1 vnt. 

„Grisha V“ klasė 21 vnt. 18 vnt. -3 vnt. 

„Parchim II“ klasė 8 vnt. 6 vnt. -2 vnt. 

„Sviyazhsk“ klasė 

(Buyan-M) 
0 vnt. 7 vnt. +7 vnt. 

„Karakurt“ klasė 0 vnt. 1 vnt. +1 vnt. 

„Astrachan“ klasė 

(Buyan) 
0 vnt. 3 vnt. +3 vnt. 

 


