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Sinevičius, A. (2021). Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo samprata ir tarptautinės aplinkos 

veiksniai. Karinės diplomatijos magistro baigiamasis darbas. Vadovė prof. dr. I. Matonytė. Vilnius: 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos.   

 

SANTRAUKA 

 

 Šis tyrimas nagrinėja mažos valstybės išorės saugumo sampratos pokytį konkrečių tarptautinės 

aplinkos veiksnių kontekste. Mažų valstybių tarptautiniuose santykiuose tyrėjai dažnai nesutaria ne tik 

kas yra maža valstybė, bet ir nuo ko priklauso mažos valstybės išlikimas. Mažos valstybės sąvokos 

išskaidymas į skirtingus dėmenis tiriant Lietuvos išorės saugumo sampratos pokyčio atvejį laikotarpyje 

nuo 2009 iki 2019 m. leido nagrinėti mažumą ne kaip vientisą, bet kaip išskaidytą, moduliuojamą, 

tęstinį reiškinį, kur tam tikro kriterijaus svoris bei intensyvumas valstybės užsienio ir saugumo 

politikos raiškoje gali keistis.  

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip tarptautinės aplinkos veiksniai veikia Lietuvos, kaip mažos 

valstybės, išorės saugumo sampratą. Šiame darbe siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius: 1. Pateikti 

mažos valstybės sąvokos apibūdinimą tarptautinių santykių kontekste. 2. Pritaikyti Olavo F. Knudseno 

užsienio ir saugumo politikos išorės veiksnius ir B. Thorhallssono mažos valstybės dydžio kategorijas 

suformuojant tyrimo modelį. 3. Apibrėžti Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos 

pokytį per suvereniteto, politinį ir preferencijų dydžius. 4. Atliktus KAM politiką formavusių lyderių 

interviu transkribuoti, sukoduoti ir interpretuoti pagal Denniso A. Gioia metodologiją, atsižvelgiant į 

turinio analizę ir išskirtus kokybinio tyrimo kriterijus (dydžius). 5. Padaryti Lietuvos, kaip mažos 

valstybės, išorės saugumo sampratos pokyčio apibendrinimą ir pateikti rekomendacijas tolimesniems 

Lietuvos saugumo ir mažų valstybių tyrimams.  

Formuojant šio darbo tyrimo modelį buvo remtasi trijų kategorijų kriterijais iš B. Thorhallssono 

teorinės prieigos ir trimis O. F. Knudseno išorės veiksniais. Papildomai įtraukus KAM politiką 

formavusių lyderių interviu analizę pagal Denniso A. Gioia metodologijos dviejų lygių kodavimą 

galutiniai sudarytas tyrimo modelis, pagal kurį vėliau buvo vykdomas tolimesnis tyrimas.  

Apibendrinant Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos pokyčio tyrimą per 

valstybės dydžius ir jų netolygų veikimą gautos trys pagrindinės išvados:  

1. Pagal turinio analizę samprata keitėsi atsižvelgiant į suvereniteto dydį kaip didžiųjų valstybių 

tiesioginį įsitraukimą į Lietuvos saugumo užtikrinimą, ženklų tarptautinių operacijų krypties pokytį ir 
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Lietuvos aktyvumą organizacijose. Pagal interviu analizę samprata nesikeitė atsižvelgiant į suvereniteto 

dydį.  

2. Pagal turinio analizę Lietuvos išorės saugumo sampratos pokyčiui politinis dydis kaip 

identitetas, valstybės institucijų sanglauda ir administraciniai resursai didelės įtakos neturėjo, nors 

pirmininkavimas 2013 m. ES Taryboje ir 2 % nuo BVP skyrimas gynybai pakėlė Lietuvos politinį dydį 

tarp sąjungininkų. Pagal interviu analizę nors tiriamu laikotarpiu politinis dydis neturėjo esminės 

įtakos, tam tikromis aplinkybėmis jis gali veikti saugumo sampratą.  

3. Pagal turinio ir interviu analizę nagrinėtos valstybės išorės saugumo samprata išsiplėtė 

atsižvelgiant į preferencijų dydį kaip prioritetinių partnerių, bendradarbiavimo bei ambicijų 

tarptautinėse organizacijose pokytį.  

Galima teigti, kad Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos pokytis 2009–

2019 m. vyko visuose trijuose dydžiuose, bet nevienodu intensyvumu ir priklausė nuo skirtingų 

veiksnių. Suvereniteto dydis esmingai keitė Lietuvos išorės saugumo sampratą per tiesioginį didžiųjų ir 

kitų valstybių partnerių įsitraukimą į Lietuvos saugumo užtikrinimą, Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse 

operacijose pokytį bei aktyvumą organizacijose. Politinio dydžio kaita galimai turėjo įtakos kitiems 

procesams (pvz., integracijai į ES, vidaus saugumo sampratai), bet žymios įtakos valstybės išorės 

saugumo sampratai neturėjo. Preferencijų dydis išplėtė Lietuvos išorės saugumo sampratą ištyrus 

prioritetinių partnerių saugumo srityje dinamiką, bendradarbiavimą bei ambicijas ir prioritetus veikiant 

tarptautinėse organizacijose. Išorės saugumo samprata tapo labiau reaguojančia į kitų valstybių 

užsienio politiką Lietuvos, kaip mažos valstybės, atžvilgiu. Šis tyrimas per įvairius dydžius leido 

Lietuvos saugumą suprasti ne kaip vientisą, bet kaip nuo skirtingų kriterijų intensyvumo priklausantį 

reiškinį. 

Reikšminiai žodžiai. Maža valstybė, išorės saugumo samprata, pokytis, politinis dydis, 

preferencijų dydis, suvereniteto dydis.  
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Sinevičius, A. (2021). The External Security Concept of Lithuania as a Small State and Factors of 

International Environment. The Master’s Thesis in Military Diplomacy. Academic Supervisor – Assoc. 

Prof. I. Matonytė, Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.  

 

SUMMARY  

 

 This research analyzes how the concept of small states’ security transforms in the context of 

certain determinants of the international environment. More often than not scholars examining 

international relations of small states do not agree upon what a small state is, nor do they concur what 

the survival of small states depends on. Decomposing the concept of small states into different 

constituent parts – whilst investigating the case of change in the concept of Lithuania’s security from 

2009 until 2019 – allows analyzing smallness not as an integral but as a disintegrated, modulatable, 

continual phenomenon wherein the value and intensity of a certain criterion may change against a 

backdrop of the state’s foreign and security policy.  

  The aim of the research is to explore how the international environment affects the security of 

Lithuania as a small state. In the present research paper, the following tasks are sought to be realized:  

1. To present the definition of a small state in the context of international relations; 2. To apply Olav F. 

Knudsen’s determinants of foreign and security policy and B. Thorhallsson’s categories of the size of 

small states in developing a research model. 3. To describe the evolution of the small-state security 

concept by sovereignty size, political size, and preference size. 4. To transcribe, encode, and interpret 

the conducted expert interviews in accordance with Dennis A. Gioia methodology by referring to the 

content analysis and discerned qualitative research criteria (sizes). 5. To generalize the development of 

the concept of small states’ security and set recommendations for further research on Lithuania’s and 

other small states’ security.  

The criteria of three categories enshrined in B. Thorhallsson’s theoretical approach and three O. 

F. Knudsen’s external factors were selected whilst shaping the research model of the present work. 

After having supplementarily incorporated an analysis of interviews of the leaders developing the 

National Defense System’s policy, the study model – from which further research ensued – was finally 

established in congruence with the two-stage coding of Dennis A. Gioia methodology.  

Summarizing the study on change in Lithuania’s small-state security concept by state sizes and 

their lopsided functionality, one drew three main conclusions: 
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1. According to the content analysis, the concept changed with regards to sovereignty size as a 

direct involvement of large states in ensuring Lithuania’s security, to a significant change in the 

direction of international operations, as well as to Lithuania’s active involvement in organizations. By 

the interview analysis, the concept did not change by sovereignty size.  

2. The content analysis demonstrated that the change in the concept of Lithuania external 

security was not significantly influenced by political size pertaining to identity, unity of state 

institutions, and administrative resources. However, the presidency in the EU Council in 2013 and the 

allocation of 2% of GDP to defense enhanced Lithuania’s political size among its allies. 

Notwithstanding that political size was not significantly important throughout the period under 

examination, the interview analysis revealed that it may affect the concept of security in certain 

circumstances. 

3. The concept of Lithuania’s security, according to the content and interview analyses, 

expanded, considering preference size as a change of priority partners, cooperation, and ambitions in 

international organizations. 

One can maintain that transformation of Lithuania’s small-state security concept in 2009–2019 

occurred in all three sizes at different intensity levels and depended on different factors. Sovereignty 

size greatly affected the concept of Lithuania’s security through direct involvement of large states and 

other partner countries in the process of ensuring Lithuania’s security, through change in Lithuania’s 

participation in international operations, as well as through its activities in organizations. The change in 

political size may have leveraged other processes (e.g., the EU integration, the concept of internal 

security) but did not have a significant impact on the country’s concept of external security. Preference 

size expanded the external concept of Lithuania’s security by having examined dynamics of target 

partners, cooperation and priorities operating in the international organizations. The concept of external 

security has become more responsive to other countries’ foreign policy toward Lithuania as a small 

state. In light of the various sizes this research enabled one to treat Lithuania’s security not as an 

integral phenomenon but as one depending on the intensity of different criteria.  

Keywords: small state, security concept, change, political size, preference size, sovereignty 

size.  
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TRUMPINIAI 

 

KAM – Krašto apsaugos ministerija  

URM – Užsienio reikalų ministerija  

BVP – Bendras vidaus produktas  

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos  

NATO eFP (angl. The Enhanced Forward Presence) – NATO priešakinių pajėgų batalionas  

JEF (angl. The Joint Expeditionary Force) – Jungtinės ekspedicinės pajėgos  

NB8 (angl. Nordic Baltic Eight) – Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas  

ESBO – Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 

JT ST – Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 

ES – Europos Sąjunga  
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ĮVADAS 

 

Šis tyrimas yra apie mažos valstybės saugumo sampratą. Tuo tarpu akademinės ir politinės 

diskusijos daugiausia susitelkia ties didelėmis ir vidutinėmis galiomis, o jų sąveikos modeliai vėliau 

ekstrapoliuojami tiriant tarptautinę politiką. Dauguma šių dienų tarptautinių santykių teorijų yra 

paremtos didžiųjų galių elgsenos stebėjimais ir tyrimais. Mažos valstybės tyrimai reikalauja tradicinę 

analitinę perspektyvą „apversti aukštyn kojomis“, o į santykius tarp valstybių pažiūrėti labiau holistiniu 

kampu. (Maass, 2017). Rusijos agresyvaus aktyvumo, Kinijos iškilimo kontekste bei suintensyvėjusios 

tarptautinės galios poliarizacijos ir atnaujintų tradicinės tvarkos iššūkių atžvilgiu visi tarptautinės 

aplinkos veikėjai, o ypač mažos valstybės, turi persvarstyti savo išorės saugumo situaciją, grėsmes ir 

galimybes.  

Tyrėjai dažnai nesutaria ne tik dėl to, kas yra maža valstybė, bet ir nuo ko priklauso mažos 

valstybės vieta tarptautiniuose santykiuose. Mažų valstybių išlikimas kaip vienintelis jų tikslas 

tarptautinėje sistemoje buvo realistų įtvirtintas iki pat XXI a. Davidas Vitalis, Robertas Owenas 

Keohanas, R. L. Rothsteinas teigė, kad mažoms valstybėms sunkiau išlikti politikoje ir jos pačios 

supranta savo galimo vaidmens ribotumą tarptautinės sistemos mastu (Keohane, 1969). Iš tiesų, anot 

realistų maža valstybė turi ribotus resursus, reikalingus valstybės saugumui ir nacionaliniams 

interesams užtikrinti. Valstybės kaupia galią iš esmės anarchinėje aplinkoje, o tarptautinę sistemą 

sudaro netolygus galios pasiskirstymas tarp valstybių. Tokiame pasaulyje didžiosios valstybės yra 

kritinės (Weber, 2014). Konfigūracija tarp didžiųjų jėgų lemia bendrą sistemos struktūrą.  

Šių dienų Kinija ir Rusija aktyviai didina savo galią, taiko realpolitik siekdamos kreipti globalų 

galios balansą sau naudinga linkme. Peržvelgus JAV Prezidento Donaldo Trumpo valdymo laikotarpio 

nuo 2017 m. iki 2021 m. sprendimus išryškėja išskaičiavimais paremtas mąstymas, kuriame yra 

realpolitik bruožų.  

Mažosioms valstybėms įtampos tarp didžiųjų valstybių nėra blogai, galių balanso atmosfera 

tarptautinėje sistemoje istoriškai buvo reikšmingas veiksnys mažųjų valstybių išgyvenimui. 

Didžiosioms valstybėms varžantis, mažosios valstybės gali naudotis tokios galios politikos sukuriamais 

privalumais (Maass, 2017).  

Mažos valstybės XXI a. tarptautinėje sistemoje saugiausiai jaučiasi būdamos aljansuose ir 

tarptautinėse organizacijose, kur yra paisoma tarptautinės teisės principų ir konvencijų. Neoliberaliojo 

institucionalizmo atstovas, knygos „After Hegemony“ autorius R. Keohanas teigė: „Jei liliputai gali 
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pririšti Guliverį ar priversti jį kovoti už juos, jie turi būti ištirti taip atidžiai, kaip milžinas“ (Keohane, 

1969). Mažos valstybės nėra tiesiog mažesnių versijų didesnės valstybės. Maža valstybė gali būti 

suvokiama kaip atskira valstybės kategorija. Lyginant su didžiąja valstybe, mažos valstybės išlikimą ir 

veikimą reglamentuoja kitokios taisyklės, kurias svarbu perprasti tam, kad būtų adekvačiai ir 

niuansuotai suprantami tarptautiniai reikalai (Maass, 2017).  

Analizuojant mažų valstybių kovą ir bendrai veikimą dėl išgyvenimo ir pripažinimo, gali būti 

atnaujintas pats išorės saugumo, kaip analitinės koncepcijos, suvokimas (Maass, 2017). Mažų valstybių 

saugumo studijos įvairiose tarptautinėse aplinkose žada naujų įžvalgų ir tyrimų krypčių.  

Pirmiausia, mažos valstybės išorės saugumas skatina galią suprasti daugiau ne iš realizmo 

perspektyvos, bet iš liberaliosios prieigos, turint galvoje „minkštąją“ galią (Baldersheim & Keating, 

2015). Esminis liberaliosios prieigos bruožas, jungiantis mažas valstybes, organizacijas ir 

„minkštosios“ galios sąvoką, yra demokratinės vertybės, kurios sudaro terpę mažoms valstybėms 

bendradarbiauti lygiomis teisėmis tarpusavyje ir su didžiosiomis demokratijomis. XX a. pabaiga–XXI 

a. pradžia mažosioms valstybėms atvėrė daugiau galimybių siekti „minkštosios“ galios per aljansus, 

tarptautines organizacijas ir netgi dvišalius santykius, taip didinant savo išorės saugumą ir įtvirtinant 

pripažinimą tarptautinėje arenoje. 

Reikia pabrėžti, kad mažos valstybės maksimali „kietoji“ galia jokiu būdu tiesiogiai nesukuria 

tolygaus išorės saugumo lygio, kokį „kietoji“ galia sukuria didžiosioms (ir vidutinėms) valstybėms 

(Baldersheim & Keating, 2015). Kita vertus, išorės saugumo klausimu pasitikėti vienos didžiosios (ar 

keleto vidutinių) valstybės besikeičiančiu politiniu elitu taip pat nėra priimtinas požiūris XXI a. jokiai 

(tame tarpe ir bet kuriai mažajai) demokratinei valstybei. Dėl to maža valstybė norėdama išlikti privalo 

išskaidyti savo „minkštąją“ galią ir veikti plačiai, bet kuo sistemiškiau savo užsienio ir saugumo 

politikoje. Kita vertus, tokį mažosios valstybės veikimą tirti reikia kaip tęstinį, moduliuojamą reiškinį, 

kada kiekvieno kriterijaus intensyvumas formuojant išorės saugumo sampratą gali būti skirtingas.  

Nagrinėjant mažas valstybes, nėra visuotinai priimto modelio jas tirti, todėl gilesnė bet kurios 

mažos valstybės išorės saugumo sampratos analizė reikalauja sukurti savitą būdą tirti norimą mažąją 

valstybę bei jos užsienio ir saugumo politiką. Vieną iš įrankių mažųjų valstybių „minkštajai“ galiai 

analizuoti siūlo B. Thorhallssonas. Jis išskaido mažos valstybės dydį (galią) į šešias kategorijas: 

nustatytą, suvereniteto, politinį, ekonominį, savivokos ir preferencijų dydžius (Thorhallsson, 2006). 

Trys iš šešių minėtų dydžių bus naudojami kaip pagrindiniai kriterijai vykdant šį tyrimą.  

Tyrimas yra apie vienos konkrečios mažos valstybės – Lietuvos – saugumo sampratą ir jos 

pokytį. Tirti saugumo sampratai buvo pasirinktas dydžius analizuojantis įrankis todėl, nes atsižvelgiant 
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į mažų valstybių tyrimus, pagrindinis tokių valstybių tikslas yra išlikimas, o tai tiesiogiai siejasi su 

valstybės saugumo samprata.  

Literatūros apžvalga. Analizuojant mažas valstybes yra atlikta ir publikuota daug tyrimų. Šiais 

laikais vis daugėjant mažąsias valstybes tiriančių autorių, svarbu nepasimesti tarp jų. Vieni iš šių laikų 

pripažintų autorių yra Matthias Massas, Haraldas Baldersheimas, Michaelis Keatingas, plėtojantys 

įdirbį tokių klasikų kaip Davidas Vitalis, Robertas Owenas Keohanas, Robertas L. Rothsteinas. Daug 

tyrimų mažųjų valstybių temomis vykdo Skandinavijos šalių tyrėjai. Vienas iš jų islandas Balduras 

Thorhallssonas, sukūręs Prieglobsčio teoriją (angl. Shelter theory). Teorija detaliai pristatyta knygoje 

„Small States and Shelter Theory: Iceland‘s External Affairs“ (2019). Visgi šiame tyrime labiau buvo 

remtasi B. Thorhallssono straipsniu „The Size of States in the European Union: Theoretical and 

Conceptual Perspectives“ (2006).  

Kitas žinomas akademikas, kurio darbu remiamasi šiame darbe, norvegas Olavas Fagelundas 

Knudsenas. Jis savo straipsnyje „Analysing Small-state Security: the Role of External Factors“ (1996) 

nustatė konkrečius šešis išorinius veiksnius, skirtus analizuoti mažos valstybės užsienio ir saugumo 

politiką.  

Empirinėje dalyje, nagrinėjant Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, buvo peržvelgta daug 

straipsnių bei knygų. Visų pirma paminėtina Dovilės Jakniūnaitės sudaryta knyga „Ambicingas 

dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004–2014“ (2015). Lygia greta šiame darbe buvo daug sekama 

ir išsamia apžvalgine-analitine Tomo Janeliūno „D. Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio politikos 

kaita 2009–2019 m.“ (2019) monografija. Interviu buvo atliekami ir analizuojami pagal sociologinę 

Dennis A. Gioia metodologiją, taip pat buvo remtasi I. Liubertės daktaro disertacija tema „Knowledge 

Sharing and Secrecy in Inter-Firm Cooperation“.  

Tyrimo naujumas. Mažos valstybės sąvokos išskaidymas į skirtingus dėmenis tiriant Lietuvos 

išorės saugumo sampratos pokyčio atvejį leidžia nagrinėti mažumą ne kaip vientisą, bet kaip 

moduliuojamą, tęstinį reiškinį, kuriame tam tikro kriterijaus (dydžio) svoris bei intensyvumas valstybės 

užsienio ir saugumo politikos raiškoje gali kisti, būti skirtingas, priklausomai nuo tarptautinės aplinkos 

veiksnių (didžiųjų valstybių politinio elito veiksmų, sprendimų ir nuo tarptautinių aljansų dinamikos).  

Aktualumas tirti Lietuvos kaip mažos valstybės saugumo sampratos pokytį iškilo reaguojant į 

Lietuvos užsienio ir saugumo politiką tyrinėjančių akademikų darbus, kuriuose buvo teigiama, kad 

„Lietuva savo santykį su tarptautine aplinka kūrė per proamerikietiškos valstybės – valstybės, kuria gali 

pasitikėti JAV ir kuri gali neprisidėti prie europinių iniciatyvų, – vaidmenį“ (Jurgelevičiūtė, Lietuvos 

tarptautinis subjektiškumas: kokia mažoji valstybė?, 2015, p. 67). Taip pat atsižvelgiant į oficialiai 
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deklaruojamą poziciją iki šių dienų, kad JAV yra esminė galia, sugebanti atgrasinti Rusiją (Prezidento 

komunikacijos grupė, 2020). Panašūs teiginiai vyrauja ir kituose darbuose, kur nagrinėjama Lietuvos 

užsienio ir saugumo politika iki 2014 m.  

Tyrimo ribotumas. Šis darbas nėra teorinio pobūdžio ir jame nėra lyginamos kelios mažosios 

valstybės tarpusavyje. Taip pat darbe susitelkiama į išorės saugumą ir nėra analizuojama visa Lietuvos 

užsienio politika, įtraukiant ekonominius, socialinius, aplinkosauginius bei kitus klausimus. Tyrime 

aiškiai yra nustatomos mažos valstybės tyrimo ribos, tai yra klausimai, susiję su Lietuvos išorės 

saugumo politika.  

Tai nėra istorinė-apžvalginė Lietuvos, kaip mažos valstybės, laikysenos ir elgsenos tarptautinėje 

aplinkoje studija. Tai yra atvejo analizė, apribota laike: remiantis stebėjimu bei autoritetingais 

akademiniais tyrimais, išskiriami (kritiniais įvykiais apibrėžti), laikotarpiai: 2009–2014 m. ir 2015–

2019 m. Kitaip sakant, pasirenkama tik ta užsienio ir saugumo politika, kuri tiesiogiai siejasi su 

Lietuvos išorės saugumo samprata 2009–2019 m.  

Rusijos, kaip pagrindinės Lietuvos egzistencinės grėsmės, veiksmai, nebus nagrinėjami. Taigi 

Rusija, kaip mažajai valstybei artimiausia didžioji valstybė (galia), nebus papildomai tiriama šio darbo 

kontekste.  

Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Atkreipiant dėmesį į mažų valstybių tyrimus ir Lietuvos kaip 

mažos valstybės saugumo sampratos analizę, šio tyrimo pagrindinis klausimas yra: kaip keitėsi 

Lietuvos kaip mažos valstybės išorės saugumo samprata? Tai suponuoja, kad tyrime nagrinėjamas 

Lietuvos kaip mažos valstybės išorės saugumo sampratos pokytis, jos išsiplėtimas per dydžio ir 

bendradarbiavimo su Vakarų valstybėmis suvokimą. Pagrindinis tyrimo tikslas: ištirti, kaip 

tarptautinės aplinkos veiksniai veikia Lietuvos kaip mažos valstybės išorės saugumo sampratą.  

Tolimesniame tyrimo projekte būtina apsibrėžti „priklausomą“ ir „nepriklausomą“ 

kintamuosius. Abiejų ginamųjų teiginių priklausomas kintamasis yra Lietuvos išorės saugumo 

samprata nuo 2009 m. iki 2019 m. Visų pirma, 2009 m., kaip pradžios taškas, yra svarbus dviem 

aspektais, dėl kurių jau tuo metu galėjo prasidėti išorės saugumo sampratą keisiantys pokyčiai užsienio 

ir saugumo politikoje:  

1. 2008 m. įvyko Rusijos ir Gruzijos karinis konfliktas.  

2. Dešimtmečiui Lietuvos Prezidente tapo Dalia Grybauskaitė.  

Toliau svarbu išskirti 2014 m. Rusijos įvykdytą Krymo okupaciją ir prasidėjusį ginkluotą 

konfliktą Rytų Ukrainoje. Konfliktas Europoje tapo pagrindiniu grėsmės suvokimo indikatoriumi 

daugumai mažųjų valstybių prie Rusijos. Kita svarbi data yra 2017 m. sausio 20 d., respublikono 
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Donaldo Trumpo inauguracija JAV prezidentu. Tapęs prezidentu D. Trumpas pradėjo kitokią 

(agresyvesnę, išskaičiavimu paremtą) politiką Europos partnerių ir kitų tarptautinių santykių veikėjų 

atžvilgiu, kuri atnešė priešpriešos ir varžymosi tarp Vakarų sąjungininkų.  

Sąlygiškai išskiriami nepriklausomi kintamieji yra atskiri kiekvienam ginamajam teiginiui. 

Pirmas nepriklausomas kintamasis – tai tarptautinės aplinkos veiksniai, į kuriuos reaguoja Lietuva, kaip 

maža valstybė, siekianti didinti savo išorės saugumą. Antro ginamojo teiginio nepriklausomas 

kintamasis yra suvereniteto, politinis ir preferencijų dydžiai, kurie veikė tą patį išorės saugumą. Taigi 

ryšys tarp kintamųjų suponuoja du ginamuosius teiginius:  

Ginamieji teiginiai:  

1. 2009–2019 m. dėl tarptautinės aplinkos veiksnių įvyko Lietuvos kaip mažos valstybės 

išorės saugumo sampratos pokytis.  

2. Suvereniteto, politinis ir preferencijų dydžiai netolygiai veikė išorės saugumo 

sampratą.  

Išorės saugumo sampratos pokytis identifikuojamas per užsienio ir saugumo politiką, kuri 

dažniausiai vykdoma Lietuvos kaip mažosios valstybės galios santykyje su didesnėmis valstybėmis. 

Taigi politikos sistemiškas išskaidymas ir tikslų pasiekimas tiesiogiai priklauso nuo įvairių valstybės 

dydžių (nustatyto, politinio, preferencijų, ekonomikos, savivokos ir suvereniteto). Kitaip sakant, 

atsižvelgiant į įvairių valstybės dydžių kaitą, keičiasi politika, o kartu ir valstybės išorės saugumo 

samprata. Tirti saugumo sampratai buvo pasirinktas mažų valstybių dydžius analizuojantis įrankis, nes, 

atsižvelgiant į tyrimus, darytina išvada, kad esminis šių valstybių tikslas yra išlikimas. Savo ruožtu 

išlikimas, kaip egzistencinis tikslas, tiesiogiai koreliuoja su kiekvienos mažos valstybės, tame tarpe ir 

Lietuvos, išorės saugumo samprata.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Pateikti mažos valstybės sąvokos apibūdinimą tarptautinių santykių kontekste.  

2. Pritaikyti Olavo F. Knudseno užsienio ir saugumo politikos išorės veiksnius ir B. 

Thorhallssono mažos valstybės dydžio kategorijas suformuojant tyrimo modelį.  

3. Apibrėžti Lietuvos kaip mažos valstybės saugumo sampratos pokytį per suvereniteto, 

politinį ir preferencijų dydžius.  

4. Atliktus KAM politiką formavusių lyderių interviu transkribuoti, sukoduoti ir interpretuoti 

pagal Dennis A. Gioia metodologiją, atsižvelgiant į turinio analizę ir išskirtus kokybinio 

tyrimo kriterijus (dydžius).  
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5. Padaryti Lietuvos kaip mažos valstybės išorės saugumo sampratos pokyčio apibendrinimą ir 

pateikti rekomendacijas tolimesniems Lietuvos saugumo ir mažų valstybių tyrimams.  

Pagrindinės sąvokos. Maža valstybė, išorės saugumo samprata, pokytis, suvereniteto dydis, 

politinis dydis, preferencijų dydis. Maža valstybė – valstybė ne kaip konceptualinė ar empirinė, bet 

politinė kategorija, formuojama, palaikoma ar reprodukuojama šalių lyderių ir kitų reikšmingų vidaus 

bei išorės veikėjų (Baldersheim & Keating, 2015). Mažos valstybės apibūdinimas reikalauja platesnio 

aiškinimo, todėl šiai sąvokai bei mažos valstybės užsienio ir saugumo politikos analizės kriterijams bus 

skirta atskira tyrimo dalis.  

Išorės saugumo (angl. external security) terminas nėra naujas tarptautiniuose santykiuose. 

Saugumą nagrinėjantys akademikai beveik visada atskiria išorės ir vidaus saugumą. (Eriksson J., 2009) 

Kiekviena valstybė turi skirti dėmesį abiem, kadangi nacionalinis saugumas priklauso tiek nuo vidaus, 

tiek nuo išorės saugumo bei jų tarpusavio ryšio. (Drent M., 2014) Kadangi nacionalinis saugumas yra 

aukščiausias kiekvienos valstybės vidaus ir užsienio tikslas, dažniausiai jo yra siekiama per vidaus ir 

užsienio politiką (Petrauskaitė A., 2016). Galima teigti, kas išorės saugumas ir jo samprata yra viena iš 

dviejų nacionalinio saugumo dedamųjų. Dėl to šiame darbe išorės saugumo sampratą galima 

apibūdinti kaip per užsienio ir saugumo politiką formuojamą bendradarbiavimo su partneriais 

suvokimą. Taigi nagrinėti išorės saugumo sampratą tinkamiausia per užsienio ir saugumo politikoje 

priimamus sprendimus, inicijuojamus veiksmus bei ryšius su partneriais saugumo srityje.  

Pristatant sąvokas, būtina apsibrėžti būtent šiame tyrime naudojamus valstybės dydžius: 

politinį, preferencijų ir suvereniteto. Politinis dydis šiame tyrime – tai administracinės galimybės ir 

institucijų sanglaudos pokyčiai, kuriems įtaką turėjo didžiųjų valstybių politika. Galima sakyti, kad 

politinis dydis bus nagrinėjamas kaip mažos valstybės identiteto projekcija į išorę, norint formuoti 

požiūrį į Lietuvą, egzistuojant galios skirtumui. Kitas tyrime naudojamas dydis yra preferencijų. Šis 

dydis bus suprantamas kaip ambicijos bei prioritetai valstybės užsienio ir saugumo politikoje. 

Nagrinėjamas jų perteikimas bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis ir veikiant tarptautinėse 

organizacijose. Trečias yra suvereniteto dydis, kurį reikia apibūdinti kaip mažos valstybės tarptautinį 

dalyvavimą, pasireiškiantį santykyje su kitomis (didesnėmis) valstybėmis, aktyvumą tarptautinėse 

misijose bei veiklą tarptautinėse organizacijose (visų pirma NATO ir ES). Detalesniam visų dydžių 

aptarimui bus skirta atskira darbo dalis.  

Paskutinė svarbi ginamojo teiginio sąvoka yra pokytis. Svarbu paminėti, kad jau nagrinėjant 

Lietuvos užsienio politiką 2004–2014 m., D. Jakniūnaitė savo sudarytos knygos „Ambicingas 

dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004-2014“ įvadiniame straipsnyje detaliai analizuoja ir 
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apibūdina pokytį, kuris toliau padeda nagrinėti tiriamą knygos problematiką. Šiame tyrime dalinai bus 

naudojama panaši pokyčio interpretacija. Taigi, bus siekiama identifikuoti išorės saugumo sampratos 

pokytį ir tada bandyti paaiškinti jo priežastis ar šaltinius. Pagal D. Jakniūnaitės analizuojamus keturis 

Ch. Hermann išskirtus užsienio politikos pokyčio identifikacijos lygmenis šiam tyrimui tinkamiausias 

yra tikslų pokyčio lygmuo. Tikslų pokyčiai – kai iškyla nauja problema arba dingsta turėtoji 

(Jakniūnaitė, 2015, p. 9). Tyrime ieškant nagrinėjamos valstybės išorės saugumo sampratos pokyčio, 

visų pirma reikia įvardinti, kad 2014 m. greičiausiai įvyksta užsienio ir saugumo politikos pokytis dėl 

Rytų Europos regione atsiradusios problemos – ginkluoto konflikto. Jei tyrime šį prielaida pasitvirtins, 

vis vien pagrindinis akcentas bus nustatyti, ar politikos pokytis tampa sampratos pokyčiu.  

 Tyrimo metodologija. Darbe buvo suformuotas tyrimo modelis remiantis dviejų tyrėjų 

nustatytais valstybės dydžio ir užsienio analizės įrankiais. Tyrimui aktualiausios trys valstybės dydžio 

kategorijos iš B. Thorhallssono teorinės prieigos buvo analizuojamos per tris O. F. Knudseno 

apibrėžtus išorės veiksnius: 1. Įtampos lygis tarp didžiųjų valstybių. 2. Kitų didžiųjų valstybių politika 

mažosios valstybės atžvilgiu. 3. Bendradarbiavimui saugumo klausimais skirtų daugiašalių forumų, 

kurie galėtų daryti įtaką galios skirtumui, egzistavimas (Knudsen, 1996). Norint darbe pasiekti 

kokybinį griežtumą (angl. qualitative rigor) į tyrimo modelį buvo įtraukta KAM politiką formuojančių 

lyderių (buvusių ministrų ir politikos direktoriaus) interviu analizė pagal Dennis A. Gioia metodologiją, 

kurioje naudojamas pusiau struktūruotas ir žymiai laisvesnės formos interviuvietoje įprasto 

struktūruoto.  

Tyrime nėra nagrinėjami oficialiai priimti dokumentai Lietuvos nacionaliniame ar 

tarptautiniame lygmenyje, darbe analizuojami ir interpretuojami antriniai šaltiniai bei interviu. Tyrime 

taikyta metodologija plačiau aprašyta darbo 1 skyriaus 3 poskyryje  „Tyrimo modelis“.  

 Darbo struktūra. Įvadas, tyrimo dėstomoji dalis, išvados, literatūros sąrašas. Dėstomoji dalis 

susideda iš dviejų skyrių. Pirmas yra skirtas teorinei prieigai. Jame apžvelgiami įvairių tyrėjų darbai, 

kuriuose nagrinėjama mažos valstybės sąvoka bei išskiriami užsienio ir saugumo politikos (išorės 

saugumo) analizės kriterijai. Šio skyriaus trečiame poskyryje yra aprašomas tyrimo modelis. Antrame 

skyriuje pereinama prie empirinės dalies. Skyrius atitinkamai pagal modelį yra suskirstytas į poskyrius, 

kuriuose analizuojami Lietuvos kaip mažos valstybės užsienio ir saugumo politikos poslinkiai nustatytu 

laikotarpiu. Šiame skyriuje antrinių šaltinių turinio analizę papildo KAM politiką formavusių lyderių 

interviu. Suformuotas tyrimo modelis nustato empirinės darbo dalies struktūrą bei tampa įrankiu 

formuojant išvadas.  
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1. MAŽA VALSTYBĖ TARPTAUTINIUOSE SANTYKIUOSE 

 

Šiandien egzistuojančių mažų valstybių skaičius neturi precedento, dabar yra daugiau mažų 

valstybių nei bet kada anksčiau Pasaulio istorijoje (Baldersheim & Keating, 2015). Šis dinamiškai 

kylantis vieno tipo sistemos vienetų skaičius, mažų valstybių plitimas lemia tarptautinės sistemos 

sudėties pokyčius. Pridedant (arba atimant) reikšmingą skaičių vienetų, iš tikrųjų pasikeičia visos 

sistemos anatomija (Maass, 2017). Dar XX a. viduryje Hansas J. Morgenthau atkreipė dėmesį, kad 

tarptautinės sistemos veikėjų „stambėjimas“ trikdo pačios sistemos veikimą. Didžiosios valstybės 

išauga sugerdamos mažas ir vis mažiau vienetų lieka sistemos pusiausvyrai palaikyti. Taigi 

besitęsiantys mažų valstybių nuostoliai taip pat reiškia tarptautinės sistemos perėjimą prie vis labiau 

koncentruotos grupės didžiųjų valstybių ir keleto likusių mažų valstybių sistemos (Morgenthau, 2011). 

Kita vertus, kuo daugiau mažųjų valstybių, tuo stabilesnė tarptautinė aplinka.  

Visgi šiame darbe nėra koncentruojamas dėmesys į tarptautinę aplinką ar mažųjų valstybių 

formuojamą sistemą. Jame bus tiriama konkreti mažoji valstybė, todėl yra būtina apžvelgti galimus 

sąvokos apibrėžimus ir išsirinkti, pritaikyti patį tinkamiausią pagal šio tyrimo tikslus.  

  

1.1. Mažos valstybės sąvokos apibrėžimas  

 

Nors pati sąvoka „maža valstybė“ nėra nauja, tarptautiniuose santykiuose taip pat galima sutikti 

kitų gretimų terminų, kurie gali būti vartojami greta mažos valstybės sąvokos ir su jomis dalintis tam 

tikromis būdingomis charakteristikomis. Pavyzdžiui, nepripažintos ar iš dalies pripažintos valstybės, 

žlungančios, uždraustos, teroristinės valstybės, neturinčios prieigos prie jūros, mažos salų valstybės ir 

panašiai (Baldersheim & Keating, 2015). Kalbant apie mažas valstybes tarptautiniuose santykiuose 

reikėtų apsibrėžti, kad visų pirma valstybė turi turėti:  

1. Apibrėžtą teritoriją.  

2. Nuolatinių gyventojų.  

3. Valdžios organus.  

4. Norą dalyvauti tarptautiniuose santykiuose (Maass, 2017).  

Nežiūrint į tai, vieno mažos valstybės apibrėžimo iš esmės negali būti, nes pačio mažumo 

reikšmės gali būti labai skirtingos. Įvairūs teoretikai, nagrinėjantys mažas valstybes, jų genezę, 

vystymąsi bei žlugimo etapus, dažnai neturi vieningos nuomonės, kaip reikėtų apibūdinti tokias 
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valstybes. Vieni teigia, kad mažos valstybės apibrėžimo esmė turi atitikti teorinę bazę, būti pritaikoma 

visą laiką ir suderinama su istoriniais diplomatijos tyrimais (Baldersheim & Keating, 2015). Teigiama, 

kad dažnai tokių valstybių formavimuisi įtakos turi įvairios aplinkybės, tokios kaip valstybės 

geopolitinė padėtis, istorinė atmintis, santykiai su gretimomis valstybėmis ir su visa tarptautine sistema. 

Aplinkybės suponuoja, kad mažumas nėra vientisas ir vienodas, o daugiamatis reiškinys (Baldersheim 

& Keating, 2015). Kiti tyrėjai papildo ir pabrėžia, kad valstybės, nors save ir laiko mažomis, bet 

apibrėžia savo mažumą skirtingai, nes jas veikia skirtinga geopolitinė, istorinė, strateginė patirtis 

(Maass, 2017).  

Kitaip sakant, mažų valstybių padėtį dar labiau apsunkino didelių valstybių karinės galios 

kiekis. Kiekviena valstybė, norėdama išsaugoti savo vientisumą, turėjo laikytis tam tikros ilgalaikės 

strategijos. Geriausia strategija – rasti vieną ar kelias valstybes, kurios esant reikalui galėtų apsaugoti 

konkrečią mažąją valstybę. Tai suponuoja, kad mažos ir vidutinės valstybės turėtų bendradarbiauti, 

norėdamos atsverti didžiųjų galią (Maass, 2017).  

Viena iš bendradarbiavimo formų yra balansavimas, ieškant ir dirbant su platesniu partnerių 

ratu ir bandant užsitikrinti savo saugumą kartu su didžiosiomis. Kitas būdas yra paskelbti neutralitetą 

bei nesijungti į aljansus ar sąjungas. Žinoma, plačiau žvelgiant, neutraliteto paskelbimas valstybei 

reiškia, kad ji pati save eliminuoja iš regioninės ir pasaulinės galios žaidimo (Baldersheim & Keating, 

2015). Trečias, dažniausias ir praktiškiausias būdas – tarptautinės organizacijos. Mažos valstybės 

pačios nesugeba pasirūpinti savo saugumu, todėl turi ieškoti pagalbos išorėje, kas savaime inicijuoja 

tarptautinių organizacijų kūrimą.  

Skirtingai negu didžiųjų valstybių protektorato atveju, mažos valstybės, prisijungusios prie 

tarptautinės organizacijos, turi teisę dalyvauti tos organizacijos valdyme (Baldersheim & Keating, 

2015). Taip pat organizacija turi galimybę panaudoti kolektyvinius išteklius siekdama apsaugoti visus 

organizacijos narius. Iš esmės tarptautinėje organizacijoje veikdamos mažos valstybės turi visas 

galimybes aktyviai dalyvauti tose srityse, kur būdama viena tokios galimybės neturėtų (Baldersheim & 

Keating, 2015). Nors daugelio kritikuojamos dėl neefektyvaus veikimo, bet JT yra didžiausias saugumo 

garantas mažoms valstybėms ne Europos teritorijoje. Europoje visų pirma mažų valstybių saugumą 

užtikrina NATO ir ES, kurios įgalina bei suteikia atsakomybę mažosioms valstybėms narėms rūpintis 

bendru visų valstybių saugumu.  

Šios prieš tai paminėtos bendros tendencijos, pavyzdžiui, jungimasis į organizacijas, aljansus, 

leidžia mažoms valstybėms peržengti ribotumą, kitaip tariant, veikti kaip didelėms. Taip pat 

išsivysčiusios mažosios valstybės tarptautinių organizacijų atžvilgiu yra svarbesnės kaip prekybinės 
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partnerės nei karinės sąjungininkės (Thorhallsson, 2019). Priklausydamos organizacijoms mažos 

valstybės labai dažnai būna tarptautinių normų kūrėjos ir pasisako už tarpnacionalinius institutus (pvz., 

Skandinavijos valstybės).  

Nežiūrint į tam tikrus bendrus bruožus (pvz., priklausymą organizacijoms), priskirtinus visoms 

mažoms valstybėms, galutinai apsibrėžti mažos valstybės termino tai nepadeda. Sąvokos problematika 

pirmiausia susijusi su tuo, kad reikia rasti bendrų kriterijų, kurie atitiktų apibrėžimą, naudojamą 

konkrečiame tyrime. Pavyzdžiui, jeigu valstybės mažumą įvertinsime skaičiais ir teigsime, kad 

valstybės, kurių populiacija iki 1 milijono gyventojų yra mažos, o 1 milijonas + 1 gyventojas jau nebe 

mažos, tai nebus tinkamas vertinimas. 1 ar 1000 gyventojų negali nulempti sąvokos. Galiausiai, jei 

grįžtume prie mažumo prasmės, galima teigti, kad pačios valstybės suvokia save mažomis arba ne. 

Taigi mažumas kartu yra identiteto dalis, susijusi su saugumo bei užsienio politika (Thorhallsson, 

2019). Identitetas gali būti pirmuoju išeities tašku bandant suprasti, kas yra mažumo diskursas, 

kokiomis reikšmėmis jis suvokiamas (Lingevičius, 2016).  

Apibendrinant šią darbo dalį ir įvairius akademinius straipsnius bei tyrimus, darytina išvada, 

kad absoliuti dauguma XXI a. akademikų (H. Baldersheimas, M. Keatingas, B. Thorhallssonas, M. 

Maassas) tiria mažųjų valstybių minkštąsias galias. Tiksliau, tai kaip pati valstybė save pozicionuoja ir 

kaip ją mato kitos valstybės, kokią ji įtaką daro tarptautinei sistemai, kokius ji turi ekonominius, 

socialinius, kultūrinius svertus (Thorhallsson, 2019). Taip pat svarbu pabrėžti, kad mažumas gali būti 

traktuojamas kaip įtakos tarptautinei sistemai dalis, ypač per organizacijas. Darydamos didelę arba 

mažą įtaką tarptautiniams veikėjams, valstybės atitinkamai gali būti įvardijamos kaip didelės 

(reikšmingos) arba mažos (nereikšmingos) tarptautinės sistemos kontekste. 

Atsižvelgiant į visa tai, galima suformuluoti šiam tyrimui tinkamiausią mažos valstybės 

apibūdinimą. Maža valstybė – tai ne konceptualinė ar empirinė, bet politinė kategorija, formuojama, 

palaikoma ar reprodukuojama šalių lyderių ir kitų reikšmingų vidaus bei išorės veikėjų (Baldersheim & 

Keating, 2015).  

 

1.2. Mažos valstybės užsienio ir saugumo politikos analizės kriterijai 

 

Kaip jau buvo minėta, mažų valstybių tarptautiniuose santykiuose tyrėjai dažnai nesutaria ne 

tik, kas yra maža valstybė, bet ir nuo ko priklauso mažos valstybės užsienio ir saugumo politika, 

kokiais kriterijais ji turėtų būti matuojama. Kita vertus, dėl pagrindinio politikos tikslo nuomonės 

rečiau išsiskiria. Maža valstybė visada sieks išlikti. Šis požiūris, mažų valstybių išlikimas, kaip 
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vienintelis jų tikslas tarptautinėje sistemoje, buvo paplitęs daugiausia tarp realistų iki XXI a. Mažų 

valstybių tyrėjais laikomi klasikai:  R. L. Rothsteinas, D. Vitalis, R. O. Keohanas, teigia, kad mažoms 

valstybėms sunkiau išlikti politikoje ir jos pačios supranta savo galimo vaidmens ribotumą tarptautinėje 

sistemoje (Keohane, 1969). XXI a. pasaulyje išplitus liberalizmui, pastebimas ne tik didžiausias mažų 

valstybių skaičius per visą istoriją, bet kartu labai įvairi jų užsienio politika.  

Tyrinėjant mažas valstybes, vyrauja ne tik minėtas apibrėžimų pliuralizmas, bet ir siūlomi 

įvairūs kriterijai, kaip tirti tokių valstybių galią. Realistai siūlo materialiai išmatuojamus: populiacija, 

teritorijos dydis, ekonomika (BVP) ir karinė galia (Browning, 2006). Šie kriterijai gali būti labai 

lengvai apibrėžti kiekybiškai, todėl juos galima įvardinti kiekybiniais kriterijais. Populiacija gyventojų 

skaičiumi, teritorija kvadratiniais kilometrais, ekonomika BVP ir BVP vienam gyventojui, o karinė 

galia konkrečiais karių skaičiais, ginkluotės pajėgumu ir kiekiu, taip pat skiriama biudžeto dalimi. 

Žinant skaičius, sąlyginai nėra sudėtinga palyginti vienų valstybių kriterijus su kitų valstybių kriterijais, 

taip supaprastinant analizės modelį.  

Galima įžvelgti ir keturių veiksnių tarpusavio tam tikrą ryšį. Populiacija buvo suprantama kaip 

karinės galios ir ekonomikos žmogiškieji resursai. Ekonominė galia (BVP apimtys, tendencijos) 

matoma, kaip karinę galią stiprinantis veiksnys, o karinė galia reikalinga didinti ir išlaikyti teritorijas. 

Industrinės visuomenės atveju teritorija garantuoja valstybei ir jos žmonėms ekonominę naudą ir karinę 

galią (Thorhallsson, 2006). Taigi, visi kiekybiniai kriterijai siejasi tarpusavyje.  

Tačiau kiekybinių kriterijų prieiga kritikuotina ne tik dėl selektyvaus ir tiesmuko valstybių 

galios charakterizavimo, taip pat, anot šių kriterijų, visos valstybės, turinčios panašią teritoriją, karinę 

galią, ekonomiką ir gyventojų skaičių, yra įvardijamos tiesiog mažomis valstybėmis, neskirstant jų į 

tam tikras subgrupes. Nors pastarosios valstybės XXI a. turi nevienodas galimybes, kitokius interesus ir 

vykdo skirtingą užsienio politiką. Dėl to šių dienų tyrėjai linkę mažų valstybių galios ar jų užsienio ir 

saugumo politikos tyrimus koncentruoti į „minkštąsias galias“, politinį svorį, strateginę kultūrą, 

galimybes daryti įtaką tarptautinėje sistemoje ir pan.  

Absoliučią daugumą tyrimų, kuriuose imami tam tikri mažų valstybių kriterijai, kategorijos, 

veiksniai, galima skirstyti į du tipus. Vieni tyrimai yra vykdomi lyginamosios analizės metodu, 

pavyzdžiui, J. Lingevičiaus straipsnis „Kaip kalbėti apie mažas valstybes? Mažumo reikšmių analizė“, 

kuriame lyginama Lietuva ir Naujoji Zelandija. Kito tipo tyrimai akcentuojasi į pasirinktą konkrečią 

mažąją valstybę, pavyzdžiui, B. Thorhallssono knygą „Small states and Shelter theory: Iceland‘s 

external affairs“. Atsižvelgiant į šiuos du tipus, šis tyrimas yra koncentruojamas į vienos mažos 

valstybės, Lietuvos, išorės saugumo sampratą.  
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Gilesnė bet kurios mažos valstybės analizė reikalauja sukurti savitą būdą tirti pasirinktą mažą 

valstybę bei jos užsienio ir saugumo politiką. Vieną iš įrankių mažoms valstybėms struktūruoti ir 

analizuoti siūlo minėtas B. Thorhallssonas, Jis išskaido mažos valstybės dydį (galią) į šešias 

kategorijas:   

1. Nustatytas dydis (teritorija ir populiacija).   

2. Suvereniteto dydis (valstybės suvereniteto efektyvumas savo teritorijoje, valstybės struktūrų 

stabilumas, dalyvavimo lygis, aktyvumas tarptautinėse struktūrose, organizacijose, kur valstybė 

matoma).  

3. Politinis dydis (karinės ir administracinės galimybės bei kaip institucijų sanglaudos lygis siejasi 

su vieninga veikla užsienyje).  

4. Ekonominis dydis (BVP, rinkos dydis ir BVP vystymosi sėkmė).  

5. Savivokos dydis (kaip konstruojamas identitetas, vertybinė sistema, kaip politikai, visuomenė 

mato valstybę, ją pristato kitiems).  

6. Preferencijų dydis (ambicijos, politikos prioritetai, tarptautinės sistemos vertinimas, suvokiant 

save ir kas yra siekiama valstybės mastu) (Thorhallsson, 2006).  

Anot autoriaus, norint suprasti, kaip valstybės dydžio sąvoka gali veikti jos elgesį bei užsienio ir 

saugumo politiką, būtina pasirinktus dydžius vertinti per gebėjimą veikti (angl. action capacity) ir 

pažeidžiamumą (angl. vulnerability).  

Koncepcija pirmiausia pabrėžia kriterijus, kurie vidaus ir tarptautiniams sprendimų priėmėjams 

laikytini svarbiais, apibrėžiant valstybės dydį ir lyginant su kitomis valstybėmis. Pavyzdžiui, kaip 

politinis elitas valstybėje vertina savo valstybės dydį bei kaip kiti vidaus ir išorės veikėjai vertina 

valstybės galimybes. Tai svarbu vertinant valstybės elgesį. Ši koncepcija nesako, kad populiacija, BVP 

nėra svarbu nusakant valstybės dydį. Priešingai, prie šių lengvai išmatuojamų kriterijų yra kiti, tokie 

kaip vidaus politika, strateginė pozicija, administracinės galimybės (diplomatinis korpusas), kurie kartu 

daro įtaką valstybės dydžio bei veiklos pajėgumo suvokimui. Tačiau visi šie faktoriai siejasi su 

politinio elito požiūriais.   

Gebėjimas veikti  vienija vidaus ir išorės galimybes: gebėjimą formuluoti ir įgyvendinti vidaus 

politiką bei gebėjimą daryti įtaką tarptautiniu mastu (Thorhallsson, 2006). Įdomu tai, kad mažoms 

valstybėms gebėjimas formuluoti ir įgyvendinti vidaus politiką yra lengviau užtikrinamas negu 

didelėms. Kita vertus, gebėjimas daryti įtaką tarptautiniu mastu didžiosioms dažnai paprasčiau 

pasiekiamas.  
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Pažeidžiamumas – apibrėžia vidaus ir išorės silpnybes bei galimą pavergimą plačiąja prasme 

pagal atitinkamas šešių kategorijų savybes (Thorhallsson, 2006).  

Šis Lietuvos kaip mažos valstybės išorės saugumo sampratos tyrimas didžiąja dalimi remiasi 

prieš tai apibūdintu analizės įrankiu. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad buvo pasirinkti kokybiniai, per 

laiką labiau kintantys dydžiai. Šių dydžių pokytis, pasireiškiantis užsienio ir saugumo politikoje, gali 

veikti Lietuvos išorės saugumo sampratą.  

Kita šiam tyrimui svarbi publikacija yra norvego Olavo Fagelundo Knudseno „Analysing Small-

state Security: the Role of External Factors“. Pasak autoriaus, politinis kontekstas priklauso nuo 

kombinacijos situacinių (pereinamųjų) ir duotųjų charakteristikų, kurios kartu sudaro konkrečią progą 

sprendimo priėmimui. Duotosios savybės, tai yra iš esmės nekintantys dalykai, kaip geografinė padėtis, 

etninė valstybės sudėtis, naudingosios iškasenos ir pan. Šiuo atveju svarbesnės yra situacinės savybės, 

pavyzdžiui, tokios kaip grėsmės lygis arba laiko tarpas priimti tam tikrą sprendimą (Knudsen, 1996). 

Pagal O. F. Knudsen, norint atlikti reikšmingą analizę, reikia tirti ne patį valstybės mažumą, bet 

mažumą kontekste. Taigi nagrinėti reikia ne pačias mažas valstybes, bet problemas, kurios yra 

būdingos mažos valstybės patirčiai. Iš esmės turint galvoje ne realistų pabrėžiamą išlikimo klausimą, 

bet galios skirtumą tarp didžiosios galios ir mažosios valstybės, kai vertinama iš silpnesnės pusės 

perspektyvos (Knudsen, 1996). Pavyzdžiui, Lietuva yra mažesnė už Lenkiją, todėl ji yra mažoji 

valstybė, bet ta pati Lenkija, būdama mažesnė už Rusiją, šiame santykyje taps irgi mažąja valstybe. 

Lenkijos galios skirtumas bus problema santykyje su Rusija, bet pranašumas santykyje su Lietuva. 

Taigi, bet kuri valstybė, kuri gali būti okupuota arba integruota galingesnio kaimyno, potencialiai 

tampa mažąja valstybe. Ne dydis, o santykis lemia, kas yra mažoji valstybė. Atsižvelgiant į tai, šiame 

tyrime taip pat bus ieškoma, kaip Lietuva tvarkosi su galios skirtumo patirtimi ir ją išnaudoja 

santykiuose su partneriais.  

Autorius minėtame straipsnyje nustatė šešis kriterijus, skirtus nagrinėti savarankišką mažos 

valstybės užsienio ir saugumo politiką galios skirtumo kontekste:  

1. Geografinės padėties strateginė reikšmė didžiosioms valstybėms.  

2. Įtampos lygis tarp didžiųjų valstybių.  

3. Mažajai valstybei artimiausios didžiosios valstybės galios ciklo fazė.  

4. Mažosios valstybės ir jai artimiausios didžiosios valstybės santykių istorija.  

5. Kitų didžiųjų valstybių politika mažosios valstybės atžvilgiu.  

6. Bendradarbiavimui saugumo klausimais skirtų daugiašalių forumų, kurie galėtų daryti įtaką 

galios skirtumui, egzistavimas (Knudsen, 1996).  
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O. F. Knudseno šešis kriterijus jau yra pritaikiusi Diana Jurgelevičiūtė, analizuodama Lietuvos 

tarptautinį subjektiškumą per Lietuvos užsienio ir saugumo politiką 2004–2014 m. Jos straipsnyje, nors 

vietomis pasigendama tikslaus vertimo, buvo pritaikyti visi kriterijai analizuojant laikotarpį iki 2014 m. 

Autorė savo tyrime didžiosios galios sąvoką pritaikė trims tarptautiniams subjektams: Rusijai, JAV ir 

ES (Jurgelevičiūtė, Lietuvos tarptautinis subjektiškumas: kokia mažoji valstybė?, 2015). Svarbu 

paminėti, kad D. Jurgelevičiūtė nenagrinėjo Lietuvos bendradarbiavimo saugumo srityje su atskiromis 

ES valstybėmis, kurios pagal O. F. Knudseną gali būti įvardijamos kaip didžiosios valstybės galios 

skirtume su Lietuva. Pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija ar Lenkija.  

Apibendrinant šią tyrimo dalį, svarbu paminėti, kad yra ne vienas metodas nagrinėti pasirinktą 

mažą valstybę. XX a. realistai tyrėjai siūlė mažąsias valstybes tirti pagal kiekybiškai pamatuojamus 

kriterijus: populiacija, teritorijos dydis, ekonomika (BVP) ir karinė galia. Vėliau, XXI a., akademikai 

išskyrė mažųjų valstybių „minkštąsias galias“, siūlydami kompleksiškesnius, daugiau dedamųjų 

įtraukiančius tyrimo metodus. Pastarųjų pagalba analizei pasitelkti sunkiau pamatuojami, bet plačiau 

apimantys kriterijai, tokie kaip politinis svoris ar strateginė kultūra. Keli tokie analizės metodai buvo 

aptarti ir būtent jie bus pasitelkti tolimesniame šio tyrimo modelio formavime. Pasirinkti ir pritaikyti O. 

F. Knudseno išorės veiksniai galios skirtume bei B. Thorhallssono dydžių kategorijų kriterijai padės 

nagrinėjant Lietuvos užsienio ir saugumo politiką.  

 

1.3. Tyrimo modelis  

 

Taigi, pirmasis B. Thorhallssono mažų valstybių analizės metodas puikiai tinka apibrėžti 

valstybes, nustatyti jų turimą ir norimą turėti dydį, veiksmų pajėgumą ir pažeidžiamumą. B. 

Thorhallssonas šį metodą iš dalies taiko tirdamas valstybės (Islandijos) užsienio ir saugumo politiką 

(Thorhallsson, 2019). Šiame darbe siekiama šiuo įrankiu sukurti tyrimo modelį, tinkamą siauresniam 

aspektui, valstybės išorės saugumo sampratai tirti. Tiksliau, kaip valstybės norimas (pozicionuojamas) 

dydis ir galia plačiąja prasme reiškiasi ir kinta per apibrėžtą laiką jos užsienio ir saugumo politikoje 

stiprinant išorės saugumą.  

Iš B. Thorhallssono siūlomo metodo šio darbo tyrimui svarbūs yra trys komponentai: 

suvereniteto dydis, politinis dydis ir preferencijų dydis. Kiti du kriterijai (fiksuotas dydis ir ekonomikos 

dydis) yra kiekybiniai ir minimaliai tiesiogiai sietini su pokyčiais saugumo srityje, dėl to nebus 

analizuojami. Savo ruoštu savivokos dydis (kaip konstruojamas identitetas, vertybinė sistema, kaip 

politikai, visuomenė mato valstybę, ją pristato kitiems) yra ilgalaikis ir giluminis, vargiai kintantis 
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dešimtmečiais. Savivokos dydžio analogai yra kitos mokslinės sąvokos, tokios kaip strateginė kultūra, 

politinė kultūra, sociokultūrinė tapatybė ir pan. Galima teigti, kad savivokos dydis yra abstrakčiausias 

iš visų šešių, todėl taip pat šiame tyrime nebus nagrinėjamas.  

Grįžtant prie pasirinktų kategorijų, iš suvereniteto dydžio kategorijos užsienio ir saugumo 

politikos pokyčiui identifikuoti tinkamiausias yra tarptautinio dalyvavimo kriterijus (Thorhallsson, 

2006). Teritorijos integralumo klausimas Lietuvai nėra aktualus (Kaliningrado tranzitas sureguliuotas, 

teritorinių disputų su kaimyninėmis valstybėmis nėra), o valstybės struktūrų, institucinės sąrangos 

stabilumo analizės kriterijus galimai aktualesnis tiriant šalies vidaus saugumą ar vidaus politiką.  

Pagal modelį bus nagrinėjama, kaip Lietuvos tarptautinis dalyvavimas pasireiškia didesnių 

valstybių veiksmuose, jų politikoje Lietuvos atžvilgiu. Kitas svarbus dėmuo yra NATO, ES formatai ir 

tarptautinės misijos, kur Lietuva taip pat veikia (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Suvereniteto dydį parodantis kriterijus.  

 

 

Antra kategorija – politinis dydis. Tyrimui nebus naudojamas vienas iš materialiai išmatuojamų 

kriterijų – karinė galia. Mažųjų demokratinių ES valstybių užsienio politikoje karinė galia labiau 

suprantama kaip gynybos priemonė, bet ne kaip įrankis plėsti įtaką. Šiame modelyje bus panaudoti likę 

du kriterijai –  administracinių galimybių ir institucinės sanglaudos (Thorhallsson, 2006). Minėti 

kriterijai atspindi (ne)vieningą politinės („minkštosios“) galios lygį, nukreiptą į kitas valstybes ir 

organizacijas. Taigi bus vertinami Lietuvos institucijų sanglaudos pokyčiai, kuriems įtaką turėjo 

didžiųjų valstybių partnerių politika. Taip pat nagrinėjamas politinis dydis kaip mažos valstybės 

identiteto projekcija į išorę, norint formuoti požiūrį į Lietuvą egzistuojant galios skirtumui (žr. 2 

lentelę).  
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2 lentelė. Politinį dydį parodantys kriterijai.  

 

 

Trečia kategorija, kuri bus naudojama tyrime, yra preferencijų dydis. Šios kategorijos kriterijai 

dažnai gali būti vertinami skirtingai. Vengiant subjektyvumo buvo atmestas plačiausiai interpretuoti 

galimas idėjų apie tarptautinę sistemą kriterijus. Taigi tyrimo modelyje iš šios kategorijos bus taikomi 

du kriterijai: ambicijos ir prioritetai (Thorhallsson, 2006). Nagrinėjamas jų perteikimas 

bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis ar veikiant tarptautinėse organizacijose. Saugumo politikos 

raiškai ir pokyčiui tarptautiniu mastu nustatytos ambicijos bei veiklos prioritetai parodys, kiek Lietuva 

buvo nuosekli, į tikslą orientuota valstybė (žr. 3 lentelę).  

 

3 lentelė. Preferencijų dydį parodantys kriterijai.  

 

 

Apibendrinant iš B. Thorhallssono kategorijų į šio tyrimo modelį yra pasirenkamos trys, kurios 

apibrėžiamos penkiais kriterijais. Pirmas yra suvereniteto dydis, apibrėžiamas tarptautiniu dalyvavimu. 

Antra kategorija politinis dydis, kuris perteikiamas administracinių galimybių ir institucinės sanglaudos 

lygio kriterijais. Trečias iš pasirenkamųjų dydžių yra preferencijų, kuris išreiškiamas ambicijomis ir 

prioritetais Lietuvos užsienio ir saugumo politikoje.  
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Kitas, 1.2. skyriuje jau minėtas autorius, kurio kriterijais iš dalies bus remiamasi šio tyrimo 

modelio formavime, yra O. F. Knudsenas. Nors šis tyrėjas nevengia realistinio požiūrio, jo siūlomas 

įrankis yra patrauklus tirti mažąsias valstybes. Anaiptol sąmoningai nebuvo pasirinkti visi šeši analizei 

naudojami veiksniai. Du iš jų tiesiogiai siejasi su Rusija, kuri Lietuvos atžvilgiu yra pagrindinė didžioji 

valstybė (galia), o šiame tyrime santykiai su Rusija nenagrinėjami. Taigi nepasirinkti kriterijai yra:  

1. Mažajai valstybei artimiausios didžiosios valstybės galios ciklo fazė.  

2. Mažosios valstybės ir jai artimiausios didžiosios valstybės santykių istorija.  

Dar vienas veiksnys, kuris nebus nagrinėjamas, tai geografinės padėties strateginė reikšmė 

didžiosioms valstybėms. Šis veiksnys yra nekintantis, o strateginė Lietuvos, kaip ir viso Baltijos 

regiono, reikšmė geografine prasme yra akivaizdi. Taip pat minėtus tris veiksnius savo straipsnyje jau 

analizavo D. Jurgelevičiūtė ir nuo 2014 m. jie esmingai nepasikeitė (Jurgelevičiūtė, Lietuvos 

tarptautinis subjektiškumas: kokia mažoji valstybė?, 2015).  

 Taigi tyrimo modelyje ankščiau minėti B. Thorhallssono dydžių kriterijai bus nagrinėjami per 

likusius tris O. F. Knudseno išorės veiksnius:  

1. Įtampos lygis tarp didžiųjų valstybių.  

2. Kitų didžiųjų valstybių politika mažosios valstybės atžvilgiu.   

3. Bendradarbiavimui saugumo klausimais skirtų daugiašalių forumų, kurie galėtų daryti įtaką 

galios skirtumui, egzistavimas (Knudsen, 1996).  

Pats O. F. Knudsenas pabrėžia, kad būtent šių veiksnių dinamika yra svarbi atsižvelgiant į 

mažesniosios valstybės saugumą. Tam tikromis aplinkybėmis maža valstybė gali daryti įtaką tam, kad 

sustiprintų savo pozicijas konkrečioje aplinkoje.  

Mažos valstybės sąvokos išskaidymas į skirtingus dėmenis (dydžius) tiriant kiekvieną iš jų per 

pasirinktus O. F. Knudseno išorės veiksnius leis Lietuvos išorės saugumo sampratą nagrinėti ne kaip 

vientisą, bet kaip išskaidytą, moduliuojamą, tęstinį reiškinį, kur tam tikro kriterijaus svoris bei 

intensyvumas valstybės užsienio ir saugumo politikos raiškoje gali kisti, būti skirtingas.  

Naudojant atvejo analizės modelį indukciniame tyrime, visada yra grėsmė gauti per daug 

abstrakčius rezultatus. Dėl to svarbu atrasti Lietuvos, kaip mažos valstybės, užsienio ir saugumo 

politikos holistinį vaizdą ir procesų kompleksiškumą, naudojant kokybinės analizės interpretaciją 

(Liubertė, 2019). Indukcinis kokybinio tyrimo metodas tam tikra prasme priartina darbą prie kiekybinių 

tyrimų, kai kokybinės sąvokos matuojamos (suskirstomos) kiekybiniais konstruktais.  

Dažniausiai interviu medžiaga nebūna sisteminama, o pasitelkiama tiesmukai. Norint to 

išvengti, buvo nuspręsta ekspertinių interviu metu gautą informaciją operacionalizuoti, taip tyrimui 
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priduodant kokybinio griežtumo (angl. qualitative rigor) (Liubertė, 2019). Interviu buvo atliekami ir 

analizuojami pagal Dennis A. Gioia metodologiją, pagal kurią nėra naudojamas įprastas struktūruotas 

interviu, surašant visiems vienodus klausimus, o vėliau tiesmukai juos perfrazuojant arba cituojant 

darbe. Viena iš metodo sąlygų, kad tiek darbo autorius, tiek dalyvaujantys interviu gerai išmano temą 

(angl. knowledgeable agents). Dalyviai mąsto keliais lygiais vienu metu, todėl nėra būtina jų įsprausti į 

„liudininko“ klausimyno rėmus (pvz.,: Ar pritariate, kad ES sąjungininkai nepasitiki JAV prezidentu D. 

Trumpu?“) ar primesti tam tikrą terminologiją jų būsimiems atsakymams.  

 Struktūra tiek interviu gairių, tiek modelio yra grindžiama tyrimo eigoje kylančiomis 

reakcijomis ir vykstančiu progresu. Kitaip sakant, po kiekvieno interviu yra peržiūrima diskusijos eiga 

bei aptarti klausimai. Vėliau su kitu pašnekovu bandoma dar konkrečiau ir detaliau diskutuoti apie 

pirmo pašnekovo įžvalgas. Nebandoma klausti  kiekvieno pašnekovo tų pačių klausimų, nes tikslas 

nėra surinkti daugiau vienodos medžiagos. Kitaip tariant, tikslas nėra „prisotinti“ darbą panašia 

medžiaga, kas būdinga klasikiniams kokybiniams tyrimams.  

Po kiekvieno interviu pagrindinės įžvalgos suskirstomos į koduotus lygius. Šiame tyrime bus 

nustatyti du koduoti lygiai: pirmas – orientuotas į turinio analizę (žr. 1 pav.). Bus laisvai pasirenkamos 

ir interpretuojamos išsakytos frazės, kurios argumentuos turinio analizę arba iškels naujus, turinio 

analizėje neaptartus faktus. Visgi norint išvengti frazių chaoso ir lengviau atrasti sąsajas, pirmo lygio 

frazės dalinai bus grupuojamos pagal antro lygio kodavimo dydžius. Antro lygio kodavimas – 

orientuotas į tris nagrinėjamus mažos valstybės dydžius: suvereniteto, politinį ir preferencijų (Gioia, 

Corley, & Hamilton, 2012). Tarp abiejų lygių yra ieškoma panašumo ir skirtumų, koncentruojant 

dėmesį į tyrimo metu kylančias sąvokų sąsajas (žr. 4 lentelę).  

 

4 lentelė. Interviu analizės lygiai.  

Analitiniai  

lygiai 

Pašnekovai 

1 lygio kodavimas 

(orientuotas į interviu dalyvių 

įžvalgas)  

2 lygio kodavimas 

(orientuotas į suvereniteto dydį, 

politinį dydį ir preferencijų dydį)  

Sąsajos (išvados)  

Pašnekovas Nr. 1     

Pašnekovas Nr. 2    

...     

  

Taip suformuojama griežtesnė interviu analizės struktūra, kuri labiau leidžia panaudoti 

apklaustųjų įžvalgas susiejant jas su darbo terminologija. Didžiausias iššūkis yra nustatyti tinkamus 

ryšius tarp įvairių sąvokų ir interpretacijų. Svarbu paminėti, kad tiek interviu metu, tiek interpretuojant 
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ir skirstant išsakytas frazes į lygius, yra sunku išvengti subjektyvumo (Gioia, Corley, & Hamilton, 

2012). Nežiūrint į tai, KAM politiką formavusių lyderių įžvalgos susiejamos su antrinių šaltinių 

medžiaga, numatytame teoriniame kontekste suteikia galimybę gauti labiau argumentuotas išvadas.  

 Pagrindinės rizikos taikant šią metodologiją yra dvi. Pirmoji – visos medžiagos prievartinis 

skirstymas griežtai tik į du minėtus lygius (interviu dalyvio ir tyrėjo), neatmetant ar neinterpretuojant 

jos kaip nors kitaip. Kita rizika – metodą naudoti kaip formulę, matematinį šabloną, kuris tiesiog 

imamas iš prieš tai buvusių tyrimų ir uždedamas ant kitos medžiagos kaip kepurė. Autoriai tai mato 

kaip metodologiją, bet ne metodą. Lanksčią, į kokybinį indukcinį tyrimą orientuotą, naujovėms atvirą 

metodologiją, bet ne „patiekalo receptą“. (Gioia, Corley, & Hamilton, 2012) Savo ruožtu šiame darbe 

nebus vengiama turinio analizėje cituoti interviu dalyvių bei lanksčiau pažvelgti į abu lygius, griežtai 

neieškant tik vienos arba kitos frazės kaip formulėje.  

 Interviu metu buvo pasirinkti penki pagrindiniai KAM politiką formavę lyderiai 2009–2019 m.: 

Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Raimundas Karoblis, Vaidotas Urbelis ir Saulius Gasiūnas. Jie buvo 

pasirinkti , nes tiesiogiai darė įtaką užsienio ir saugumo politikai bei tiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos, 

kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos pokyčio.  

Sujungus trijų kategorijų kriterijus iš B. Thorhallssono teorinės prieigos ir tris O. F. Knudseno 

išorės veiksnius, taip pat įtraukus KAM politiką formavusių lyderių interviu analizę pagal Denniso A. 

Gioia metodologijos dviejų lygių kodavimą, buvo suformuotas šio darbo tyrimo modelis (žr. 1 pav.).  

 

1 paveikslas. Mokslinio darbo tyrimo modelis.  
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2. LIETUVOS IŠORĖS SAUGUMO SAMPRATA IR TARPTAUTINIAI APLINKOS 

VEIKSNIAI  

 

Išanalizavus mažos valstybės sąvoką, kriterijus, mažumą kaip moduliuojamą, kintantį reiškinį ir 

netgi suformavus tyrimo modelį, iškyla klausimas, ar apskritai įmanoma, kad pagal kiekybinius 

rodiklius (teritorija, populiacija ir pan.) faktinė maža valstybė savo galia bei įtaka tarptautinėje 

sistemoje prilygtų didesnei?  

Pavyzdžiui, palyginkime Lietuvą ir Ukrainą pasirinktu laikotarpiu, taip pat atkreipiant dėmesį į 

išorės saugumą. Valstybių dydis (galia) pagal išmatuojamus kriterijus yra akivaizdus: Ukraina vidutinė 

– didelė, o Lietuva maža. Skirtumas pradeda ryškėti nagrinėjant kokybinius („minkštosios galios“) 

valstybės dydžio kriterijus apsibrėžtu laikotarpiu. 2013–2014 m. Lietuva buvo JT Saugumo tarybos 

narė ir pirmininkavo ES Tarybai. Narystė Saugumo Taryboje buvo intensyvaus diplomatinio darbo 

rezultatas. Siekiant paramos Lietuvos kandidatūrai, surengta svarbių vizitų, vien per 2013 m. užmegzti 

diplomatiniai santykiai su 13 valstybių. Rinkimų metu už Lietuvos kandidatūrą savo balsą atidavė net 

187 JT valstybės narės iš 193 (Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose, 2017). 2014 

m. LR Prezidente antrai kadencijai buvo perrinkta D. Grybauskaitė, kuri dar būdama ES Komisijos 

nare ir per pirmą kadenciją jau turėjo sukaupusi politinį svorį tarptautiniu mastu. 2013–2014 m. 

Užsienio reikalų ministro pareigas jau metus ėjo 2010–2011 m. NATO Šiaurės Atlanto tarybos dekanu 

buvęs L. Linkevičius. Lietuva, kaip maža valstybė, aktyviai dalyvaudama NATO tarptautinėse 

operacijose, o ypač prisiimdama Goro provincijos kontrolę 2005-2013 m., turėjo įdirbi santykiuose su 

didžiosiomis NATO valstybėmis (JAV, D. Britanija, Vokietija).  

Apžvelkime 2013–2014 m. Ukrainos padėtį. Jai vadovavo Maskvos remiamas V. Janukovičius, 

kuris buvo sovietinio tipo vadovas, klesti oligarchija, o pagal korupcijos indeksą yra 144 vietoje iš 175 

pasaulio valstybių (Transparency international, 2013). Ekonomiškai ir energetiškai priklausoma nuo 

Rusijos, tarptautinėje erdvėje menkai matoma ir neutralumo politiką pasirinkusi valstybė. Dėl to vykdo 

pakankamai pragmatinę užsienio politiką su dauguma valstybių, aktyviai nedalyvauja įvairių 

tarptautinių organizacijų veikloje ar tarptautinių normų kūrime. 2014 m. yra nuverčiamas prezidentas, 

valstybė netenka faktinio suvereniteto (valdžios monopolio) savo teritorijoje, dalį jos prarasdama, o 

kitoje dalyje kyla ginkluotas konfliktas (Charron, 2016). Retrospektyviai matome, kad konfliktas 

trunka jau 7 metus, paraleliai vykstant ekonominei, humanitarinei, karinei krizei.  
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Taigi, nors pagal kiekybinius kriterijus Ukraina akivaizdžiai yra didesnė (galingesnė) valstybė, 

bet tam tikru laikotarpiu vertinant kitus aspektus (pvz., šiame tyrime nagrinėjamus suvereniteto, 

politinį, savivokos, preferencijų dydžius), galima daryti pagrįstą prielaidą, kad Lietuva galios (dydžio) 

prasme galimai prilygo, o gal net lenkė Ukrainą 2013–2014 m.  

Tai savo straipsnyje išskyrė ir O. F. Knudsenas, valstybių galia kinta dėl įvairių vidaus ir išorės 

faktorių. Priklauso nuo laikotarpio, politinio elito ir išorės aplinkybių (Knudsen, 1996). Pavyzdžiui, 

mažoji valstybė A, pirmininkaujanti ES Tarybai arba būdama laikina JT Saugumo Tarybos nare, turės 

daugiau galių negu mažoji valstybė B, kuri laikosi neutraliteto. Kitas svarbus aspektas, apibrėžiant 

mažą valstybę A, yra tai, su kuo ji lyginama. Visuomet yra kita valstybė B, lyginant su kuria valstybė A 

yra didesnė, bet lygiai taip pat yra valstybė C, kuriai valstybė A nusileidžia savo dydžiu. Nagrinėjant 

Lietuvą, taip pat svarbu prisiminti valstybių santykį galios skirtumo kontekste.  

 Toliau empirinėje dalyje bus pritaikomas tyrimo modelis. Pagal jį į kiekvieną iš trijų Lietuvos, 

kaip mažos valstybės, dydį (suvereniteto, politinį ir preferencijų) bus pažvelgta tris kartus per 

skirtingus O. F. Knudseno užsienio ir saugumo politikos išorės veiksnius. Tokiu būdu ta pati kategorija 

(dydis) bus nagrinėjama ne vieną, o tris kartus ir tai leis suformuoti įvairiapusiškas išvadas.  

 

2.1. Įtampos lygis tarp didžiųjų NATO valstybių 

 

Rusijos ir Ukrainos konfliktas kaip problema iš esmės keitė ne tik regione veikiančių valstybių, 

bet ir globaliai veikiančių galių užsienio politiką. Svarbu paminėti, kad tai sukėlė įtampas tiek tarp 

didžiųjų galių, tiek mažųjų ir didžiųjų santykyje (Rusijos ir visų kitų valstybių). Savo ruožtu, po 2014 

m. įsivyrauja panaši nuomonė tarp Europos ir Š. Amerikos partnerių NATO kontekste.  

Bendrystė trunka neilgai. Po 2017 m. naujojo JAV prezidento D. Trumpo inauguracijos 

transatlantiniai santykiai pradėjo keistis (Wales Summit Declaration, 2021). D. Trumpo kalba bei 

elgesys per NATO viršūnių susitikimus iš esmės skyrėsi nuo jo pirmtakų. JAV prezidento požiūris į 

Europą buvo agresyvesnis, nenuspėjamas ir neprognozuojamas.  

 2016 m. po referendumo D. Britanijoje, Europa sudrebino pastarosios piliečių sprendimas 

išstoti iš ES. Tai sukėlė nemenką krizę ES viduje. 2018–2019 m. Brexit derybų fone ES valstybių 

santykiuose taip pat atsirado įtampų. Lenkijoje pradėta teismų reforma, planuojamos laisvos zonos nuo 

homoseksualių asmenų, abortų varžymai iš daugelio Vakarų valstybių sulaukė didelės kritikos pažeidus 

ne tik ES teisę, bet ir europietiškas vertybes. Lenkijos vadovybei laikantis savo, tai tik dar labiau 

atskyrė Lenkiją nuo kitų Europos valstybių. Naujų įtampų įnešė ir dabartinis Prancūzijos prezidentas E. 
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Macronas 2019 m. pabaigoje savo interviu žurnalui „The Economist“ aštriai pasisakęs apie NATO 

ištikusią smegenų mirtį bei toliau stiprindamas ES Strateginę autonomiją tokiomis saugumo 

iniciatyvomis kaip EDF, E2I, PESCO (Macron, 2021).  

 Ne be pagrindo, O. F. Knudsenas šį veiksnį išskyrė kaip pagrindinį, kuris turi didžiausią įtaką 

mažos valstybės užsienio politikai savo saugumui užtikrinti. Kaip savo interviu šio magistrinio darbo 

tyrime teigė R. Juknevičienė, 2009–2013 m. galima pavadinti „nusiraminimo laikotarpiu“ (žr. 2 

priedą). Nagrinėjant antrinius šaltinius akivaizdu, kad Lietuva, kaip ir visas NATO, buvo 

susikoncentravęs į kovą su terorizmu ir tarptautines operacijas toliau nuo valstybių narių teritorijų. 

Pagrindinės įtampos tiek tarp globaliai konkuruojančių valstybių (Rusijos ir Vakarų didžiųjų valstybių), 

tiek tarp NATO sąjungininkų išryškėjo 2014–2019 metų laikotarpiu.  

 

2.1.1. Suvereniteto dydis: Lietuvos tarptautinis dalyvavimas  

 

Nežiūrint į vykstantį Didžiosios Britanijos išstojimą iš ES, didžiausios įtampos NATO prasidėjo 

2017 m., kai naujai išrinkto JAV prezidento administracija parodė abejones teikiamų saugumo 

garantijų Europai būtinybe. Pareiškimai, kad NATO „atgyvenęs“, o europiečiai turi sumokėti JAV už 

savo saugumą, suteikė daug abejonių transatlantinio ryšio stiprumu. Nuo 2017 iki pat 2019 m. 

priešpriešą bei atotrūkis tarp didžiųjų Europos valstybių ir JAV tik didėjo (Erlanger & Bennhold, 

2021). Buvusias įtampas NATO politiniame lygmenyje taip pat savo interviu šio darbo tyrime 

patvirtina buvęs KAM ministras R. Karoblis: „Tai toks buvo bendradarbiavimas ir nėra ką čia slėpti – 

politine prasme buvom ant karštos keptuvės. Laikas nuo laiko buvo norima šnekėtis su V. Putinu ir 

rasti sprendimus. Toliau buvo vienas labai neramus savaitgalis, kai buvome gavę labai aiškius signalus, 

kad D. Trumpas netgi ruošiasi atšaukinėti sankcijas Rusijai, įvestas dėl Ukrainos. Ir dėl to vyko britų 

aukščiausio lygio ir Vokietijos antrojo laipsnio, tikriausiai, aukščiausio lygio skambučiai, bet niekas 

neveikė“ (žr. 1 priedą). Politinis fonas NATO buvo įkaitęs, bet reikia atkreipti dėmesį į poveikį 

Lietuvos saugumui. Lietuvos atstovų ir D. Trumpo administracijos dvišalis politinis ir karinis 

bendradarbiavimas vyko sklandžiai, netgi nuolat intensyvėjo. Tai savo interviu šiame darbe akcentuoja 

2017–2020 m. gynybos patarėjų Lietuvos ambasadoje JAV buvęs V. Urbelis: „Trumpo administracija 

buvo labai prieinama, niekada neturėjau tiek kontaktų su amerikiečiais, kiek 2-3 Trumpo metais“ (žr. 3 

priedą).  

Grįžtant prie partnerių politinių įtampų, Lietuva taip pat neliko nuošalyje. Galima paminėti JAV 

ir Vokietijos įtampą dėl Baltijos jūra tiesiamo dujotiekio „Nord Stream 2“ (Reed & Jakes, 2021). JAV 
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netgi įvedė sankcijas Vokietijai dėl tokios ekonominės naudos siekimo. Lenkija, Prancūzija bei Baltijos 

valstybės taip pat kritikavo ES lyderės energetinį bendradarbiavimą su Rusija. D. Trumpas taip pat 

kritikos negailėjo Vokietijai dėl nepasiektų 2 % nuo BVP gynybos biudžetui ir, jo nuomone, JAV karių 

betikslio buvimo šioje šalyje. Kita didžioji Europos valstybė, Prancūzija, turėjo savų bendradarbiavimo 

su JAV problemų. Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos, iš kurio pasitraukė JAV, ir prekybiniai 

karai dėl akcizo vynui didino įtampą tarp šių partnerių (Marlowe, 2021).  

Lietuva šiose situacijose savo aktyviu tarptautiniu dalyvavimu dažnai palaikydavo vieną arba 

kitą pusę pagal savo interesą arba netgi tapdavo moderatoriumi tarp didžiųjų galių. Būtent taip įvyko 

2018 m. liepos 12 d. Briuselyje vykusiame NATO vadovų posėdyje, kuriame po D. Trumpo aštraus 

pasisakymo dėl Vokietijos finansinių įsipareigojimų NATO ir energetinės priklausomybės nuo Rusijos, 

D. Grybauskaitė greitai reaguodama sugebėjo sumažinti įtampą bei pabandė sutaikyti abi puses 

(Janeliūnas, 2019, p. 246-247).  

D. Trumpas tik su vieninteliu A. Duda surado bendrą kalbą. Lenkijos geri santykiai su JAV tam 

tikra prasme privertė D. Trumpą Pabaltijo regioną matyti per Lenkijos prizmę. Pavyzdžiui, kai NATO 

valstybės 2017 m. dislokavo eFP Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, galingiausia NATO valstybė 

pasirinko Lenkiją (Warsaw Summit Communique, 2021).  

Ši draugystė ir Lenkijos didėjantis matomumas JAV ne tik priartino amerikiečių karius prie 

Lietuvos fiziškai, bet ir paskatino Lenkiją grįžti prie artimesnių santykių saugumo srityje su mažąja 

kaimyne. Kaip šio magistrinio darbo tyrime teigė R. Karoblis: „buvo nemažas spaudimas iš JAV pusės, 

pirmiausia per gynybos planavimo prizmę. Bet, aišku, savaime čia susiklostė ir kiti aspektai – Lenkijos 

supratimas, kad galbūt niekur nedingsime, taip pat asmeniniai ir įvairūs politiniai faktoriai atsirado. 

Remiantis ankstesne patirtimi, jeigu Lenkijai Lietuvos nereikėjo labai stipriai, tai dėl ES ir dėl teisės 

viršenybės klausimo praktiškai Lenkija pradėjo gaudyti kiekvieną sąjungininką ir aukščiausiame 

politiniame lygyje“ (žr. 1 priedą). Varšuvoje Prezidentu tapus A. Dudai, o Vyriausybėje įsitvirtinus 

konservatyviai partijai „Teisė ir Teisingumas“, nuo 2016 m. vyravo priešprieša Briuselio ir kitų 

didžiųjų ES valstybių atžvilgiu. Atsiradus poreikiui tarpininkauti konfrontacijoje tarp ES ir Lenkijos, 

Lietuva prisiėmė ir šio moderatoriaus vaidmenį, aiškiai suvokdama naudą savo saugumui. Tai įrodo D. 

Grybauskaitės 2018 m. vasarį pasakyti žodžiai žurnalistams: „Lietuva nepalaikys balsavimo prieš 

Lenkijos valstybę panaudojant jėgą, o mes kviesime abi puses susitarti“ (ELTA, 2018). Tokia kaimynės 

pozicija buvo naudinga ir Lenkijai, kartu paskatinant ją grįžti į glaudesnius santykius su Lietuva. A. 

Dudos atvykimas į Vilnių minėti 2018 m. Vasario 16 d. aiškiai parodė visiems apie pasikeitusią 

Lenkijos poziciją kaimyninės valstybės atžvilgiu. Galima teigti, kad būtent tai tapo lūžio tašku, po 
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kurio Lenkija grįžo į aktyvų bendradarbiavimą su Lietuva. Suartėjimas įvyko ne renkantis ar aukojant 

bendradarbiavimą su kuria nors kita valstybe, bet organiškai bandant padėti Lenkijai atrasti problemų 

sprendimus bendraujant su ES.  

 Apibendrinant reikia pabrėžti, nors įtampos tarp didžiųjų NATO valstybių įnešė politinio 

nestabilumo tarp sąjungininkų, Lietuva sugebėjo sustiprinti savo saugumą iš išorės. Lenkijos ir kitų ES 

valstybių konflikte buvo suartėta su Lenkija. Vokietijos ir Prancūzijos politinėje konfrontacijoje su 

JAV Lietuva buvo aktyvi ir matoma valstybė taip padidindama savo suvereniteto dydį. Kitas svarbus 

laimėjimas – prasidėjusios nereguliarios (nenuspėjamos) JAV bataliono dydžio vienetų rotacijos 

Lietuvoje. Savo ruoštu pasiekus šiuos išorės saugumo garantus, nebuvo prarastas joks kitas partneris, o 

kitų NATO valstybių dėmesys išliko. Galima teigti, kad Lietuva, kaip maža valstybė, savo tarptautiniu 

dalyvavimu laviruodama tarp konkuruojančių didžiųjų galių, sustiprino savo saugumą.  

 

2.1.2. Politinis dydis kaip identitetas 

 

Ligšioliniai Lietuvos užsienio ir saugumo politikos tyrimai rodo, kad Lietuvos saugumo 

sampratos formavimą lemia du svarbiausi veiksniai, susiformavę kylant įtampoms tarp didžiųjų galių, – 

tai istorinė atmintis ir valstybės geopolitinė padėtis (Šešelgytė, 2013). Lietuvos politinio dydžio 

identitetą saugumo ir užsienio politikoje galima apibendrinti dviem kryptimis: pirma, gyvenimas šalia 

pavojinga ir grėsminga laikomos artimiausios didžiosios galios Rusijos, antra, orientavimasis į Vakarus 

(JAV ir Europą) siekiant įgyvendinti pamatinę civilizacinę, saugumo ir politinės integracijos į Vakarus 

idėją (Lingevičius, 2015).  

Nagrinėjant Lietuvos mažumą, tyrimuose šis klausimas beveik neliečiamas. Galima surasti vos 

kelis tyrimus, kurie užsienio politikos saugumo klausimus analizuotų mažos valstybės perspektyvoje, 

tačiau ir jie ne tiek orientuojasi į mažumo diskursą, kiek naudojasi mažumo koncepcija kaip analizės 

priemone. Šiame kontekste galima išskirti Dovilės Jakniūnaitės minimą mažos valstybės dimensiją kaip 

vieną iš pagrindinių Lietuvos identiteto apibrėžimų (Jakniūnaitė, 2015). Tiriamu laikotarpiu mažos 

valstybės politinio dydžio diskursas daugiausiai formuojamas dviejų dominuojančių Lietuvos užsienio 

ir saugumo politikoje veikėjų: Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir užsienio 

reikalų ministro Lino Linkevičiaus. Šių dviejų politikų mažos valstybės idėja projektuojama ne tik į 

vidaus politikos diskusijas, bet ir į išorę. Lietuvos prezidentė noriai tapatindavo save su maža valstybe. 

Anot buvusio prezidentės patarėjo D. Semaškos, jos nuostatos buvo tokios: „Nesusitaikyti su tuo, kad 

esame mažas, mažai ką galintis veikėjas, kad būtinai visada turime ieškoti didesnio partnerio, kuris mus 
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priglobtų ir padarytų galbūt įdomius kitiems ar labiau reikšmingus. Mes patys, kaip valstybė, savo 

veikimu turime būti įdomūs. Turime turėti stuburą, kalbėti tiesiai ir ateiti išdidžiai su savo tvirtomis 

pozicijomis ir jas ginti“ (Janeliūnas, 2019, p. 132). Tokiu būdu tarsi siekiant pristatyti savo politinį dydį 

kitoms valstybėms ir daryti įtaką didžiųjų išorės veikėjų požiūriui į Lietuvą. Kitaip sakant, formuoti 

vaizdinį ne tik kaip Lietuva suvokia save, bet ir kaip Lietuvą mato kiti, dar tiksliau, kaip Lietuva nori, 

kad ją matytų kiti.  

Lietuvos atveju mažumo reflektavimas dar atrodo atsargus, mėginama surasti platesnį reikšmių 

spektrą, kuris gali būti mažumo ir veikimo tarptautinėje politikoje argumentu (Lingevičius, 2016). Šios 

pastangos ryškiausiai matomos ieškant politinio dydžio apibrėžimo. Lietuvos mažumas suprantamas ne 

kaip trūkumas, bet kaip sąlyga, į kurią atsižvelgiant būtina aktyviai ir savarankiškai veikti ypač 

saugumo iš išorės užtikrinime (Lingevičius, 2016). Justinas Lingevičius, nagrinėdamas D. 

Grybauskaitės ir L. Linkevičiaus viešus pasisakymus, priėjo išvados, kad viešais teiginiais siekiama 

paneigti dydžio svarbą, jį padarant reliatyviu.  

Pasakojimas apie buvimą maža ir poreikį didinti savo savarankiškumą pirmiausia stiprinant 

gynybą, tampa valstybės saugumo bei užsienio politikos darbotvarke – užsitikrinti suvereniteto 

garantijas ir neleisti kartotis mažųjų pavergimo istorijai (Lingevičius, 2016). Tai išryškėja Prezidentės 

laikysenoje ir lyderystėje bendraujant su didžiųjų valstybių vadovais: 2010 m. pavasarį susitikime su V. 

Putinu, 2010 m. lapkritį NATO viršūnių susitikime Lisabonoje, 2018 m. balandžio susitikime su D. 

Trumpu ar nuolat bendraujant su A. Merkel (Janeliūnas, 2019). Darytina išvada, kad Lietuvos užsienio 

politiką formuojantys asmenys dažnai valstybės mažumą kaip politinį dydį bando išnaudoti kaip 

stiprybę ir privalumą, taip užmaskuodami resursų ir galimybių stoką.  

 

2.1.3. Preferencijų dydis: ar JAV yra prioritetas?  

 

Iki 2014 m. visa Europa, o ypač mažosios ES valstybės, buvo pripratusios prie taikos ir kartais 

netgi laikė Lietuvą paranojiška „vieno klausimo“ valstybe, nors, pasak L. Linkevičiaus, Lietuva tiesiog 

norėjo būti nuosekli. Viena iš tokių valstybių – Nyderlandai, kurios politikai tik po savo piliečių žūties, 

kai Rusijos kariai virš Donbaso numušė Malaizijos oro linijų lainerį MH17, realiau suprato Rusijos 

grėsmę (Linkevičius, 2021). Iki katastrofos Lietuvos ir Nyderlandų pozicijos dažnai skirdavosi Rusijos 

grėsminimo tema, taip paremiant skirtingas didžiąsias valstybes, pavyzdžiui, dėl sankcijų. Būtent tokį 

mažųjų valstybių elgesį, kai skirtingos mažosios palaiko skirtingas didžiąsias, O. F. Knudsenas 

priskiria pirmam pasirinktam veiksniui: įtampos lygio tarp didžiųjų valstybių augimui (Knudsen, 
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1996). Lietuvos saugumui pagrindinė grėsmė visada buvo Rusija, nors įtikinti kitas NATO valstybes 

atsiųsti savo karius į pratybas Lietuvoje būdavo sunku. Pasak V. Urbelio: „Operacijos mus ištempė, 

atvirai pasakysiu. Jeigu ne Goro provincija ar SOP Afganistane, tai mums būtų buvę daug sunkiau 

gauti kokio nors dėmesio“ (žr. 3 priedą). Toks požiūris tarp NATO valstybių buvo įsisenėjęs, tai 

patvirtina šio tyrimo metu kalbinta R. Juknevičienė: „Tai man būnant ministre, toks klausimas (kuris 

dabar savaime suprantamas – karinės pratybos mūsų regione, remiantis 5 NATO str.) būtų laikytas 

tokia provokacija, tokį klausimą iškelti, kad ten atrodytų kaip truputį tik žmogus „nušokęs nuo proto“ 

galėtų tokį dalyką siūlyti. Gauti pratyboms NATO šalis net ir civilinių krizių atžvilgiu buvo didelis 

džiaugsmas“ (žr. 2 priedą).  

Po 2014 m. Rytų Ukrainoje prasidėjusių atvirų mūšių tarp sieną kirtusių Rusijos Federacijos 

karinių pajėgų ir Ukrainos kariuomenės Lietuvoje Rusija buvo dar labiau sugrėsminta, o prioritetai 

išsigrynino – visais įmanomais būdais stiprinti saugumą. Tiek valstybės viduje, grąžinant privalomą 

šaukimą į kariuomenę, tiek išorėje, stiprinant bendradarbiavimą su partneriais. Aiškiai buvo susivokta, 

kad reikia stiprinti santykius su kaimynais, su Europos didžiosiomis valstybėmis bei su JAV. Taigi 

reali grėsmė mažos valstybės saugumui sudarė sąlygas užsienio ir saugumo politikai išsiskaidyti. Netgi 

D. Trumpui elgiantis kontraversiškai, Lietuva atmetė viešos kritikos galimybę, koncentruodamasi į 

esminius saugumo interesus ir poreikį sulaukti kuo konkretesnės JAV paramos saugumo srityje 

(Janeliūnas, 2019, p. 155-156). Iš pagrindinių Lietuvos politikų JAV prezidentas viešos kritikos 

niekada nesulaukė. Net tada, kai skatino nacionalistines, rasistines nuotaikas savo valstybėje „Black 

lives matter“ kontekste ar nepripažindamas rinkimų skatino valstybėje nesantaiką, kuri baigėsi 

Kapitolijaus šturmu.  

Klausimas, ar tikrai Lietuvos užsienio ir saugumo politiką formuojantys asmenys dar vis mąsto, 

kad tik JAV yra pagrindinis saugumo svertas atgrasyti Rusiją? „Ilgą laiką Lietuvos užsienio politikos 

analizėse vyravo dvi pagrindinės linijos: Rusijos, kaip grėsmės, naratyvas kartu su JAV, kaip 

pagrindinio saugumo garanto ir strateginio partnerio“ (Janeliūnas, 2019, p. 232). Bandant nuolat 

prisivilioti JAV į Lietuvą, ilgainiui gali nepavykti to padaryti. Pavyzdžiui, visos Baltijos šalys norėjo, 

kad NATO eFP batalionų formavimo lyderės (angl. lead nation) vaidmenį jų valstybėje prisiimtų JAV, 

bet greitai visi suprato, kad tai yra neįmanoma (Janeliūnas, 2019, p. 243). JAV, vadovaujant  D. 

Trumpui, pradėjo labiau viską vertinti per kaštų ir naudos prizmę, vertybes pastumdama į šalį. Apie 

tokią buvusio JAV prezidento poziciją pasakoja ir R. Karoblis: „Aišku, finansavimas, visų pirma, 

reikalingas mums visiems, bet jeigu žiūrėtume pagal D. Trumpą, būtent atkreipiamas dėmesys į 

kontraktinius dalykus – aš šneku tik tada, kai vykdai įsipareigojimus man“ (žr. 1 priedą).  
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Nežiūrint į visas kontraversijas, susijusias su D. Trumpu, kurias  akcentuoti mėgo Europos 

žiniasklaida, Lietuvos atžvilgiu JAV liko pagrindinė partnerė saugumo srityje. Tokį vertinimą tik 

sustiprina šio magistrinio darbo metu kalbinti KAM sprendimų priėmimui įtakos turėję ir turintys 

asmenys. Anot R. Karoblio: „Aišku savaime, politiniuose sluoksniuose niekas neabejojo, kad NATO 

savaime yra kaip pagrindinis garantas kaip toks, bet pagrindinė šalis yra JAV. <...> Taigi, JAV buvo 

visada, tik bendradarbiaujama buvo atskirais segmentais“ (žr. 1 priedą). Jam antrina R. Juknevičienė: 

„Tai aišku, pirmoje vietoje JAV. Taip, visą laiką. Niekam nebuvo abejonių dėl to iš strateginės pusės“ 

(žr. 2 priedą). KAM politikos direktorius V. Urbelis, JAV kaip Lietuvos prioritetinį partnerį, vertina dar 

ambicingiau: „Pradėkime nuo to, kad NATO yra Amerikos aljansas. Tai nėra britų, vokiečių, tai yra 

Amerikos aljansas, kuris grindžiamas JAV saugumo garantijomis. Visa kita yra priedai prie to. Jei 

klausi amerikietišką dėmenį, tai jis yra pagrindinis, net jei jų ir nėra čia fiziškai, nes pats NATO 

konstruktas yra amerikietiškas, o ne vokiškas“ (žr. 3 priedą).  

Apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad absoliuti dauguma NATO partnerių, tame tarpe ir 

JAV, iki 2014 m. Lietuvos išorės saugumui neskyrė didelio dėmesio. Nežiūrint į tai, kad Lietuva Rusiją 

bandė parodyti kaip pagrindinę grėsmę ne tik sau, bet ir visai Europai. Tik po 2014 m. Lietuva savo 

saugumą, tiek vidaus, tiek išorės nustatė kaip prioritetą. Vertinant daugelio NATO valstybių indėlį į 

Lietuvos išorės saugumą, visgi pagrindiniu ir per dešimtmetį nekintančiu partneriu išlieka JAV. Ši galia 

yra matoma kaip prioritetinė valstybė, kuri vaidina esminį vaidmenį ne tik kaip pagrindinis Lietuvos 

išorės saugumo garantas, bet viso NATO pagrindas.  

  

2.2. Kitų didžiųjų valstybių: Vokietijos, Lenkijos ir Šiaurės šalių politika Lietuvos atžvilgiu 

 

Pasak O. F. Knudseno, galima sakyti, viskas, kas kelia grėsmę didžiajai valstybei prarasti įtaką 

ir galią lyderių sąraše, bus prioritetinis dalykas. Procesas, kuris nėra kontroliuojamas didžiosios galios, 

linkęs jai tapti įtartinu (Knudsen, 1996). Klausimas, ar praėjus 25 metams po šių O. F. Knudseno 

įžvalgų didžiosios demokratinės valstybės dar vis elgiasi taip, ar jų elgesys remiasi kitomis 

tendencijomis mažųjų atžvilgiu.  

Nors O. F. Knudsen to neaprašė, bet tikėtina mažoji valstybė didesniųjų konflikte, gali 

pasirinkti vieną iš pusių arba imtis nešališko taikdario vaidmens. Tokiu būdu didindama svorį (galią) ir 

keisdama didesnių valstybių politiką savo atžvilgiu. Šiame kontekste anksčiau minėtas galios skirtumo 

santykis tarp mažesnės ir didesnės valstybių susisieja su bendru galios balansu tarp didžiųjų valstybių 

(Knudsen, 1996). Realistinėje paradigmoje didžioji galia vadovaudamasi realpolitik, gali jėga įsiveržti 
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ir bandyti tiesiogiai kontroliuoti mažesniąją valstybę, kaip tai 1979 m. padarė Sovietų Sąjunga 

Afganistane arba 1965 m. JAV Vietname. Šiomis dienomis diplomatijos pasaulyje tai galima būtų 

prilyginti išplėsto atgrasymo (angl. extended deterrence) terminui. Kitaip sakant, didžioji valstybė arba 

valstybių grupė, norėdama išlaikyti stabilumą ir savo įtaką mažosios atžvilgiu, gali suteikti karinę, 

finansinę, diplomatinę ar kitokią pagalbą. Iš kitos pusės, mažoji valstybė, dalyvaudama įvairiose 

didžiųjų inicijuotose iniciatyvose (pvz. JEF, Strateginė autonomija, tarptautinės karinės operacijos), 

didina savo politinį svorį galios skirtumo santykyje su didžiosiomis.  

Demokratiniame pasaulyje mažos valstybės vaidmuo dar labiau išauga, nes didžiosios valstybės 

atvirai nekonfliktuoja tarpusavyje, o būdamos partnerės tik konkuruoja, taip didindamos trečiųjų 

(mažųjų) valstybių svarbą tokioje sistemoje (Arter, 2000). Lietuva tikrai naudodavosi kitų valstybių, 

ypač konkuruojančių, politika dėl savo interesų, tai jau buvo nagrinėta praeitame išorės veiksnyje. Šioje 

dalyje bus bandoma rasti atsakymą, ar Lietuva taip pat sėkmingai pasinaudodavo tokia galimybe 

dvišaliuose formatuose su didžiosiomis valstybėmis. Apie tai užsimena ir buvusi prezidentė D. 

Grybauskaitė, kad Lietuva „turi dalyvauti tose koalicijose, kurios tuo metu susiformuoja – t. y., 

koalicijos, pagristos tavo konkrečiu interesu“ (Janeliūnas, 2019, p. 240). Taigi šiame O. F. Knudseno 

išorės veiksnyje toliau bus nagrinėjami trys valstybės dydžiai ir jų įtaka išorės saugumo sampratai, 

analizuojant Vokietijos, Lenkijos ir Šiaurės šalių politiką Lietuvos atžvilgiu.  

  

2.2.1. Suvereniteto dydis: Lietuvos tarptautinis dalyvavimas per karines operacijas 

 

Lietuvos tarptautinį dalyvavimą kitų didžiųjų valstybių politikoje saugumo srityje geriausiai 

atspindės Lietuvos karių dalyvavimas tarptautinėse misijose tam tikros didesnės valstybės kontingente. 

Mažosios valstybės karinis įsitraukimas dalyvauti karinėse operacijose su didžiąja valstybe atspindi 

didelį abipusį pasitikėjimą, kai yra rizikuojama piliečių gyvybėmis dėl kitos valstybės interesų. Plačiai 

žinomas pavyzdys yra Lietuvos įsitraukimas į Irako ir Afganistano karines kampanijas. Šis pasiryžimas 

aukoti savo karius kitų valstybių (visų pirma JAV) interesų labui, didele dalimi prisidėjo prie Lietuvos 

įstojimo į NATO 2004 m. (Dilans, 2019).  

  2021 m. kovo mėn. KAM duomenimis, Lietuvos indėlis į NATO ar JAV vykdomas operacijas 

akivaizdžiai mažesnis negu dalyvavimas po ES ir JT vėliavomis. Svarbu paminėti, kad nuo 2014 m. 

Lietuva aktyviai įsitraukė į bendradarbiavimą su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis pagal dvišalį 

susitarimą, nors misijos statusas buvo suteiktas tik nuo 2017 m. Oficialiai šiuo metu ten dalyvauja 25 

kariniai instruktoriai, neskaičiuojant karinių patarėjų ambasadoje ir Specialiųjų operacijų karių, kurių 



38 
 

skaičiai nėra viešinami (KAM, 2021). Ukrainoje yra vienintelė misija, kur Lietuva dalyvauja 

savarankiškai, pagal savo interesus.  

Sudėjus Lietuvos karius dalyvaujančius NATO misijose Irake, Kosove ir Afganistane, iš viso 

gauname 43 karius. Nuo 2020 m. kovo pabaigos Lietuva nutraukė savo karių dalyvavimą JAV 

vadovaujamoje operacijoje Irake „Įgimtas ryžtas“ (KAM, 2021). Kita vertus, NATO mokymo misijai 

Irake vadovauti dvejiems metams pradės Danijos karalystė, kurios prašymu Lietuva planuoja didinti iki 

50 karių dalyvavimą mokymo misijoje Irake. Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimas saugumo srityje 

turi ilgalaikes tradicijas, tai šio tyrimo metu savo interviu patvirtina ir R. Karoblis: „O su danais tai 

buvo natūralus tęstinumas ir bendradarbiavimas su tuo, kuris jau buvo Baltijos šalyse. Danija buvo 

pirmoji šalis, kuri padėjo Lietuvos kariuomenei kurtis nuo vakarietiškų pamatų. Danija buvo ir 

afiliacija MPB Geležinio vilko brigados, dabar yra MPB Žemaitija“ (žr. 1 priedą).  

Grįžtant prie tarptautinių operacijų, po ES arba JT vėliava iš viso dalyvauja 73 Lietuvos kariai. 

Beveik dvigubai daugiau negu NATO operacijose. 44 JT misijoje MINUSMA Malyje. Šiame 

daugiabriauniame konflikte didelę saugumo naštą prisiima Prancūziją, bet Lietuvos kariai dalyvauja 

kaip vokiečių kontingento dalis. 11 karių taip pat dalyvauja Vokietijos kariniame laive su ES mandatu 

ir dar keli kariai ES mokymo misijose tame pačiame Malyje bei Centrinėje Afrikos Respublikoje 

(KAM, 2021).  

Po 2014 m. Lietuvos persiorientavimą tarp tarptautinių operacijų pastebi ne vienas tyrėjas. 

Vytautas Isoda savo straipsnyje „Choosing the Flag in the Name of Peace: Why Have the Baltic States 

(Re)turned to the United Nations?“ pagrindžia, kodėl būtent trys Baltijos regiono mažosios valstybės 

savo išorės saugumo tikslais padidino įsitraukimą į JT misijas po karo Rytų Ukrainoje pradžios. Šiuo 

atveju „tarptautinis JT taikos palaikymo kontekstas paprasčiausiai buvo pats tinkamiausias dvišaliams 

mainams su Europos partneriais, iš esmės Vokietija ir Prancūzija, kurios savo ruoštu skyrė karius 

NATO Baltijos flangui“ (Isoda, 2020). Vokietijos dėmuo Lietuvos saugumui yra naujas, mažai 

tyrinėtas ir nepelnytai nuvertintas Lietuvos politologų (Janeliūnas, 2019, p. 232). Beprecedentis 

Vokietijos ryžtas siųsti tokio dydžio ir pajėgumo vienetą į kitą valstybę buvo nuo 2013 m. Lietuvos 

diplomatijos (Prezidentūros ir URM) įdirbio ir sukurto abipusio pasitikėjimo rezultatas. Patvirtintas 

stipriu asmeniniu ryšiu tarp A. Merkel ir D. Grybauskaitės, kuris tapo svarbus 2016 m. balandžio 

mėnesį vykusio dvišalio susitikimo metu, kai ir buvo priimtas galutinis sprendimas dėl karių 

dislokavimo (Janeliūnas, 2019, p. 244). Ilgainiui suponavęs Lietuvą kaip svarbų partnerį Vokietijai 

(Federal Foreign Office, 2019).  
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Tyrimui taip pat yra artima, kad V. Isodos straipsnyje Baltijos valstybės analizuojamos kaip 

mažos valstybės, kurių kontribucija ir resursai yra labai riboti prisidėti prie karinių kampanijų. Lietuva, 

kaip ir Latvija bei Estija, prieš įsipareigodamos dalyvauti tarptautinėse operacijose, visada turi labai 

gerai pasverti skiriamų kaštų bei gaunamos naudos santykį savo išorės saugumui. Įdomu tai, kad po 

2014 m. Baltijos valstybės, visų pirma Lietuva, nesusikoncentravo karių didinimui NATO ar JAV 

vadovaujamose misijose, bet išplėtė savo kontribucija labiau įsitraukdamos į JT, ES tarptautines 

operacijas europiečių kontingentuose (Isoda, 2020). Galima teigti, kad Vokietija, Danija ir Prancūzija 

nulėmė Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose prioritetus po to, kai 2014 m. buvo 

nutraukta ISAF (angl. The International Security Assistance Force) Goro provincijos atkūrimo grupės 

(angl. PRT) misija Afganistane.  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos tarptautinis dalyvavimas karinėse operacijose kartu 

su kitomis valstybėmis, net nebūtinai didžiosiomis (pvz., Danija), parodo, kurių valstybių atžvilgiu 

Lietuva siekia didinti savo suvereniteto dydį. Nelikus Afganistane JAV intereso ir priėmus politinius 

sprendimus atsitraukti, Lietuva kartu su kitais NATO partneriais pradėjo intensyviai mažinti 

kontingentą, taip suponuota galimybė šį tarptautinio dalyvavimo įrankį (karines operacijas) kreipti 

kitur. Lietuva, kaip maža valstybė, turėdama ribotus resursus, nesusikoncentravo didindama karių 

skaičių JAV vadovaujamose misijose, bet išplėtė dalyvavimą JT, ES tarptautinėse operacijose 

dažniausiai su Vokietija. Dalyvavime tarptautinėse operacijose įvyko pokytis suvereniteto dydyje nuo 

įsitraukimo JAV vadovaujamose tarptautinėse operacijose prie ne tokio ženklaus, bet platesniu mastu 

matomo dalyvavimo Europos partnerių (Vokietijos, Danijos) vadovaujamose koalicijose. Anaiptol tai 

nesumažino Lietuvos suvereniteto dydžio JAV akyse. JAV pajėgumai, nors ir nėra pastovūs, ilguoju 

periodu dažnai būna Lietuvoje ir Lietuvos saugumui svarbiose vietose (pvz., Suvalkų koridorius).  

  

2.2.2. Politinis dydis: Lietuvos institucijų sanglauda išorės saugumo srityje 

 

Svarbu priminti, kad prieš tai 2.1.2. Politinio dydžio dalyje tirtame mažumo diskurse šliejimosi 

(angl. „bandwagoning“) reikšmė buvo atmesta, taip tarsi siekiant dalinai atsiriboti net nuo draugiškų 

valstybių įtakos. Žiūrint per narystės NATO prizmę, Lietuvos atvejis neigia aiškinimą, kad stipresnių 

valstybių sąjungininke tapusi maža valstybė bus linkusi užimti pasyvią saugumo vartotojos (angl. „free 

rider“) poziciją (Lamoreaux & Galbreath, 2008). 2014–2016 m. savarankiškumo įtvirtinimas Lietuvos 

išorės saugumo sampratos politiniame dydyje tampa svarbiausiu dalyku, tai gali būti siejama su 
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konkrečiai priimamais sprendimais valstybės viduje: gynybos finansavimo didinimas, šauktinių 

grąžinimas, nauji technikos ir ginkluotės įsigijimai, naujų karinių dalinių steigimas ir pan.  

Šie vidaus saugumo politikos veiksmai vėliau pateikiami kaip argumentai bendraujant su 

partneriais dėl jų pagalbos, taip atsikratant minėtos saugumo vartotojos etiketės. Kaip savo interviu 

šiam tyrimui teigė V. Urbelis: „Nes tai reiškia ne tik skaičių procentais, bet ir didesnius išteklius veikti 

– atlikti projektus, pavyzdžiui stiprinti ginkluotę. Pastarasis pavyzdys yra svarbus žingsnis, nes tai iš 

karto atidaro daugiau durų – su tavimi kalbasi“ (žr. 3 priedą). Vienas iš tokių pavyzdžių yra JEF 

pajėgos. Lietuva skiria vieną pėstininkų kuopą, kurį JEF formate yra britų vadovaujamų pajėgų danų 

bataliono sudėtyje. Šios aukštos parengties suformuotos pajėgos yra Didžiosios Britanijos vadovaujama 

iniciatyva, kuri atsirado taip pat 2014 m. rugsėjį NATO Velso viršūnių suvažiavime, reaguojant į 

konfliktą Ukrainoje. Projekte dalyvauja tik Šiaurės ir Rytų Europos valstybės: Danija, Nyderlandai, 

Norvegija bei Baltijos šalys (MOD, 2021). Šiuos partnerius, kaip vienus iš artimiausių saugumo srityje, 

savo interviu tyrimui taip pat išskyrė R. Karoblis: „Taip, taip pat ir šiaurės grupė, į kurią be NB8 įeina 

taip pat ir britai, olandai, lenkai, vokiečiai. JEF priklauso tos pačios šalys, išskyrus Vokietiją ir 

Lenkiją“ (žr. 1 priedą). Vertinant Lietuvos resursus ir administracines galimybes, kurios yra ribotos, 

Lietuva pagal savo dydį aktyviai prisideda prie saugumo užtikrinimo Europoje, kartu pabrėždama savo 

politinį dydį.  

Nagrinėjant 2009–2019 m., svarbu grįžti į pradžią ir apžvelgti kelis svarbius įvykius, 

konsolidavusius Lietuvos institucijas, dirbančias užsienio ir saugumo politikos srityje. Nors įvykiai 

sukėlė įtampą Lietuvos vidaus politikoje, jie yra paremti JAV vykdyta užsienio politika.  

Pirmas įvykis yra CŽV kalėjimo skandalas 2009 m. Prezidentūrai tiesiogiai įsitraukiant į 

parlamentinį tyrimą, pradedant aktyviai kontroliuoti URM veiklą ir iš esmės pertvarkant VSD (Igorius, 

2021). Taip buvo nustatytos tolimesnio politinio žaidimo taisyklės. Kitas svarbus įvykis taip pat 2009 

m. – tai NATO gynybos planų Baltijos valstybėms nebuvimas 5 metai po įstojimo. 2017 m. T. 

Janeliūno kalbinta D. Grybauskaitę tuo metu tai šokiravo: „Jokios pilnavertės NATO narystės – jau 

praėję penkeri metai, o niekas nesiruošia mūsų ginti! Mane visi vis tildė – kad tik nekalbėčiau garsiai 

apie gynybinius planus. Net mano patarėjai ragino: tik nekalbėti apie tai viešai. Bet jeigu ne agresyvi 

mano pozicija, tai ir toliau būtume visi tylėję ir nieko nebūtume gavę“ (Janeliūnas, 2019, p. 134). Kita 

vertus, nacionalinių karinių gynybos planų dar 2008 m. irgi nebuvo, tai patvirtina savo interviu šiam 

tyrimui R. Juknevičienė: „Aš buvau šokiruota, kai man jau buvo pateikta, ką mes turim, tai pasirodo, 

kad mes patys nieko neturėjome. Buvo skubotai parengtas gynybos planas po 2008 m. atakų prieš 

Gruziją“ (žr. 2 priedą). Planų nebuvimas parodo, kad iki 2008–2009 m. išorės saugumo sampratoje 
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nebuvo suvokimo, kad tokie dokumentai yra reikalingi tam, kad Lietuvos valstybė būtų efektyviau 

apginta nuo išorės priešo.  

Po šių dviejų įvykių Lietuvos politinis elitas susipažino su naujai išrinktos D. Grybauskaitės 

lyderyste, suprasdamas, kad Prezidentūros įtraukimas nagrinėjant daugelį užsienio ir saugumo politikos 

klausimų ateityje bus neišvengiamas. Vėliau, pasitraukus URM ministrui V. Ušackui, Prezidentei 

atleidus VSD generalinį direktorių P. Malakauską, jo pavaduotoją D. Jurgelevičių, Lietuva institucinės 

sanglaudos prasme tapo labiau kontroliuojama ir atskaitinga Prezidentūrai (Prezidentės spaudos 

tarnyba, 2021).  

Galima teigti, kad šie iš dalies su JAV ir NATO susiję įvykiai konsolidavo Lietuvos institucijų 

veiklą užsienio ir saugumo politikai. Vėliau paskiriami URM, KAM ministrai pradėjo labiau palaikyti 

Prezidentės politinę liniją (Janeliūnas, 2019, p. 135). Kartu ir užsienio valstybių atstovai „svarbiausiais 

mums gynybos klausimais būtent Prezidentę laikė svarbiausia sprendimų priėmėja“ (Janeliūnas, 2019, 

p. 138). Šis sprendimų priėmimo konsolidavimas Prezidentūroje išliko iki pat 2019 m., kartu 

demonstruojant augantį Lietuvos politinį dydį nuo 2009 m. iki 2019 m. Bet tai nieko nepasako apie 

įstatyminę bazę (Konstituciją, įstatymus), kuri per dešimtmetį taip ir nebuvo sureguliuota. Dėl to dažnai 

matome nesutarimus ir galios persiskirstymą tarp institucijų priklausomai nuo personalijų. Savo 

interviu šiam tyrimui tai patvirtina V. Urbelis: „Konstitucijoje, mano supratimu, tai nėra aiškiai 

parašyta. Ir tai nėra mūsų sandara – pusiau Prezidentinė, kur nėra labai aiškios tos funkcijos“ (žr. 3 

priedą).  

Darytina išvada, kad šie rezonansiniai įvykiai nustatė nerašytas institucines gaires ateities 

Lietuvos užsienio ir saugumo politikai. 2008–2009 m. Lietuvoje buvo konceptualiai susirūpinta vidiniu 

bei išoriniu saugumu per nacionalinių karinių ir NATO gynybos planų poreikį. Kitas svarbus dalykas, 

kad Lietuvos vieningas veikimas užsienyje daugiau priklauso nuo personalijų, bet ne nuo institucijų 

sanglaudos.  

 

2.2.3. Preferencijų dydis: ambicijos ir prioritetiniai kaimynai  

 

Reikia išskirti kelias prioritetines kryptis, susijusias su kaimyninėmis valstybėmis, kurios galios 

skirtumo santykyje yra didesnės negu Lietuva. Šioje dalyje bus grįžta prie pamatinės diskusijos dėl 

Lietuvos santykio su Vakarais per Lenkiją ar per Šiaurės šalis.  

2010 m. Smolensko katastrofoje žuvus pagrindiniam Lenkijos politiniam elitui, 2011 m. po 

naujų rinkimų į valdžią atėjus Radoslawui Sikorskiui strateginė partnerystės su Lenkija sumenko, o 
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bendradarbiavimo kryptis buvo pakeista Šiaurės šalių link (Aleksa, 2015). Partnerystė su Švedija, 

Suomija, Norvegija ar Islandija, jei ir galėjo suteikti tam tikrą ekonominį, energetinį ar socialinį 

saugumą, tai labai sunkiai buvo matoma kaip karinio saugumo perspektyva (Janeliūnas, 2019, p. 225-

226).  

Nors po 2014 m. Lietuvos karinis bendradarbiavimas su Šiaurės šalimis pradėjo labiau 

intensyvėti. Lietuvoje ne kartą lankėsi Šiaurės šalių aukšto rango karinės vadovybės atstovai, su kuriais 

buvo aptartas tolimesnis karinis bendradarbiavimas (LRT.lt, 2016). Nuo 2017 m. Šiaurės šalys aktyviai 

prisijungė prie Vokietijos siųsdamos savo karius NATO eFP bataliono sudėtyje. Atitinkamai šių šalių 

aukščiausių pareigūnų vizitai taip pat padažnėjo (KAM, 2020). Kita vertus, nors ir palaikydamos 

intensyvius santykius, Šiaurės šalys niekada netapo Lietuvos strategine orientacija saugume. Be to, 

pačioms Šiaurės šalims dažnu atveju buvo sudėtinga identifikuoti projektus, bendras sritis saugumo 

klausimais (Aleksa, 2015, p. 255-256).  

Laikas parodė, kad „tariamai strateginė Lietuvos orientacija į Šiaurės šalis taip ir buvo tik 

trumpalaikė lūkesčių interpretacija, bet ne realus užsienio politikos prioritetų pokytis“ (Janeliūnas, 

2019, p. 160). Savo interviu šiam darbui tai patvirtina ir R. Karoblis: „Jeigu tiesiai šviesiai, manyčiau, 

kad su Šiaurės šalimis didesnio specifinio suartėjimo nebuvo, kadangi šalys visiškai skirtingos“ (žr. 1 

priedą).  

Iš viso NB8 sąrašo galima būtų išskirti Daniją, su kuria Lietuvos karinis bendradarbiavimas 

buvo intensyviausias per visą dešimtmetį. Danija aktyviai veikė JEF, NFIU (angl. NATO Force 

Integration Unit) Lietuvoje, NATO eFP kovinėje grupėje, oro policijos misijoje ir įvairiose pratybose 

(ELTA, 2016). Taip pat Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų viena brigada visada buvo afilijuota 

po Danijos divizija net iki 2014 m. Danijos išskirtinumą savo interviu paminėjo tiek R. Juknevičienė: 

„tai čia šitie formatai labai su Šiaurės šalimis, ypač su Danija, buvo vystomi“ (žr. 2 priedą), tiek R. 

Karoblis: „Danija ir dabar yra numeris vienas“ (žr. 1 priedą).  

Santykių atšalimas su Lenkija tęsėsi iki maždaug 2016 m., kai šioje valstybėje po parlamento 

rinkimų daugumą gavo ir Vyriausybę suformavo partija „Teisė ir Teisingumas“. Lietuvoje 2016 m. 

pabaigoje Vyriausybę suformavus „Valstiečių ir žaliųjų“ partijai, prasidėjo tarpparlamentinis 

bendradarbiavimas. Vėliau prisijungė ir aukščiausi valstybių vadovai. Lietuvoje ir Lenkijoje buvo 

pamiršti seni principai, kurie ypač pasireiškė „PKN Orlen“ ir „Lietuvos geležinkelių“ konflikto fone 

(Gudišauskaitė, 2018). Net aiškios saugumo problemos atsiradimas regione 2014 m. nepaskatino 

Lenkijos eiti į dialogą anksčiau negu 2016 m., tik personalijų pasikeitimas grąžino Lenkiją prie 

strateginės partnerystės su Lietuva.  
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Apibendrinant galima teigti, kad santykiai su Šiaurės šalimis nors nebuvo strateginės 

partnerystės lygio, išliko Lietuvai 2016 m. stabilizavus santykius su Lenkija. Politinės krypties pokytį 

Šiaurės šalių link, galima laikyti užsienio ir saugumo politikos, o kartu išorės saugumo sampratos, 

išplėtimu, kuris ypač išryškėjo 2014–2015 m. Po karo Ukrainoje pradžios Baltijos jūros regiono 

saugumo užtikrinimas bendromis pastangomis tapo svarbus ne tik Baltijos valstybėms, bet ir kitoms 

NB8 priklausančioms šalims narėms (Flanagan, Osburg, Binnendijk, Kepe, & Radin, 2019). Karine 

prasme su Lenkija, akcentuojant LITPOLUKRBRIG projektą ir Suvalkų koridoriaus klausimą, Lietuva 

palaikė ryšius, bet politiniame lygyje strateginė partnerystė nevyko (Vaščenkaitė, 2015). 

Bendradarbiavimas buvo permainingas dėl pokyčių Lenkijos politiniame elite.  

 

2.3. Tarptautinių organizacijų įtaka Lietuvos, kaip mažos valstybės, galios skirtumui  

 

Anot O. F. Knudseno, šis veiksnys sumažina galios skirtumą ir akivaizdžiai yra svarbus 

mažosioms valstybėms. Tik svarbu pabrėžti, kad organizacijos šiuo atveju būna dviejų tipų: 

įtraukiančios didžiąsias galias (pvz., ESBO) arba nukreiptos prieš tam tikrą didžiąją galią (pvz., 

NATO). Atitinkamai ir jų veikimo sąlygos bus skirtingos (Knudsen, 1996). Lietuva, kaip maža 

demokratija, yra įsitraukusi į nemažai regioninių ir globalių organizacijų. Svarbiausios aišku yra NATO 

ir ES, kurios vis labiau veikia globaliai.  

Jeigu NATO yra pagrįstas valstybių narių bendru įsipareigojimu praktiniam bendradarbiavimui 

gynybos ir saugumo klausimais, kur esminė sprendimų priėmimo procedūra yra konsensusas, tai su ES 

yra sudėtingiau. ES nors kai kurių vadinama „sui generis“ (savita) organizacija, nagrinėjant per 

mažąsias valstybes per daug nesiskiria nuo kitų regioninių ir tarptautinių organizacijų, kaip pavyzdžiui, 

Vakarų Afrikos ekonominė bendrija ar Pasaulio prekybos organizacija. Regioninėse organizacijose 

valstybės bendradarbiauja remdamosi labiau regioniniais pagrindais, susisiedamos tam tikrais 

įsipareigojimas arba ne. ES, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, yra įvairių didžių valstybių, nors 

daugumą sudaro mažosios valstybės. Vėlgi dydį reikia vertinti kaip socialinį konstruktą, kurį dažnai 

nulemia situacija. ES valstybės dydis iš prigimties yra santykinis suvokimas (Baldersheim & Keating, 

2015). Bendrijoje valstybės svarbą lemia ne karinis pajėgumas, bet balsų pasidalinimas priimant 

kasdienius sprendimus. Mažų valstybių bendradarbiavimas, galima teigti, dažnai yra labiau 

institucionalizuojamas negu didžiųjų. Prieš nagrinėjant B. Thorhallssono tris dydžius šiame O. F. 

Knudseno išorės veiksnyje, būtina konstatuoti, kad tiek ES, tiek NATO sprendimų priėmimo 

procedūrose mažos valstybės susiduria su trimis pagrindiniais sunkumais:  
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1. Lyginant su didelėmis valstybėmis, patiria politinės galios skirtumo trūkumą formuojant 

poziciją (pvz., ES teisė, NATO dokumentai).  

2. Turi mažesnes ekonomines galimybes (BVP) ir mažesnę populiaciją.  

3. Turi mažiau finansinių ir administracinių resursų politinėms ekspertizėms ir plataus tinklo 

formavimui su kitomis valstybėmis (Panke, 2015).  

 Mažų valstybių grupė tarptautinėje organizacijoje neprilygs didelei valstybei, nes yra 

heterogeniškesnė, su skirtinga integracija, BVP vienam gyventojui ir patirtimi organizacijoje. Nežiūrint 

į tai, kiekviena maža valstybė, tarp jų Lietuva, veikia organizacijose pagal savo interesus ir siekia 

užsibrėžtų tikslų.  

 

2.3.1. Suvereniteto dydis: tarptautinis dalyvavimas organizacijose  

 

Nagrinėjant tarptautinį dalyvavimą pagrindinėse organizacijose vėlgi būtina grįžti prie įvykusių 

pirmininkavimų prieš 2014 m. Pirmininkavimas ESBO ir buvimas JT ST padidino Lietuvos tarptautinį 

matomumą ne tik regione, bet globaliai. „Siekiant paramos Lietuvos kandidatūrai JT ST, buvo surengta 

daug svarbių vizitų į daugelį pasaulio regionų, Lietuvos narystės siekis bei darbo prioritetai buvo 

pristatyti Afrikos žemyno bei Lotynų Amerikos šalių atstovams. Vien per 2013 m. užmegzti 

diplomatiniai santykiai su 13 valstybių“ (Lietuvos darbas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, 2021).  

D. Grybauskaitė apie nesubalansuotą, švytuoklės principu veikiančią užsienio politiką 

organizacijose prabilo jau 2009–2010 m. Nors kaip pastebi T. Janeliūnas, „bandymai daugiau svorio 

Lietuvos užsienio politikai sutelkti Vakaruose nebuvo visiškai nuoseklūs, tačiau galiausiai nuvedė prie 

pačių svarbiausių ES veikėjų“ (Janeliūnas, 2019, p. 223). Greičiausiai tai būtų įvykę ir savaime iki 

antrosios prezidentės kadencijos pabaigos, bet užmegzti stabilius santykius su pasirinktais ES 

partneriais 2014 m. paskatino išorinė priežastis. Grėsmės atsiradimas sukonkretino darbotvarkę 

partnerių susitikimų metu ir kalbas nukreipė Rusijos klausimo link (Janeliūnas, 2019, p. 210-214). Šiuo 

klausimu Lietuva, nors ir maža valstybė, bet buvo užsitarnavusi ekspertės vardą, todėl aktyviai 

komunikavo visuose ES lygiuose, kartu didindama savo suvereniteto dydį.  

Kitas svarbus Lietuvos laimėjimas, kad nuo 2017 m. didelė dalis valstybių sąjungininkių į 

Lietuvą siuntė savo karius NATO priešakinių pajėgų bataliono, Oro policijos misijos sudėtyje arba 

tiesiog pratyboms. NATO eFP batalione nuo 2017 m. dislokavimo pradžios kartu su Lietuvos kariais 

rotuodamiesi jau yra treniravęsi per 8 tūkst. karių iš devynių NATO valstybių – Vokietijos, Norvegijos, 

Nyderlandų, Belgijos, Čekijos,  Islandijos, Liuksemburgo, Kroatijos ir Prancūzijos (KAM, 2021). 
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Būtent per šių įsipareigojimų NATO partneriams vykdymą buvo gryninami ryšiai ir bendradarbiavimo 

gairės saugumo srityje su pagrindiniais partneriais: Šiaurės šalimis, Vokietija ir Prancūzija.  

Savo ruoštu JAV dalyvavimas oro policijos misijoje Baltijos regione nuo 2014 m. sumažėjo net 

4 kartus (Isoda, 2020). Darytina prielaida, kad ne JAV vadovavimas NATO priešakinių pajėgų 

batalionui nuo 2018 m. leido į Lietuvą nors ir nereguliariai pritraukti JAV kariuomenės bataliono 

dydžio vienetus (KAM, 2020). Taip padvigubinant sąjungininkų pajėgumą Lietuvoje.  

Darytina išvada, kad veikimo ir matomumo organizacijoje svarba gali būti vertinama kaip 

būdas įveikti ribotų išteklių problemą, bet kartu siekis įrodyti sugebėjimą ir galėjimą reikšmingai 

prisidėti prie organizacijos, taip mažumą paverčiant pranašumu (Jakniūnaitė, 2015). Matomumas arba 

aktyvumas labiau siejami su mažumu per suvereniteto dydį (tarptautinį dalyvavimą), nors iš pirmo 

žvilgsnio referuoja į politinio dydžio apibrėžtį. Būdama aktyvi organizacijose saugumo prasme Lietuva 

suvokiama kaip maža moderni valstybė, kuriai svarbiausias jos saugumas ne tiek strategiškai 

formuojant ilgalaikius tikslus, kiek reaguojant į tarptautinius politikos procesus.  

 

2.3.2. Politinis dydis: Lietuvos administracinės galimybės per veiklą organizacijose  

 

Mažos valstybės, ne išimtis Lietuva, dažnai susiduria su strateginiu skirtumu kalbantis akis į akį 

su didelėmis valstybėmis siekdamos savo interesų. Mažesnio politikos formavimo galimybė gali tapti 

netinkamo pasirinkimo tarp, pavyzdžiui, ES ir nacionalinių interesų priežastimi. Taip, Lietuva gali 

sumokėti didesnę kainą siekdama norimo rezultato sprendimo priėmimo procese dėl adaptacijos ir 

pačio sprendimo įgyvendinimo (Panke, 2015).  

Mažosios valstybės turi mažesnius finansinius, personalo ir administracinius resursus. Tai 

sunkina bendradarbiavimą su savos valstybės institucijomis, nustatant pozicijas dėl darbotvarkės 

klausimų. Daugumos mažųjų valstybių nacionalinės misijos (diplomatų, atašė) elementariai skiriasi 

dydžiu nuo didžiųjų valstybių, o dokumentai svarstymui visiems pateikiami vienodai (Panke, 2015). 

Lietuvos ministerijos taip pat nėra didelės ir neprilygsta didžiųjų valstybių administraciniams 

resursams.  

Šiuo atveju Lietuva, norėdama optimizuoti savo veiklą, visų pirma, privalo nusistatyti 

prioritetus. Jeigu 2004–2009 m. dažnai prioritetai siedavosi su Rytų kaimynystės politika, siekiant 

mažinti Rusijos įtaką, tai nuo 2010 m. buvo atsisukta į ES ir NATO partnerius, o 2014 m. 

suintensyvėjo jų konsolidacija aplink grėsmę iš Rytų (Jurgelevičiūtė, 2015). Iškart buvo bandoma 

apsibrėžti sritis, kurios Lietuvai yra aktualiausios, taip koncentruojant savo ribotus resursus į 
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svarbiausius klausimus. Pavyzdžiui, galima paminėti NATO eFP, JEF iniciatyvas bei ES PESCO 

kibernetinio saugumo, karinio mobilumo projektus.  

Pirmininkavimas parodė Lietuvos, kaip mažos valstybės, gebėjimus ir institucijų vieningą 

veiklą, orientuotą į rezultatą. Nors prieš ES Tarybos pirmininkavimą 2013 m. Europoje netrūko 

skepsio, kad Lietuva nesugebės profesionaliai tam pasiruošti ir priimti aukščiausio lygio valstybių 

vadovų, visgi taip neįvyko (Linkevičius, 2021). Lietuvai pavyko profesionaliai ir sėkmingai 

susitvarkyti su šiuo pirmininkavimu, po kurio buvo sulaukta puikaus įvertinimo iš daugelio valstybių 

vadovų (Press Service of the President, 2021). Lietuva parodė, kad ji jau nebėra naujokė ES, 

reikalaujanti užuojautos, supratimo ir atlaidumo dėl savo nemokšiškumo (Linkevičius, 2021). Kitas 

svarbus momentas, nagrinėjant administracines galimybes, kad Lietuvos sėkmė šiame bei kituose 

pirmininkavimuose buvo pasiekta su palyginti mažais finansiniais ir žmogiškaisiais resursais. 

Tuometinis diplomatijos vadovas L. Linkevičiaus juos apibūdina kaip „jauną ir gana neskaitlingą 

diplomatinę tarnybą“ (Linkevičius, 2021). Apie Lietuvos diplomatus ambasadose bei atstovybėse prie 

organizacijų interviu šiam magistriniam darbui teigiamai atsiliepia ir R. Juknevičienė: „bet užtat labai 

aktyvūs žmonės, kurie dirba. Senosiose valstybėse būtų neįmanoma įsivaizduoti, kad vienas žmogus 

gali tiek daug padaryti“ (žr. 2 priedą).  

Apibendrinant galima teigti, kad pirmininkavimas 2013 m. ES Taryboje Lietuvą pakylėjo į 

aukštesnį kokybinį lygį, kartu pakeldamas jos politinį dydį. Turėdama ribotus finansinius ir 

žmogiškuosius resursus (nors ir gerai vertinamus) Lietuva apsibrėžia prioritetines veiklas užsienio ir 

saugumo politikoje, kurios Lietuvai yra aktualiausios, taip koncentruojant savo ribotus resursus į 

svarbiausius klausimus.  

 

2.3.3. Preferencijų dydis: aktyvumas kaip ambicija, pirmininkavimas kaip prioritetas  

 

Įstojusi į NATO ir ES, Lietuva suformavo sau labai didelę ambiciją ir tris pagrindinius 

prioritetus (tikslus). Lietuva turėjo dvi galimybes: pasitikėti ES kompetencija formuojant bendrąją 

užsienio politiką ir tapti auksine provincija, kaip tai padarė Estija, arba aktyviai veikti ES išorinėje 

politikoje Rytų kryptimi, bandydama tapti tam tikru regiono centru ir plėsdama saugumo ir stabilumo 

zoną Rytų Europoje (Jakniūnaitė, 2015). Pasirinkdami pastarąją idėją – Lietuva regiono centras – 

Lietuvos politikai akivaizdžiai turėjo didelių ambicijų. „Visgi šis naratyvas po kelerių metų iš viešojo 

diskurso dingo. Jis nepadėjo įtvirtinti autoriteto, tačiau Rytų regiono šalyse užsitarnauta reputacija kaip 

vakarietiškos, patikimos ir posovietinių šalių interesus Vakaruose ginančios valstybės, o Vakaruose 
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turėtoji kaip posovietinio regiono ekspertės reputacija irgi niekur nedingo“ (Jurgelevičiūtė, 2015). Prie 

pastarojo tikslo nesėkmės taip pat prisidėjo blaškymasis užsienio ir saugumo politikoje tarp Lenkijos ir 

Šiaurės šalių.  

Sėkmingiau Lietuvai sekėsi su ambicijomis iki 2014 m. Išsikelti buvo trys pagrindiniai veiklos 

prioritetai (Jakniūnaitė, 2015):  

1. Aktyvi regiono politika Europos Rytų kaimynystėje.  

2. Aktyvus veikimas ES ir NATO.  

3. Lietuvos tarptautinis aktyvumas per veikimą tarptautinėse organizacijose.  

Visuose prioritetuose dominuoja žodis „aktyvumas“. Viena vertus, aktyvumą sunku išmatuoti, 

kita vertus, jį galima vertinti per Lietuvos veiklą organizacijose. (Janeliūnas & Miglinaitė, 2015, p. 

350-385), pirmininkavimą 2012 m. ESBO ir 2013 m. ES Taryboje, taip pat 2014–2015 m. aktyvų 

veikimą JT ST.  

2015 m. pabaigoje užsienio reikalų ministras L. Linkevičius kalbėdamas VDU labai aiškiai 

pabrėžė prioritetus kalbant apie tarptautines organizacijas. Visų pirma, remtis ir priminti visai Europai 

apie vertybinius pamatus, kurių pagrindu susikūrė ES bei JT. Primenant partneriams organizacijose 

apie žmogaus teises ir laisves, demokratinius ir tarptautinės teisės principus (Linkevičius, 2021). 

Žiūrint iš teorinės neoidealizmo pusės, išties tai yra pamatas mažų valstybių saugumui per tarptautines 

organizacijas.  

  Būtent pirmininkavimai įvairiose organizacijose (ESBO 2012 m., ES Taryboje 2013 m.) ir 

ypač buvimas JT ST laikinąja nare, suponavo padidėjusį Lietuvos rūpestį platesniu sąrašu tarptautinės 

politikos klausimų (Linkevičius, 2021). Akivaizdu, 2012–2014 m. padidėjusios ambicijos veikti 

įvairiais klausimais aukščiausiu lygiu niekur nedingo ir 2016–2020 m. Nors baigėsi veikla JT ST, išliko 

noras išlaikyti matomumą ir ekspertizę esminiais Lietuvos saugumui klausimais. Visų pirma, Rytų 

partnerystėje Lietuva toliau bandė išlaikyti lyderės vaidmenį. Valstybių, esančių į rytus nuo ES ir į 

pietus nuo Rusijos, demokratizacija ir europeizacija tiesiogiai siejosi su Lietuvos saugumu per se. 

Poreikis Lietuvos, kaip ES Rytų kaimynystės politikos ekspertės, išaugo 2013 m. ruošiantis ES vadovų 

susitikimui Vilniuje.    

 Apibendrinant veiklą, būtina išskirti pirmininkavimą ES Taryboje ir laikinąją narystę JT ST. Tai 

buvo aiškūs prioritetai, o matomumas ir aktyvumas – pagrindinė Lietuvos ambicija. Šie prioritetai ir 

esminė ambicija prisidėjo prie preferencijų dydžio didėjimo kitų valstybių požiūryje į Lietuvą, kaip 

mažą valstybę. Iš kitos pusės, ar tokia aktyvi užsienio ir saugumo politiką per ES, ESBO ir JT turėjo 

lemiamą įtaką išorės saugumo sampratos pokyčiui, sunku vertinti. Viena iš ambicijų tikrai buvo 
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aktyviu tarpininkavimu didinti savo politinę reikšmę tarp pagrindinių ES, o tuo pačiu ir NATO 

valstybių partnerių.  

 

2.4. KAM politiką formavusių lyderių interviu analizė  

 

Prieš pereinant prie analizės, reikia pabrėžti, kad pirminiai užsibrėžti tikslai dėl interviu 

vykdymo buvo pasiekti tik iš dalies. Dėl laiko stokos ir pašnekovų užimtumo buvo pakalbinti trys: R. 

Juknevičienė, V. Urbelis ir R. Karoblis (žr. 4 priedą). Visi interviu dalyviai buvo prašomi pateikti savo 

įžvalgas apie visą 2009–2019 m. tiriamą laikotarpį.  

Po pokalbio buvo vykdoma interviu analizė. Pašnekovų frazės buvo interpretuojamos ir 

suskirstytos pagal tyrimo modelyje apibrėžtus du kodavimo lygius (žr. 5 lentelę). Vėliau tiek tarp 

atskirų pašnekovų frazių, tiek tarp abiejų lygių buvo ieškoma sąsajų, pagal kurias suformuotos išvados.  

 

5 lentelė. Interviu su KAM politiką formavusiais lyderiais analizė.  

Analitiniai  

lygiai 

 

Pašnekovai 

1 lygio kodavimas 

(orientuotas į turinio analizę)  

2 lygio kodavimas 

(orientuotas į suvereniteto dydį, 

politinį dydį ir preferencijų dydį)  

Sąsajos (išvados)  

Raimundas 

Karoblis  

„su Šiaurės šalimis didesnio 

suartėjimo nebuvo“,  

„bendradarbiavimas buvo, 

kalbant apie Daniją ir 

Norvegiją“,  

„reikėjo didesnio 

bendradarbiavimo su 

Vokietija“,  

„Amerika pirma – SOP 

įvairiarūšis 

bendradarbiavimas“,  

„Danijos parama yra praktinė“, 

„turime būti ir su lenkais dėl 

Suvalkų“.  

Suvereniteto dydis:  

Tarptautinis dalyvavimas – „iki 2014 

m. JAV buvo visada, tik 

bendradarbiaujama buvo atskirais 

segmentais“,  

„Lietuva – tradicinis dalyvis MB 8 

Gynybos ministrų formatu“, „[apie 

partnerius] įsipareigojimas, žiūrėti 

per NATO prizmę ir Vokietijos ir 

kitų, kur dalyvauja“.  

Saugumo politikos išskaidymas – po 

2014 m. NB8, JEF, eFP, NATO.  

 

1 lygyje matome nevienodą 

nuomonę dėl Šiaurės šalių, 

kuri per Danijos dėmenį 

siejasi su 2 lygiu. Vokietijos 

akcentavimas abiejuose 

lygiuose bei eFP parodo šios 

valstybės esminę svarbą 

Lietuvos suvereniteto 

dydžiui. Lenkija 

akcentuojama 1 lygyje dėl 

Suvalkų koridoriaus.   
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Rasa  

Juknevičienė  

„nusiraminimo laikotarpis“, 

„Šiaurės Europos šalių ir 

Baltijos šalių“, „Vokietija 

vienintelė valstybė iš ES, 

dalyvaujanti ES teritorijos 

gynybos vadovaujančiame 

vaidmenyje“, „vokiečiai tai 

darė tyliai – nelabai garsiai 

skelbdami, o praktiškai 

veikdami“.  

Suvereniteto dydis:  

Tarptautinis dalyvavimas – „Tuo 

metu nebuvo jokios infrastruktūros, 

jokių pratybų, tik formali narystė 

NATO“, „Gauti pratyboms NATO 

šalis net ir civilinių krizių atžvilgiu, 

buvo didelis džiaugsmas“ 

Saugumo politikos išskaidymas – 

„2012 m. įvyko pirmieji rimtesni 

pokalbiai su amerikiečiais: buvo 

pokalbis North Baltic formatu, 

dalyvaujant amerikiečiams“, „po 

2014 m. pagrindinis 

bendradarbiavimo pavyzdys ir 

faktorius yra eFP“.  

Ne kartą interviu įvardijamas 

1 lygio „nusiraminimo 

laikotarpis“ akivaizdžiai 

prilygsta 2 lygyje minimai 

formaliai narystei NATO. 

Akcentas tenka Vokietijai ir 

eFP, tik skirtingai negu R. 

Karobliui, pastebima 

nuolatinė Vokietijos parama, 

tik ne tokia intensyvi ir 

didelė kaip po 2014 m. 

Abiejuose lygiuose yra ir 

Šiaurės šalys.  

Vaidotas 

Urbelis 

„operacijos mus ištempė“, 

„Sąjungininkų čia nebuvo“, 

„jeigu ne Goro provincija 

Afganistane, tai su mumis iš 

viso nebuvo apie ką šnekėtis“, 

„eFP, enhanced air policing ir 

virš mūsų pradėjo skraidyti 

žvalgybos asset‘ai“, „tai kas 

darosi Lenkijoje, Vokietijoje 

irgi yra žiauriai svarbu“, 

„NATO yra Amerikos 

aljansas“.  

Suvereniteto dydis:  

Tarptautinis dalyvavimas – „Iki 2014 

m. su mumis kaip ir nelabai kas 

norėjo šnekėtis“, „aktyvumas leido 

mums palaikyti savo įvaizdį [iki 

2014 m.]“.  

Saugumo politikos išskaidymas – 

„Valstybės pakeitė savo 

nacionalinius planus“, „Vakarų 

Europa irgi pradėjo keistis. Ne tik 

mąstyme, bet ir piniguose ir planuose 

gynybos, taip pat įsigijimuose“.  

Tarptautinis dalyvavimas (1 

lygis – operacijos, Goro 

provincija) palaikė Lietuvos 

suvereniteto dydį 

sąjungininkų akyse iki 2014 

m. Vėliau Rytų partnerystės 

ekspertės statusas. Gilesnis 

požiūris į Lietuvos išorės 

saugumo išplėtimą per 

Vakarų valstybių saugumo 

planus, mąstymą, gynybos 

finansavimą.  

Raimundas 

Karoblis 

„politine prasme buvome ant 

karštos keptuvės [su JAV]“, 

„D. Trumpas ruošiasi 

atšaukinėti sankcijas Rusijai“, 

„norima šnekėtis su V. 

Putinu“, „mes nebuvome 

patenkinti tuo, kas buvo ant 

žemės iš jų pusės globaliu 

mastu“,  

„[apie Europos ir JAV 

santykius] jeigu žiūrėti į 

Politinis dydis:  

Vieninga veikla užsienyje – „JAV 

ambasada Lietuvoje gana stipriai 

prisidėjo“, „asmeniniai santykiai 

<...> KAM civilių, tiek Afganistano 

arba Irako misijų metu užmegzti“ 

Sanglauda tarp įvairių institucijų – 

„pavyko padidinti gynybos 

finansavimą iki 2 %“, 

„dekonfliktuojant JAV buvimą, eFP 

buvimą ir galų gale Lietuvos 

Palyginus abu lygius, 

pagrindiniai akcentai yra du. 

Vieninga veikla padidinant 

gynybos biudžetą iki 2 %, 

kas sutvirtino Lietuvos 

politinį dydį ir suteikė 

argumentus kalbantis su 

partneriais. Kitas dėmuo yra 

JAV. 1 lygyje jaučiamas 

dviprasmiškumas dėl JAV 

politinio patikimumo, bet 2 
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gynybos sritį, buvo trūks plyš 

Gynybos ministrų 

susitikimuose bandoma 

parodyti, kad jokių esminių 

skirtumų nėra“, „kas yra esmė 

– NATO garantijos ir 

konkretūs veiksmai, ir taipogi 

JAV“, „Aš labai tikiuosi, kad 

JAV iš regiono nepabėgs“. 

kariuomenei kiek lieka tos Pabradės, 

o ir vis dėl to Rukla labai stipriai 

duoda savo“.  

Maža valstybė – „atėjimas karių 

rotacijos principu jau bataliono lygiu, 

buvo palaikomas nuolat išlaikant tą 

patį spaudimą“.  

lygiu analizuojant pastebimas 

praktinis JAV indėlis į 

Lietuvos išorės saugumą.   

Rasa 

Juknevičienė 

„2008 m., kai atėjau dirbti, 

gynybos planai buvo nr. 1 

problema“, „po 2014 m., 

aišku, dar ginčų yra, bet jau 

yra gerokai stipriai įdėta 

Lietuvos, Latvijos, Estijos 

žvalgybų duomenų į bendrą 

NATO apžvalgą“,  

„Tai Lietuvoje, deja, ne visos 

partijos turi stiprių žmonių 

darbui užsienio politikoje, 

krašto apsaugoje, kitur. Tai 

nėra prioritetas daliai politinių 

partijų“. 

Politinis dydis:  

Vieninga veikla užsienyje – „mūsų 

stiprybė buvo būtent šių [URM, 

KAM, Prezidentūros] institucijų 

stiprus darbas kartu, ypatingai tame 

ne politiniame lygyje“. 

Sanglauda tarp įvairių institucijų – 

„požiūris į krašto apsaugos 

finansavimą ir tą pagaliau padarėme. 

Ir pagaliau atsirado politinių partijų 

susitarimas“.  

Maža valstybė – „Mūsų politinė 

sistema nėra tokia stipri, nagrinėjant 

politines partijas – imant kairę, 

dešinę.“  

Lyginant abu lygius išryškėja 

personalo, valstybės 

tarnautojų, dirbančių 

įvairiose institucijose, 

profesionalumas, 

bendradarbiavimas 

techniniame lygmenyje. Iš 

kitos pusės, abu lygiai 

parodo, kad Lietuvos, kaip 

mažos valstybės, politinis 

dydis turi didelį 

pažeidžiamumą dėl partinės 

sistemos silpnumo.  

Vaidotas 

Urbelis 

„Kiekvienas organas veikia 

savarankiškai“, „pas mus 

paremta asmenybėmis, bet ne 

sistema“,  

„kai visi vieni kitus pažįsta, tai 

atsiranda bendrumo jausmas“, 

„jeigu kas nors ima pyktis, 

tada sistema neveikia“, 

„Nacionalinio saugumo 

proceso Lietuvoje nėra“.  

Politinis dydis:  

Vieninga veikla užsienyje – „Ne, 

mes jo tikrai neturime [apie vieningą 

nacionalinį aparatą]“, „tai yra mažos 

šalies pliusas, bet kartu ir 

prakeikimas“.  

Sanglauda tarp įvairių institucijų – 

„didžiausias pokytis buvo šalies 

gynybos biudžeto didinimas“, „tai 

nėra mūsų sandara – pusiau 

Prezidentinė, kur nėra labai aiškios 

tos funkcijos“.  

Maža valstybė – „mažoms šalims 

lengviau priimti greitus sprendimus“.  

Abu lygiai įrodo, kad 

Lietuvos politinis dydis per 

vieningą politinio lygio 

veikimą nacionalinio 

saugumo procese yra 

pažeidžiamas, nors esminiai 

išorės saugumo klausimais 

gali greitai susivienyti ir 

spręsti problemas. Mažumas 

gali tapti pažeidžiamumu 

arba gebėjimu veikti.  
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Raimundas 

Karoblis 

„Lenkija buvo laikoma 

strateginiu partneriu, bet jeigu 

nesišneka, reikia ieškoti kitų 

alternatyvų“, „[Lenkijai] buvo 

nemažas spaudimas iš JAV 

pusės,  pirmiausia per gynybos 

planavimo prizmę“, „eFP yra 

labai gerai, bet amerikiečių 

buvimas patrigubina bent jau 

atgrasymą, tai yra tas efektas“ 

Preferencijų dydis:  

Ambicijos, prioritetai – „britų visada 

buvo norima, bet jie nelabai tuo 

metu“, „neužsižaiskim regioniniu 

bendradarbiavimu“.  

Prioritetiniai partneriai – 

„neužmirškim dviejų pagrindinių 

garantijų – NATO ir JAV“, 

„Vokietijos proveržis visuose 

lygiuose“, „Danija ryšys visada buvo 

palaikomas“ „Su prancūzais buvo ir 

lieka gana sudėtinga“.  

Išanalizavus abu lygius 

darytina išvada, kad JAV 

vienareikšmiškai lieka 

pagrindinis prioritetinis 

partneris. 1 lygyje minima 

Lenkija ir 2 lygio neigiamas 

požiūris į regioninį 

bendradarbiavimą parodo, 

kad pastarasis nėra esminis 

prioritetas Lietuvos išorės 

saugumui.  

Rasa 

Juknevičienė 

„apie ES ambicijas į Strateginę 

autonomiją. Tai vokiečiai 

išgelbėjo garbę“, „Tai aišku, 

pirmoje vietoje JAV“, „Kaip 

Lenkija be mūsų, taip mes be 

lenkų. Praktiškai neapginami 

esame“, „Prancūzai irgi 

dalyvauja eFP“, „Didžioji 

Britanija – visada norėjosi, kad 

jie būtų šalia“.  

Preferencijų dydis:  

Ambicijos, prioritetai – „Saugumas 

netgi, sakyčiau nebuvo prioritetas 

[iki 2014 m.]“.  

Prioritetiniai partneriai – pagal 

prioritetą JAV, Lenkija, Vokietija, D. 

Britanija, Danija. 

Antrinant R. Karoblio 

interviu, šio interviu 

abiejuose lygiuose JAV 

išlieka pagrindinis 

prioritetinis partneris. 

Pabrėžtinas 2 lygyje išskirtas 

saugumo kaip prioriteto 

nebuvimas.   

Vaidotas 

Urbelis 

„operational unpredictable”, 

“laivynas ir spec. pajėgos ir tie 

patys bombonešiai atskristi iš 

Luizianos“, „Batalionų 

rotacijos atsirado prie jų, tie 

žvalgybos lėktuvai atsirado 

prie jų, žvalgybos celė Kaune 

atsirado prie jų“, „Pagalba prie 

D. Trumpo mums ta Baltic 

Security Assistance, <...> gal 

4-5 kartus padidėjo“, „jis 

susipyko su vokiečiais ir kitais 

sąjungininkais“.  

Preferencijų dydis:  

Ambicijos, prioritetai – „aktyvumas 

leido mums palaikyti savo įvaizdį 

[iki 2014 m.]“, „aiškiai kirtosi su 

mūsų noru matyti čia amerikiečius 

pastoviai“, „atidirbti <...> efektų 

greitą atnešimą į regioną esant 

krizei“.  

Prioritetiniai partneriai – „jis yra 

pagrindinis, net jei jų ir nėra čia 

fiziškai, nes pats NATO konstruktas 

yra amerikietiškas, o ne vokiškas“, 

„smulkiai regioniškai, D. Trumpo 

administracija dirbo kaip ir kitos 

administracijos“.  

Aktyvumas kaip ambicija 

organizacijose leido palaikyti 

preferencijų dydį kitų 

atžvilgiu. JAV karinė 

strategija kirtosi su mūsų 

norais, bet nežiūrint į tai JAV 

visada buvo esmė mūsų 

išorės saugumui, o D. 

Trumpo administracija 

Lietuvos atžvilgiu priėmė 

tinkamus ir mažai valstybei 

naudingus sprendimus. JAV 

yra Lietuvos išorės saugumo 

esmė.  
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Apibendrinant trijų KAM politiką formavusių lyderių interviu ir juos interpretuojant per 

numatytus du kodavimo lygius, išryškėja keletas esminių išvadų.  

Nagrinėjant pirmo lygio kodavimą, pašnekovai nėra užtikrinti dėl tarptautinio dalyvavimo kartu 

su Šiaurės šalimis. Pavyzdžiui, R. Karoblio mintys yra dviprasmiškos, nors ir išskiriama Danija kaip 

pagrindinė Šiaurės šalis Lietuvos saugumui. R. Juknevičienė savo interviu taip pat užsimena apie 

Šiaurės ir Baltijos šalių formatą, bet nieko konkretaus neišskiria, o V. Urbelis tik  kartais pamini 

Daniją, kurią akcentuoja ir kiti pašnekovai, nors ji nebuvo taip ryškiai išskirta turinio analizės metu. 

Akivaizdu, kad Danija yra viena pagrindinių partnerių saugumo srityje nagrinėjant Šiaurės šalių indėlį į 

Lietuvos išorės saugumą. Lenkijos svarba išskiriama daugiau per NATO gynybos planų prizmę ir 

pokyčius Lenkijos vidaus saugume, bet ne per indėlį į Lietuvos saugumą tiesiogiai.  

Suvereniteto dydis, kuris išsiskiria visų trijų dalyvių interviu, parodo akivaizdų saugumo 

suvokimo pokytį partnerių atžvilgiu po 2014 m. Ypač per pačių partnerių susirūpinimą Lietuvos kaip 

sąjungininkės saugumu, išskiriant Vokietiją, JAV ir Šiaurės šalis. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad iki 

2014 m. Lietuvai palaikyti suvereniteto dydį padėjo tik tarptautinės operacijos ir dalyvavimas Goro 

provincijos atkūrimo grupės veikloje. Nors, pavyzdžiui, ryšys su Vokietija vystėsi visą dešimtmetį, tik 

iki 2014 m. palaikymas nebuvo toks viešas ir akivaizdus. Interpretuojant V. Urbelio interviu šiam 

magistriniam darbiu ir išanalizavus abu lygius, per suvereniteto dydį išryškėja gilesnis požiūris į 

Lietuvos išorės saugumo sampratą. Jai didelę įtaką turi tai, kas darosi Lenkijoje, Vokietijoje, 

Olandijoje, D. Britanijoje, Danijoje. Vakarų Europos valstybių vidaus saugumo pokyčiai (konvencinės 

karybos mąstymas, gynybos planų keitimas, įsigijimai, gynybos finansavimas), orientuoti į išorės 

grėsmes, veikia Lietuvos išorės saugumo sampratą.  

Kalbant prie politinio dydžio analizę, tai visų KAM politiką formuojančių lyderių akcentuojama 

sėkmė pasiekiant 2 % nuo BVP gynybai. Finansavimo didinimas leido Lietuvai savo politinį dydį 

nuosekliai kelti į aukštesnį lygį nežiūrint į valdančias partijas ar asmenis, tokiu būdu įgaunant 

derybinius svertus su sąjungininkais. Su Lietuva kitos valstybės pradėjo visiškai kitaip bendrauti, nes 

matė, kad ji saugumui skiria ypatingą dėmesį. Finansavimo didinimą, kurio prasmė turinio analizėje 

visiškai nebuvo išskirta, galima pabrėžti kaip vieną iš politinio dydžio augimo pavyzdžių.  

Kitas dalykas – politiniame dydyje išryškėjęs mažumas kaip privalumas. Po R. Juknevičienės 

interviu analizės išryškėja techninio, bet ne politinio lygmens ryšiai, o V. Urbelio interviu 

interpretacijoje dar plačiau atkreipiamas dėmesys į mažumą. Jis teigia, kad vieningos veiklos ir 

institucijų sanglaudos atžvilgiu mažumas gali tapti tiek gebėjimu veikti (angl. action capacity), tiek 

pažeidžiamumu (angl. vulnerability). Šiuos du dalykus išskyrė ir B. Thorhallsson savo teorinėje 
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prieigoje. Politinio dydžio pažeidžiamumą rodo V. Urbelio įvardijamas Lietuvoje nacionalinio 

saugumo proceso nebuvimas dėl įstatyminės bazės.  

Apibendrinant visų trijų interviu politinio dydžio analizę apie institucijų sanglaudą, galima 

išskirti du dalykus: gerą techninio (biurokratinio) lygmens ir pažeidžiamą politinio lygmenį sanglaudą, 

nors esant stiprioms asmenybėms šiame lygmenyje įmanoma greitai ir vieningai veikti iškilus išorės 

saugumo problemoms.  

Apžvelgiant analizuotą preferencijų dydį, visų pašnekovų yra išskiriami aiškūs prioritetai ir 

pagrindiniai partneriai. Jei iki 2014 m. anot R. Juknevičienės ir V. Urbelio saugumas nebuvo 

prioritetas, tai po 2014 m. Lietuva kaip tikra maža valstybė susirūpino savo išlikimu, iškeldama 

saugumą kaip pagrindinį tikslą.  

Regioninis bendradarbiavimas (visų pirma su Lenkija ir Šiaurės šalimis) nors ir yra svarbus, 

nėra esminis. Turinio analizėje minėtas blaškymasis tarp Lenkijos ir Šiaurės šalių, bandant rasti naudos 

buvo patvirtintas pašnekovų interviu analize. Vokietijos dėmuo nors ir buvo visuomet, pasak R. 

Juknevičienės, iš kitų dviejų interviu interpretacijos galima spręsti, kad labiau iškilo tik po 2014 m. 

Visuose lygiuose ir visi pašnekovai išskyrė Vokietijos lyderystę vadovaujant NATO eFP bei skiriant 

išskirtinį dėmesį Lietuvos išorės saugumui. Tarp Šiaurės šalių kaip prioritetinis partneris buvo įvardinta 

Danija, ją akcentavo du iš trijų pašnekovų.  

Pagal atliktą interviu interpretaciją nagrinėjant preferencijų dydį, JAV yra akivaizdžiai 

dominuojantis veiksnys Lietuvos išorės saugumo sampratoje. Analizuojant interviu, šis dėmuo įvairiu 

dažnumu įsiterpia į kiekvieno interviu dalyvio abu lygius ir netgi kitus dydžius. Pavyzdžiui, nors R. 

Karoblio 1 lygyje jaučiamas dviprasmiškumas dėl JAV politinio patikimumo D. Trumpo laikotarpiu, 

bet analizuojant 2 lygį ir kitų pašnekovų interviu, pastebimas nuolatinis, praktinis JAV indėlis į 

Lietuvos išorės saugumą. V. Urbelis netgi absoliutina JAV prasmę Lietuvos išorės saugumui dėl jų 

gebėjimo greitai ir efektyviai veikti regione esant krizei ir pabrėžiant, kad NATO konstruktas yra 

amerikietiškas. Po analizės galima teigti, kad D. Trumpo laikotarpis buvo net dar intensyvesnis 

bendradarbiaujant saugumo prasme tarp JAV ir Lietuvos.  

 Trumpai apibendrinant preferencijų dydį, Lietuvos pagrindinis prioritetinis partneris 2009–2019 

m. nepasikeitė. Kita vertus, Vokietijos atsiradimą ir intensyvesnį ryšį su Šiaurės šalimis galima laikyti 

Lietuvos išorės saugumo sampratą išplečiančiu veiksniu.  
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IŠVADOS 

 

1. Dauguma XXI a. akademikų: tokie kaip, H. Baldersheimas, M. Keatingas, B. Thorhallssonas, 

M. Maassas, O. F. Knudsenas – tiria mažųjų valstybių „minkštąsias galias“, valstybės savęs 

pozicionavimą ir tai, kaip ją mato kitos valstybės. Vieno mažos valstybės apibrėžimo nėra, nes 

mažumo reikšmė gali būti skirtingai interpretuojama. Vieni mažas valstybes apibūdina per geopolitinę 

padėtį, istorinę atmintį, santykį su gretimomis valstybėmis ar su tarptautine sistema. Kiti koncentruojasi 

į bendrus bruožus tinkančius mažoms valstybėms: priklausymas tarptautinėms organizacijoms, 

tarptautinių normų kūrimas, rūpestis bendru saugumu, savęs pozicionavimas ir pan.  

Išnagrinėjus įvairius mažos valstybės tyrimus, buvo suformuluotas šiam magistro darbo tyrimui 

tinkamiausias mažos valstybės apibūdinimas. Maža valstybė – tai ne konceptualinė ar empirinė, bet 

politinė kategorija, formuojama, palaikoma ar reprodukuojama valstybių lyderių ir kitų reikšmingų 

vidaus bei išorės veikėjų.  

2. Mažų valstybių tyrimuose yra ne vienas metodas skirtas nagrinėti pasirinktą valstybę ir jos 

saugumą. Keli tokie analizės metodai buvo aptarti: 1. Materialiai išmatuojami kriterijai. 2. B. 

Thorhallssono šešios mažos valstybės dydžio (galios) kategorijos. 3. O. F. Knudseno šeši išorės 

veiksniai. Pritaikius trijų kategorijų kriterijus iš B. Thorhallssono teorinės prieigos ir tris O. F. 

Knudseno išorės veiksnius, taip pat įtraukus KAM politiką formavusių lyderių interviu analizę pagal 

Denniso A. Gioia metodologijos dviejų lygių kodavimą, buvo suformuotas šio darbo tyrimo modelis. 

Juo remiantis tyrime toliau buvo nagrinėjama Lietuvos išorės saugumo samprata per užsienio ir 

saugumo politiką.  

3. Tyrimo empirinėje dalyje Lietuvos, kaip mažos valstybės, užsienio ir saugumo politika buvo 

nagrinėjama per tris išorės veiksnius. Kiekviename veiksnyje buvo analizuojami trys dydžiai: 

suvereniteto, politinis ir preferencijų.  

3. 1. Suvereniteto dydis. Nors įtampos tarp didžiųjų NATO valstybių įnešė politinio 

nestabilumo tarp sąjungininkų, Lietuva sugebėjo sustiprinti savo saugumą iš išorės. Lenkijos ir kitų ES 

valstybių konflikto metu,  Lietuvai pavyko suartėti su Lenkija. Vokietijos ir Prancūzijos politinėje 

konfrontacijoje su JAV, Lietuva buvo aktyvi ir matoma valstybė, taip padidindama savo suvereniteto 

dydį. Kitas svarbus laimėjimas – prasidėjusios nereguliarios (nenuspėjamos) JAV bataliono dydžio 

vienetų rotacijos Lietuvoje. Vokietijai, JAV, Prancūzijai ir Lenkijai aktyviai įsitraukus į mažos 

valstybės saugumo užtikrinimą, Lietuva turėjo išmokti laviruoti tarp konkuruojančių didžiųjų galių, 

siekdama sustiprinti išorės saugumą. 
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Lietuvos tarptautinis dalyvavimas karinėse operacijose kartu su kitomis valstybėmis, (nebūtinai 

didžiosiomis, pvz. su Danija), parodo, kurių valstybių atžvilgiu Lietuva siekia didinti savo suvereniteto 

dydį. Dalyvaujant tarptautinėse operacijose įvyko ženklus pokytis. Lietuva, būdama maža valstybe, 

turėdama ribotus resursus, neteikė prioriteto karių skaičiaus didinimui JAV vadovaujamose misijose, 

bet išplėtė dalyvavimą JT, ES tarptautinėse operacijose su Europos partnerių (Vokietijos, Danijos) 

vadovaujamomis koalicijomis. Nepaisant to, tai nesumažino Lietuvos suvereniteto dydžio JAV 

atžvilgiu.  

Kitas veiksnys, kurį reikia sieti su suvereniteto dydžiu – aktyvumas (tarptautinis dalyvavimas). 

Aktyvumo organizacijoje svarba gali būti vertinama kaip būdas įveikti ribotų išteklių problemą, bet 

kartu siekis įrodyti sugebėjimą ir galėjimą reikšmingai prisidėti prie organizacijos, taip mažumą 

paverčiant pranašumu. Būdama aktyvi organizacijose, saugumo prasme Lietuva suvokiama kaip maža 

moderni valstybė, kuriai svarbiausias jos saugumas ne tiek strategiškai formuojant ilgalaikius tikslus, 

kiek reaguojant į tarptautinius politikos procesus.  

3. 2. Politinis dydis. Pasakojimas apie buvimą maža ir poreikį didinti savo savarankiškumą, 

tapo Lietuvos užsienio politikos tikslu, kuris pabrėžiamas bendraujant su didžiųjų valstybių vadovais: 

2010 m. pavasarį Lietuvos Rusijos susitikime, 2010 m. lapkritį NATO viršūnių susitikime, 2018 m. 

balandį Baltijos valstybių ir JAV susitikime bei dvišaliuose Lietuvos ir Vokietijos santykiuose. 

Lietuvos užsienio politiką formuojantys asmenys, dažnai valstybės mažumą, kaip politinį dydį bando 

išnaudoti kaip stiprybę ir privalumą, taip užmaskuodami resursų ir galimybių stoką.  

CŽV kalėjimų incidentas ir NATO gynybos planų Baltijos valstybėms klausimo sprendimas, 

nustatė nerašytas institucines gaires nagrinėjamo laikotarpio Lietuvos užsienio ir saugumo politikai. 

Kita vertus, Lietuvos vieningas veikimas užsienyje daugiau priklauso nuo asmenybių, bet ne nuo 

institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.  

Riboti finansiniai ir žmogiškieji resursai Lietuvą verčia apsibrėžti prioritetines veiklas užsienio 

ir saugumo politikoje, kurios Lietuvai yra aktualiausios, taip koncentruojant savo ribotus resursus į 

esminius klausimus, pavyzdžiui, saugumą.  

3. 3. Preferencijų dydis. Vertinant 2009–2019 m. laikotarpį, tik po 2014 m. Lietuva tiek 

vidaus, tiek išorės saugumas tapo prioritetu. Nagrinėjant ir įvertinus daugelio NATO valstybių indėlį į 

Lietuvos išorės saugumą, pagrindiniu partneriu per dešimtmetį išliko JAV.  

2011 m. politinės krypties pokytį Šiaurės šalių link, galima laikyti užsienio ir saugumo politikos 

išplėtimu, kuris ypač išryškėjo 2014-–2015 m. Su Lenkija bendradarbiavimas saugumo srityje vyko 

permainingai dėl pokyčių Lenkijos politiniame elite. Prie strateginės partnerystės su šia valstybe buvo 
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grįžta ne 2014 m., kai bendrai intensyvėjo bendradarbiavimas saugumo srityje, bet tik 2016 m., 

pasikeitus valdančiosioms partijoms abiejose valstybėse.  

Aiškūs Lietuvos prioritetai buvo pirmininkavimas ES Taryboje 2013 m. ir laikina narystė JT ST 

2014–2015 m., o aktyvumas įvardijamas kaip pagrindinė ambicija. Šie prioritetai ir esminė ambicija 

prisidėjo prie preferencijos dydžio kilimo kitų valstybių požiūryje į Lietuvą kaip mažą valstybę. Vis 

dėlto, sunku įvertinti, ar matomumas ES, ESBO ir JT turėjo lemiamą įtaką išorės saugumo sampratos 

pokyčiui.  

4. Šiame darbe Dennis A. Gioia metodologija padėjo konstruktyviau analizuoti KAM politiką 

formavusių lyderių interviu, juos griežčiau susiejant su tyrimu. Nors pasiekti pirminio tikslo – 

pakalbinti penkis pagrindinius 2009–2019 m. KAM politiką formavusius lyderius dėl laiko stokos ir 

pašnekovų užimtumo nepavyko. Pakalbinti buvo trys lyderiai: R. Karoblis, R. Juknevičienė ir V. 

Urbelis. Interviu analizės ir interpretacijos metu, atsižvelgiant į dydžius buvo gautos šios išvados:  

Suvereniteto dydis:  

4.1 Danija yra pagrindinė partnerė saugumo srityje nagrinėjant Šiaurės šalių indėlį į Lietuvos 

išorės saugumą.  

4.2 Ryšys su Vokietija išorės saugume buvo viso laikotarpio metu, tik iki 2014 m. jis nebuvo 

toks akivaizdus kaip būnant vadovaujančia šalimi NATO eFP Lietuvoje.  

4.3 Vakarų Europos valstybių vidaus saugumo pokyčiai (konvencinės karybos mąstymas, 

gynybos planų keitimas, įsigijimai, gynybos finansavimas), veikia Lietuvos išorės saugumo 

sampratą.  

Politinis dydis:  

4.4 2 % nuo BVP gynybai įtvirtinimas, institucijų sanglaudos prasme pakėlė Lietuvos išorės 

saugumo politinį dydį.  

4.5 Užsienio ir saugumo politikoje yra gera techninio (biurokratinio) lygmens, bet pažeidžiama 

politinio lygmens sanglauda, nors esant stiprioms asmenybėms įmanoma veikti greitai ir 

vieningai.  

4.6 Vieningos veiklos užsienyje ir institucijų sanglaudos atžvilgiu mažumas gali tapti tiek 

gebėjimu veikti, tiek pažeidžiamumu.  

Preferencijų dydis:  

4.7 JAV viso laikotarpio metu išliko pagrindinis partneris užtikrinant Lietuvos išorės saugumą.  

4.8 Regioninis bendradarbiavimas nors ir yra svarbus, nėra esminis.  

4.9 Lietuvos išorės saugumo samprata išsiplėtė dėl bendradarbiavimo išskaidymo.  
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5. Apibendrinant Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos pokyčio tyrimą per 

valstybės dydžius ir jų netolygų veikimą galima teigti:  

5.1 Pagal turinio analizę Lietuvos išorės saugumo samprata keitėsi atsižvelgiant į suvereniteto 

dydį kaip didžiųjų valstybių tiesioginį įsitraukimą į Lietuvos saugumo užtikrinimą, ženklų tarptautinių 

operacijų krypties pokytį ir Lietuvos aktyvumą organizacijose. Pagal interviu analizę samprata 

nesikeitė atsižvelgiant į suvereniteto dydį.  

5.2 Pagal turinio analizę sampratos pokyčiui politinis dydis kaip identitetas, valstybės institucijų 

sanglauda ir administraciniai resursai didelės įtakos neturėjo, nors pirmininkavimas 2013 m. ES 

Taryboje ir 2 % nuo BVP skyrimas gynybai pakėlė Lietuvos politinį dydį tarp sąjungininkų. Pagal 

interviu analizę nors tiriamu laikotarpiu politinis dydis neturėjo esminės įtakos, tam tikromis 

aplinkybėmis jis gali veikti saugumo sampratą.  

5.3 Pagal turinio ir interviu analizę nagrinėtos valstybės išorės saugumo samprata išsiplėtė 

atsižvelgiant į preferencijų dydį kaip prioritetinių partnerių, bendradarbiavimo bei ambicijų 

tarptautinėse organizacijose pokytį.  

6. Galima teigti, kad Lietuvos, kaip mažos valstybės, išorės saugumo sampratos pokytis 2009–

2019 m. vyko visuose trijuose dydžiuose, bet nevienodu intensyvumu ir priklausė nuo skirtingų 

veiksnių. Suvereniteto dydis esmingai keitė Lietuvos išorės saugumo sampratą per tiesioginį didžiųjų ir 

kitų valstybių partnerių įsitraukimą į Lietuvos saugumo užtikrinimą, Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse 

operacijose pokytį bei aktyvumą organizacijose. Politinio dydžio kaita galimai turėjo įtakos kitiems 

procesams (pvz., integracijai į ES, vidaus saugumo sampratai), bet žymios įtakos valstybės išorės 

saugumo sampratai neturėjo. Preferencijų dydis išplėtė Lietuvos išorės saugumo sampratą ištyrus 

prioritetinių partnerių saugumo srityje dinamiką, bendradarbiavimą bei ambicijas ir prioritetus veikiant 

tarptautinėse organizacijose. Išorės saugumo samprata tapo labiau reaguojančia į kitų valstybių 

užsienio politiką Lietuvos, kaip mažos valstybės, atžvilgiu. Šis tyrimas per įvairius dydžius leido 

Lietuvos saugumą suprasti ne kaip vientisą, bet kaip nuo skirtingų kriterijų intensyvumo priklausantį 

reiškinį.  

Tyrimo ribotumas ir rekomendacijos ateities tyrimams.  

Šis tyrimas gali būti vienas iš sudedamųjų Lietuvos saugumo sampratos ir Lietuvos, kaip mažos 

valstybės, studijų dalių. Būtina atsižvelgti, kad mažų valstybių tyrimuose yra daug įvairių metodų, 

kurie naudojami tiriant įvairias mažų valstybių „minkštąsias galias“, strateginę kultūrą, identitetą ar 

saugumo sampratą. Šis darbas nėra teorinio pobūdžio ir jame nėra lyginamos kelios mažosios valstybės 

tarpusavyje, kas savaime išplėstų tyrimą ir leistų palyginti kelias mažas valstybes.  
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Dėl darbo apimties ribotumo šiame tyrime buvo selektyviai pasirinkti labiausiai tinkantys išorės 

saugumo sampratos tyrimui B. Thorhallssono išskirti valstybės dydžiai: suvereniteto, politinis ir 

preferencijų, atmetant likusius tris: nustatytą, ekonomikos ir savivokos. Lygiai taip pat selektyviai buvo 

atrinkti O. F. Knudseno užsienio ir saugumo politikos išorės veiksniai. Tikėtina, kad pasirinkus kitus 

dydžius ar išorės veiksnius, išvados būtų skirtingos. Norint gauti platesnį, labiau holistinį tyrimą, reikia 

taikyti visus, neišskiriant nei vieno, bet tai išplėstų tyrimo apimtį.  

Lygiai taip pat išorės saugumo sampratos kaitą galima tirti daug paprastesniais ir patikrintais 

metodais, pavyzdžiui, pasitelkus Kopenhagos mokyklos Sugrėsminimo teoriją arba oficialaus Lietuvos 

saugumo ir užsienio politikos naratyvo valstybės dokumentuose analizę. Visgi šiame tyrime buvo 

pasirinkta užsienio ir saugumo politiką tirti per suformuotą tyrimo modelį, į kurį papildomai buvo 

įtraukta sociologinė Denniso A. Gioia metodologija.  

Galima konstatuoti, kad pirminiai užsibrėžti tikslai dėl interviu vykdymo nebuvo visiškai 

pasiekti. Dėl laiko stokos ir numatytų dalyvių užimtumo nebuvo pakalbinti visi penki pasirinkti KAM 

politikos formavimo lyderiai 2009–2019 m. Racionaliai vertinant interviu analizės dalį, tenka 

konstatuoti, kad metodiškai nebuvo galutiniai išgryninti abu kodavimo lygiai, dėl ko analizė ir 

interpretacija tapo per daug subjektyvi. Atsižvelgiant į tris įvykusius, transkribuotus, interpretuotus ir 

išanalizuotus interviu, reikia pabrėžti, kad nei vienas iš pašnekovų nepaminėjo kitų trijų, nenagrinėtų 

dydžių (nustatyto, ekonomikos ir savivokos). Šis faktas suponuoja svarbią metodologinę išvadą, kad 

šiame tyrime buvo prasminga susitelkti būtent į pasirinktus dydžius (suvereniteto, politinis ir 

preferencijų).  

Kitas dalykas, kuris apribojo tyrimą – nuostata dėl Rusijos neanalizavimo. Nors Rusijos analizė 

būtų praplėtusi tyrimą, tai leistų labiau įsigilinti į grėsmes. Kita vertus, tolimesniuose tyrimuose galima 

tirti Lietuvos ir Rusijos santykius per galios skirtumą įtraukiant visus O. F. Knudseno užsienio ir 

saugumo politikos išorės veiksnius.  

Baigiant reikia pabrėžti, kad mažų valstybių studijos ir Lietuvos saugumo samprata yra aktualūs 

tyrimų objektai, ypač tarp Lietuvos tyrėjų. Valstybė gali būti nagrinėjama pasitelkus įvairias kategorijas 

su kiekybiniais, kokybiniais ar specifiniais kriterijais. Mažų valstybių analizę galima plėsti tarptautinės 

sistemos atžvilgiu, tiriant įvairių tarptautinių organizacijų (pvz., NATO, ES) sprendimo priėmimo 

procesus, taip pat dvišaliuose santykiuose ar net nagrinėti pasitelkus teorinę regionalizmo sampratą. 

Panašūs tyrimai leistų detaliau pažvelgti į tarptautinę sistemą mažos valstybės perspektyvoje.   
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1 priedas  

 

Interviu su buvusiu URM viceministru ir KAM ministru Raimundu Karobliu 

2021-04-23  

 

Kurios valstybės buvo pagrindinės Lietuvos partnerės saugumo klausimais ir didžiausias 

tarptautinio saugumo garantas regione iki 2014 m.? Kodėl?  

Pradėsiu atsakinėti ne visai tiesiogiai. Klausimas, kiek mūsų politikai suprato grėsmes iki 2014 

m.? Pradedu nuo gynybos finansavimo, kuris buvo pasiekęs 0,77 % (nuo BVP), ir visas finansavimas 

realiai ėjo į atlyginimus, nes buvo nepopuliaru mažinti esamą karių skaičių, o ginkluotei [finansų] 

tiesiog nebuvo - buvo arba labdara, arba simbolinėmis sumomis [įsigyjama], arba vienas kitas 

projektas, kurio tikrai reikėjo. Tokioje situacijoje būtų buvę keista, jeigu kitos šalys rimtai vertintų mus 

kaip mūsų gynybinius pajėgumus būtent ginti Lietuvą. Kita vertus, aišku savaime, nežiūrint 

dalyvavimo tarptautinėse operacijose - Afganistanas, Irakas, pirmos atstovybės ir pirmosios misijos, be 

jokių kalbų [tai] buvo sėkmės istorija ir per tai buvo vertinama. tai yra, manau, skirtingas lygis. 

Aukščiausias lygis - skeptiškai, jeigu žiūrėti į Lietuvos pajėgumus. Asmeniškai, karių tarpe, kiek teko 

susidurti, užsienio karininkai, kurie įvairiose srityse daug padėjo mums, šneku pirmiausia apie JAV, bet 

ir kitus [karininkus] nemaža dalis [užmegzta] asmeninių kontaktų pagrindu su Lietuvos kariais, kurie 

buvo užsimezgę anksčiau, ir tas judėjimas. Antras dalykas, aišku savaime, tas grėsmių suvokimas iš 

rytų buvo irgi NATO šalių suprastas irgi visaip, tai reikia turėti omeny. 

Ar iki paskiriant Jus ministru, Jūs buvote Briuselyje? 

Aš buvau metus laiko Užsienio reikalų viceministras, atsakingas už ES reikalus ir užsienio 

prekybą, ekonominę diplomatiją. O dar prieš tai buvau nuolatinis atstovas prie Europos Sąjungos. 

Lietuvos pirmininkavimo ES metu [2013 m. liepos 1 d. - gruodžio 31 d.] buvo bandyta padaryti vienus 

pirmųjų išvadų, kur būtų nubrėžtos strateginės gairės Europos Sąjungos gynybos politikoje. 

Vadovaujant C. Ashton buvo noras stiprinti gynybos agentūras su kai kuriais savo projektais ir kitaip. 

Įžanga ilga tokia būtų mano, kad jei mes patys nesirūpiname, ir kiti [nesirūpina]. O pereisiu prie 

konkrečių šalių. Aišku savaime, politiniuose sluoksniuose niekas neabejojo, kad NATO savaime yra 

kaip pagrindinis garantas kaip toks, bet pagrindinė šalis yra JAV. Ir kiek tas buvo bendradarbiavimas, 

bet vis dėl to, na, konkrečiai kariuomenei koks buvo - toks buvo. Daugumos patirtis buvo per Lietuvos 

misijas. Kiek aš žinau ir kaip vertinčiau - per konkrečias pajėgas [bendradarbiavimas] ir dabar, ir buvęs 

su Pensilvanijos nacionaline gvardija buvo gana ribotas. Ir aišku, savaime manau, kad gal nuo 2014 m., 
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galbūt nuo 2017 m. pasikeitus Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadams, ir mums galbūt supratus 

2004-2005 m. eigoje, kas yra ta valstijos nacionalinė gvardija, ir kartu buvus Afganistane su jais, tai 

irgi tas požiūris tikrai keitėsi. Taigi, JAV buvo visada, tik bendradarbiaujama buvo atskirais 

segmentais. 

Toliau išskirčiau šalis, kurios dalyvavo oro policijoje. Tai yra svarbus instrumentas. Aišku, jeigu 

dalyvauji Lietuvoje, ir aišku dėl savų tikslų dalyvaudavo, kad parodyti ir NATO dalyvavimą, laisvesnę 

oro erdvę, ir galimybę treniruotis, bet tai yra svarbus indėlis, jei žiūrėti pagal sąrašas, kurios [šalys] 

aktyviau dalyvavo. Konkrečiai šnekant apie kariuomenę bendrai, o dar specifiškiau sausumos pajėgas, 

tai su Specialiosiomis operacijų pajėgomis (SOP) turbūt vėl savo specifika yra, kad Amerika pirma - 

SOP įvairiarūšis bendradarbiavimas. Bet jei žiūrėti kariuomenę kaip tokią, tai numeris vienas, kaip 

Lietuvos kariuomenė buvo mokoma ir panašiai, buvo Danija. 

Ar galite plačiau apžvelgti ir šiaurės šalis? Po Smolensko katastrofos, kai pasikeitė užsienio 

reikalų ministrai ir valdančioji partija Lenkijoje, ir taip pat, kiek teko skaityti T. Janeliūno 

knygoje “Grybauskaitės doktrina: Lietuvos užsienio politikos kaita 2009-2019 m.”, buvo toks 

noras ir etapas, kai Lietuva saugumo srityje bandė suartėti su šiaurės šalimis. Ar šis suartėjimas 

iš tiesų buvo, ar ne? 

Jeigu tiesiai šviesiai, manyčiau, kad su šiaurės šalimis didesnio specifinio suartėjimo nebuvo, 

kadangi šalys visiškai skirtingos. Bet vėlgi, Lietuva - tradicinis dalyvis NB8 Gynybos ministrų 

formatu. Taip, tai yra pasidalinimas informacija, dalyvavimas pratybose, kariuomenių 

bendradarbiavimas įvairiuose segmentuose. Toks bendradarbiavimas buvo, kalbant apie Daniją ir 

Norvegiją, su švedais ir suomiais skirtingai, bet vis dėl to [buvo]. 

Dabar JEF’e yra kažkoks Lietuvos pajėgumas po Danija? 

Taip, taip pat ir šiaurės grupė, į kurią be NB8 įeina taip pat ir britai, olandai, lenkai, vokiečiai. 

JEF’ui priklauso tos pačios šalys, išskyrus Vokietiją ir Lenkiją. 

Ar tiesa, kad visa tai atsirado vėliau - po Ukrainos įvykių? 

Taip. Formato, kada tiksliai prasidėjo NB8 ir šiaurės grupės, nežinau. Tikėtina, kad [tai galėjo 

būti po Ukrainos įvykių]. Reikėtų tiksliau pasidomėti, turbūt S. Gasiūnas galėtų tai geriausiai pasakyti. 

Bet JEF’as tikrai taip – buvo aiškiai po to suformuota. O su danais tai buvo natūralus tęstinumas ir 

bendradarbiavimas su tuo, kuris jau buvo Baltijos šalyse. Danija buvo pirmoji šalis, kuri padėjo 

Lietuvos kariuomenei kurtis nuo vakarietiškų pamatų. Danija buvo ir afiliacija MPB Geležinio vilko 

brigados, dabar yra MPB Žemaitija. Aišku, danai buvo nepatenkinti, kad afiliacija buvo pakeista. 

Kodėl? Todėl kad nuo pat pradžių eFP vadovavo Vokietija, o danų Lietuvoje nebeliko – jie pasirinko 
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Estiją. Vėlgi reikėjo didesnio bendradarbiavimo su Vokietija. Na, bet nežiūrint visų tų nesklandumų, 

Danija ir dabar yra numeris vienas. Danijos parama yra praktinė. Jeigu žiūrėti plačiau, tai ir jų 

vadovavimas Adažyje esančiame šiaurės rytų divizijos štabe, tai vėl tai buvo eilinis nepasitenkinimo 

dalykas, kodėl mes - trys Baltijos šalys - neiname kartu su jais. Remiantis grynai gynybine logika 

[požiūris buvo toks], kad turime būti ir su lenkais dėl Suvalkų ir t.t., iš politinio lygio buvo žiūrima, kad 

visos trys Baltijos šalys traktuojamos vienodai, ir ši logika neveikia. Taigi iš Danijos pusės žvelgiant 

yra toks bendradarbiavimas, atsižvelgiant, kad jie yra nuolatiniai oro gynybos misijos dalyviai. Na, o 

sekanti šalis pagal intensyvumą – Vokietija. 

Ar buvo aktyvėjantis bendradarbiavimas su Vokietija ir taip? Ar intensyvesnis 

bendradarbiavimas atsirado irgi po Ukrainos įvykių?  

Turbūt sakyčiau, kad buvo mažiau politinis bendradarbiavimas. Žvelgiant iš kariuomenės pusės, 

tiksliau personalo ir jo ruošimo pusės, daugiau nei pusė generolų L4 kursus baigė Vokietijoje, iš 

ginkluotės pusės - G36 ginklai irgi pradėti naudoti anksčiau. Taip pat ir su naudota technika. Dabar ją 

gauname iš olandų, bet visi šarvuočiai anksčiau ėjo iš Vokietijos. Ir tai buvo tąsa kitiems projektams, 

pvz. savaeigės haubicos PzH 2000. Nežiūrint iš politinės pusės, tai ryšiai su Vokietija buvo visuomet 

pakankamai glaudūs. 

Po karo Ukrainoje Lietuva bandė aktyvinti bendradarbiavimą ir plėsti draugų ratą. Susidaro 

įspūdis, kad didžiausias dėmesys ir pasitikėjimas būdavo koncentruojamas į JAV, bet po 

Ukrainos įvykių buvo siekta kurti stipresnius ryšius su kitomis Europos valstybėmis, pvz. 

Lenkijos ir Vokietijos, žinoma išlaikant glaudų santykį su JAV.  

Vokietijos proveržis visuose lygiuose buvo atsirado, kai paaiškėjo, kad eFP vadovaus Vokietija. 

Su Danija ryšys visada buvo palaikomas, nežiūrint ir JAV pusės. Lenkija buvo laikoma strateginiu 

partneriu. Na, bet vėl, jeigu Lenkija nesišneka, reikia ieškoti kitų alternatyvų. Mano pirmasis 

susitikimas 2016 m. gruodžio viduryje su tuometiniu Lenkijos gynybos ministru per 

LITPOLUKRBRIG štabo sertifikavimą, tai buvo nepasakyčiau, kad šaltas, bet …. Susitikimo metu 

buvo aptartos lenkų mažumų klausimas. Nors mūsų karininkų kiekis LITPOLUKRBRIG nebuvo 

didelis, žiūrint pagal valstybės dydį, tačiau žvelgiant organizacine prasme, kaip aš supratau, buvo 

padaryta liūto dalis. Liubline apdovanojo visus, bet šykščiausiai - lietuvius. Bet aišku po to situacija 

keitėsi - keitėsi įdirbis, personalijos, amerikiečių įsitraukimas dėl gynybos planavimo Lenkijos - 

Lietuvos trikampyje, tad jautėsi pagerėjimas. Tad grįžtu prie to paties - jeigu neišeina sukurti 

glaudesnio ryšio, tai vadinasi, kad neišeina. 

Lygiai tas pats buvo ir su kitais. Britų visada buvo norima, bet jie į tą pusę nelabai tuo metu. 
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Na, estai irgi turi didelį kariuomenės ryšį. Man atrodo, estai kartu su britais kariavo 

Afganistane. Tai jie turi daug tų ryšių.  

Tai vat. Baltijos formate jie visąlaik buvo kaip tokie - kartais netgi prarandantys efektyvumą. 

Kaip pavyzdys, bendras Baltijos batalionas - galbūt trumpai ir veikė, bet realiai, kadangi nei viena iš 

trijų šalių neturi pajėgų, kur galėtų kiek rimčiau kažką daryti, tai taip ir išeina. Bet iš esmės buvo 

norima išnaudoti glaudesnius ryšius kaip įmanoma labiau. Iš kitų partnerių išskirčiau dar Norvegiją ir 

Olandiją. Na, bet šis bendradarbiavimas intensyvesnis buvo jau po 2014 m. 

Tai su Norvegija ir Olandija glaudesnis bendradarbiavimas irgi tapo po Ukrainos įvykių? 

Taip.  

2017 m. Jūs jau buvote ministru ir tuo metu JAV Prezidentu buvo išrinktas D. Trump, kurio 

politika buvo vertinama gana kontraversiškai Europos bei NATO partnerių atžvilgiu. JAV 

laikėsi visų savo įsipareigojimų Lietuvai, netgi papildomai dar atsiuntė savo batalionų. Taip pat 

ir Jūs pats vykote į JAV derinti šių dalykų. Tačiau ar buvo koks nors pokytis saugumo ir 

užsienio politikos prasme žvelgiant į mus, europiečius - Europos partnerius? Aišku, tuo metu 

suaktyvėjo ir Prancūzija, ir Vokietija kaip ES formatai: Strategic Autonomy, Europos 

kariuomenių idėjos ir pan. Ar Lietuva bandė kažkokiu būdu diversifikuoti savo saugumo 

garantijas arba bendradarbiavimą su Vakarų partneriais? 

Taip, transatlantiniai santykiai, aišku, yra plati tema pirmiausia nuo to, nuo ko pradėjote, t.y. 

nuo D. Trumpo. Tikriausiai mano pirmasis sulauktas televizijos laidoje žurnalisto klausimas buvo, ar 

bijot D. Trumpo? Aš atsakiau, kad D. Trumpo nebijau, bet realiai reikia nuosekliai su JAV dirbti - 

vykdyti ir savo įsipareigojimus, įsitraukimą ir nuolat dirbti pristatant grėsmes iš Rytų, realią situaciją ir 

pačius poreikius. Dėl D. Trumpo, jei atvirai, daugiausia veikė pati asmenybė - kaip Prezidentė D. 

Grybauskaitė sakė, ir atitinkamą komplimentą buvo pateikusi - “žavus neapibrėžtumas”. Bet esminis 

faktorius buvo tai, kad pavyko išlaikyti dėmesį ir padidinti gynybos finansavimą iki 2% ir kad mes jau 

bent jau paskutiniais metais (nepaisant įvykusios aritmetinės klaidos ir užpernai nepasiekto tikslo) 

politiškai, taip sakant, visi suprato ir visi mus “ištempė”. Aišku finansavimas, visų pirma, reikalingas 

mums visiems, bet jeigu žiūrėti pagal D. Trumpą, būtent atkreipiamas dėmesys į kontraktinius dalykus 

- aš šneku tik tada, kai vykdai įsipareigojimus man. Tai toks buvo bendradarbiavimas ir nėra ką čia 

slėpti - politine prasme buvom ant karštos keptuvės. Laikas nuo laiko buvo norima šnekėtis su V. 

Putinu ir rasti sprendimus. Toliau buvo vienas labai neramus savaitgalis, kai buvome gavę labai aiškius 

signalus, kad D. Trumpas netgi ruošiasi atšaukinėti sankcijas Rusijai, įvestas dėl Ukrainos. Ir dėl to 

vyko britų aukščiausio lygio ir Vokietijos antrojo laipsnio (tikriausiai) aukščiausio lygio skambučiai, 
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bet niekas neveikė. Dar turiu duoti ir BBC radijui interviu tą pačią dieną, kada bus atšaukta, ir viskas 

vyksta taip 50/50, o tiksliau netgi daugiau nei 50 % buvo kalbama, kad iš tiesų sankcijos bus atšauktos. 

Taigi tai buvo toks esminis dalykas. Bet vėlgi V. Putinas eilinį kartą padarydavo nesąmones atitinkamu 

laiku ir vėl situacija pasikeisdavo. Taigi ta politinė linija buvo išlaikyta ir įsipareigojimai buvo 

padidinti. Žinoma, esminis dalykas buvo darbinis lygis. Šnekant nuo viršaus (aukščiausiojo lygmens) 

gynybos sekretoriai - Jim Mattis. Su juo šilčiausiai buvo bendradarbiaujama, bet vis dėl to mes 

nebūtinai buvome patenkinti tuo, kas buvo ant žemės iš jų pusės globaliu mastu. Reikia prisiminti, kad 

J. Mattis priėmė sprendimą, kad reikia pabaigti tą mechanizmą po kuopą karių Baltijos šalyse. Atrodo 

logiška, kad kuopomis nekariaujama, kad jūs turite eFP kovinę grupę. Tai 100 žmonių lyginant su 

1000, yra įmetimas karių ten, kur karine prasme efektyvumas mažas, karių parengties išlaikymas 

kuopos lygmenyje yra praktiškai neįmanomas, tik bataliono lygmenyje mažiausiai galima, ir dėl to nėra 

jokios prasmės. Bet aišku savaime tie dalykai dėl papildomo atgrasymo nelabai veikė. Aišku buvo ir 

finansinės paramos gautos, ir amunicijos užpirkimai prie Baltijos šalių buvo (pusę finansuojant iš 

JAV). Ir nors J. Mattis ar Pentagonas nebuvo itin entuziastingi, bet tikrai labai efektyviai prisidėjo. 

Taigi yra tokie pavyzdžiai. Su kitais gynybos sekretoriais, taip sakant, viskas buvo tvarkoje. Tas 

atėjimas karių rotacijos principu jau bataliono lygiu, buvo palaikomas nuolat išlaikant tą patį spaudimą, 

įtikinėjimą. Galų gale JAV ambasada Lietuvoje gana stipriai prisidėjo – tiek buvusi ambasadorė, tiek 

dabartinis ambasadorius, ir ypač gynybos atašė visas personalas. Viso to įdirbio rezultatas – trečia viso 

bataliono rotacija, kas yra laikoma jau rimto atgrasymo ir gynybos požiūriu, jeigu ypač mes tai darome 

per C2. Nors tai ir nėra susiję su Lenkiją, bet vėlgi - tąsa su Lenkija irgi yra svarbi, mano vertinimu, ir 

gynybine prasme. Kita vertus nuolat buvo dirbama ir siekiama parodyti, kad JAV investicijos, t.y. 

finansinė parama gynybos srityje, kurios buvo didesnės į Lietuvą iki 2017 m., atsiperka. Pabradės 

poligone pradžia buvo tankų kuopa iš Lenkijos, kuri parodė, kad Pabradė veikia - taikymo zonos 

tvarkoje. Ir per tai buvo pakviestas visas batalionas, mums užtikrinant prioritetą bataliono buvimui. 

Aišku, savaime, kaip ir kiti projektai, apie kuriuos galbūt ne apie visus galima šnekėti per Zoom’ą, bet 

kurie galiausiai išsivysto. Bet žinoma, pradžia tokių projektų yra čia - ant žemės. Taip pat yra ir kitas 

dalykas - asmeniniai santykiai, kurie buvo nuo gana senų laikų ir išlaikyti KAM civilių, tiek 

Afganistano arba Irako misijų metu užmegzti. Galų gale pradedi naudoti ryšius, kurie glaudžiai buvo 

užmegzti vienoj srity, o paskui, pasirodo, išeina ir kitoj srity. Tas pats dabartinis Pensilvanijos 

gvardijos vadas, taip jau atsitiko ir sutapo, kad jie kartu tarnavo su dabar man atrodo jau buvusiu 

Pentagono politikos direktoriumi. Nežiūrint to neapibrėžtumo, darbiniame lygyje pirmiausia judėta 

gana stipriai, kitas dalykas, jeigu žiūrėti Prezidentų lygyje (visgi aišku, Lietuvos lygis nesulyginamas), 
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bet Prezidentė D. Grybauskaitė tikrai visada rasdavo bendrą kalbą su D. Trumpu, Briuselyje, NATO, 

Senato audros ir panašūs dalykai. Tai manau, kad viskas suėjo į vieną vietą.  

Tai gal galima sakyti, kad prie D. Trumpo administracijos tam tikra prasme Lietuva su Lenkija 

suartėjo, pvz. karinio bendradarbiavimo požiūriu? Galbūt JAV Lenkiją kaip ir Lietuvą mato 

labiau regioniniu mastu? 

Taip, tikrai taip. Buvo nemažas spaudimas iš JAV pusės, pirmiausia per gynybos planavimo 

prizmę. Bet aišku, savaime čia susiklostė ir kiti aspektai - Lenkijos supratimas, kad galbūt niekur 

nedingsime, taip pat asmeniniai ir įvairūs politiniai faktoriai atsirado. Remiantis ankstesne patirtimi, 

jeigu Lenkijai Lietuvos nereikėjo labai stipriai, tai dėl ES ir dėl teisės viršenybės klausimo, praktiškai 

Lenkija pradėjo gaudyti kiekvieną sąjungininką ir aukščiausiame politiniame lygyje. Tiesiog susiklostė 

įvairialypiai dalykai - jiems spaudimas gynybos srityje, bet ir politiniai vėjai Lenkijos viduje ir tam 

tikras tarptautinis izoliavimas nuo likusios Europos dalies. 

Dėl priešpriešos tarp Europos didžiųjų valstybių - Prancūzijos (E. Macron) ir Vokietijos (A. 

Merkel), ir D. Trumpo. Ar mes, kaip maža valstybė, pasinaudojome atsiradusiomis 

papildomomis garantijomis, dėmesiu iš Europos didžiųjų valstybių, rasdami tam tikrą balansą 

tiek su JAV, tiek su europiečiais?  

Atvirai tariant, nemanau. Jeigu žiūrėti į gynybos sritį, buvo trūks plyš Gynybos ministrų 

susitikimuose bandoma parodyti, kad jokių esminių skirtumų nėra. Kiekvieno NATO susitikimo 

posėdyje Prancūzijos ministro uždavinys buvo pertraktuoti tai, ką E. Macron iškėlė - tas visas 

iniciatyvas. Jeigu A. Merkel žiūrėti, tai jokios konfrontacijos čia neįžvelgiu. Prancūzijos frakcijos, 

aišku, buvo. Bet taip, kad pasiduotų į gynybos sritį, pvz. per Gynybos ministrą, nesimatė visiškai. Taip, 

kad ne. Aš to tikrai neįžiūrėjau. Aišku savaime buvo kitas dalykas - pirmiausia Vokietijos ir kitų šalių 

supratimas, kad yra didesnė atsakomybė Europos Sąjungos šalių gynybos srityje Europoje, įskaitant ir 

Rytuose. 

Galbūt ir Lietuva, nebūtinai D. Trumpo valdymo metu, bet galbūt daugiau ir po Ukrainos 

įvykių, pradėjo daugiau bendradarbiauti su Vokietija ir Prancūzija, kas liečia Afrikos misijas? 

Galbūt tai reikėtų daugiau sieti su įvykiais Ukrainoje ir pakankamai agresyvia Rusijos politika? 

Dabar dėl Prancūzijos. Politiniais lygiais visi strateginės partnerystės klausimai dėliojasi 

užsienio reikalų ministro. Buvo ir deklaracijos, ir Prancūzija paskelbta kaip strateginis partneris. Daug 

visokio įdirbio ir anksčiau buvo – parama dėl Sakartvelo asociacijos sutarties iki 2008 m. Tiesiog buvo 

daug tų formatų. Bet daugiau Prancūzija realiai atsirado tada, kai prasidėjo teroristiniai išpuoliai ir 

situacija Malyje. Tada tuo pagrindu, kad Lietuva su SOP buvo Afganistane, turiu galvoje, kad jiems 
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[prancūzams] SOP buvo įdomus, kadangi ten [reikia] kariauti prieš teroristus. Ir žvelgiant į tą patį 

Iraką, jeigu jūs esat su amerikiečiais, tai ateikit ir pas mus. Mes ir toliau buvome Afganistane, nes ir 

reikėjo būti iki tada, kai buvom 2013 m. pabaigoje priimtas sprendimas išvesti. Kitas dalykas - 

kultūriniai skirtumai (kalba ir kt.). Jeigu dabar žiūrėti į prancūzus, tai prikviečia per tuos Intervention 

Forces, bet jeigu tuo metu Afganistane amerikiečiai duodavo visą ginkluotę, tai prancūzai laikosi 

požiūrio, kad jūs patys turite susivežti ir aišku savaime nėra labai aiškus tas aprūpinimas. Su prancūzais 

buvo ir lieka gana sudėtinga.  

Kiek žinau Lietuvoje eFP jie irgi dalyvauja, siunčia kuopą? Gal ne visada siunčia, bet siunčia.  

Taip, siunčia kuopą. Žinoma, tai politinis ženklas, kad jie yra Baltijos šalyse, bet realiai nežinau 

kaip jūs panaudosite, bet tiesiai šviesiai girdisi iš vokiečių, kad vokiečių kariškiams ir vadovybei 

geriau, kad jų nebūtų. Nes dabar yra subordinacijos klausimas, kad “ne, vokietis man nevadovaus”. 

Realiai buvo atvejis, kai atsiųstas tai kuopai ne vadovauti, bet prie jo atsiuntė realiai su kuopos 

kontingentu bent jau antrą kartą pulkininką leitenantą. Jeigu žiūrėti, tų aspektų yra daugiau. Nežinau, 

kur tai veda ir kaip čia gaunasi. Bet estai visada prancūzų nori, bet mes sakom, kad vokiečiai formuoja. 

Jeigu žiūrėti Vokietiją - Olandiją, su jų ryšiais ir suderinamumu, yra stipriai dar įtraukiant norvegus, 

tikrai atrodo stipriai. Na, o mums kištis ar būtinai prancūzai, ar būtinai ne, tai kaip sakant antraeilis 

dalykas. eFP yra biškelį subordinacijos skirtingų nuansų. Pas mus kaip sakant viskas bent jau formaliai 

kaip ir aišku, kol nieko neatsitiko, kad eFP pavaldus Geležinio vilko vadui ir yra sudedamoji dalis ir t. 

t. Estus prancūzai nugrežinėja kaip turi būti ir dalyvauja European Intervention iniciatyvoje. Plius 

dabar Bachrame jie praktiškai meta visą įmanomą SOP tenai, realiai tam, kad prancūzai būtų čia. Mes 

gaunam beveik tą patį realiai dalyvaudami Malyje, Centrinėje Afrikos Respublikoje per kitus, t.y. ES 

mokymų misijas, jeigu žiūrėti misijas, jeigu istoriškai, bet dabar Centrinėje Afrikos Respublikoje yra 

glūdu dabar. O Malyje su vokiečiais MINUSMA dabar, ir aišku savaime, pasakoma taip, kad ar jums 

yra didelis skirtumas, kad mes esam nebūtinai tuo formatu, bet dalyvaujam kitu - būtent Malyje su 

tikrai dideliu skaičiumi, tų argumentų lieka labai nedaug. Čia buvo E. Macrono vizitas liepos mėnesį. 

Mes galvojome, kad bus nemažas spaudimas, bet tiesiog, jei žiūrėti į matematiką. Jeigu skaičiuojant 

vienam gyventojui (atsižvelgiant tik į tarptautines misijas, ne prancūziškas - Malis ir ES mokymų 

misijos), tai mūsų karių skaičiuojant pagal proporcinį dydį yra daugiau nei prancūzų šioje misijoje 

Malyje.  

Kaip Jūs manote, ar galima teigti, kad Lietuva išplėtė arba diversifikavo savo draugų 

(bendradarbiavimo) ratą būtent po Ukrainos įvykių, ar po D. Trumpo atėjimo į valdžią? Ar visgi 

jis nepakito ir išliko toks pats, ir nebent tik sustiprėjo ryšiai? 
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Aš manau ir tas, ir tas - ir išplėtė ratą, ir sustiprėjo. Bet vėlgi, tai buvo ir pastangų dėka. Visgi 

pirmiausia dėmesys atkreipiamas į suvokimą apie rizikas ir grėsmes iš Rusijos, ir kad tai yra tas 

rizikingas regionas ir todėl rimčiau atsisuko ir kitos šalys. Tai turbūt aš ir manau, kad tai buvo 

pagrindinė priežastis ir pagrindas, ir plius įsipareigojimai, žiūrėti per NATO prizmę ir Vokietijos ir 

kitų, kur dalyvauja, ir apskritai, tie, kas vadovauja. Manau, kad tai buvo pati pagrindinė priežastis. Ir 

aišku savaime, kad kitas dalykas yra supratimas, kad reikia vėl atkūrinėti savo ginkluotąsias pajėgas. 

Sakykim, Lietuvoje eFP reikalingas. Čia irgi tas vaidina. Realiai pirmas, atsakant į klausimą, buvo 

dvipusis kelias. Bet antras dalykas yra ir NATO, ir šalys, kurios dalyvavo - be jokios abejonės tai yra 

solidarumo išraiška. Kitas dalykas, kurį noriu taip pat pažymėti, yra tam tikros šalys. Švedija yra labai 

svarbi - kaip ir politiškai viskas yra tvarkoj, ir tas bendradarbiavimas tikrai yra, bet jeigu žiūrėti visas 

Baltijos šalis. Tai vienas esminių kylančių klausimų - kiek Švedija gintų Baltijos jūra. Jie nesako “ne”, 

tai taip pat ir nesako “taip” - vienaip ar kitaip jie yra stipresni. Danija su jūra bus užsiėmę pas save dėl 

verslo ir strateginės vietos - dėl sąsiaurio. Lenkijos laivynas koks yra, Vokietijos irgi. Tai čia yra toks 

dalykas tarp tų dvišalių. Bet dabar tai taip - ratas išplėstas. Bendradarbiavimas yra, įskaitant ir Baltijos 

šalyse. Bet jeigu šnekėti apie mūsų esmines garantijas, dabar viena dalis - CEPA (angl. The Center for 

European Policy Analysis) šiuo metu ruošia studija apie Baltijos regiono šalis ir gynybą. Ir atrodo, kad 

jie užsižaidė su bendradarbiavimu - jo stiprinimo pliusais, minusais, būtent regione tarp šalių. Realiai 

bandoma išplauti tai, kas yra esmė - NATO garantijos ir konkretūs veiksmai, ir taipogi JAV. Tiesiai 

šviesiai šokdamas įvykiams ir išvadoms už akių – neužsižaiskim regioniniu bendradarbiavimu. Aš 

britus atmenu, JEF irgi gali būti svarbu, ir būdais kaip šalys – Vokietija, Danija ir kt. įsitraukia, viskas 

suprantama. Bet bendradariabiavimą reikia kiek atsargiau vertinti. Dvišalis ir regioninis 

bendarbiavimas yra labai gerai, bet neužmirškim dviejų pagrindinių garantijų. 

NATO ir JAV - kaip NATO pagrindo? 

Taip. Gavau preliminarią studiją. Realiai tai yra E. Lucas ir B. Hodges, į pievas eina.  

Jeigu Jums, reikėtų pasirinkti vieną iš dviejų - Vokietiją ar Ameriką, kaip Jūs dabar manote, su 

kuo dabar reikėtų intensyviau, efektyviau bendradarbiauti? 

Na, ne. Aš tikrai negalėčiau rinktis. Po teisybei situacija tokia, kad reikalingi ir tie, ir tie. 

Vokiečiai čia mums yra reikalingi. Ir kaip bebūtų, įsipareigojimas yra padarytas - jie yra. Jų politinė 

citata “tiek, kiek reikės”. Jie patys investuoja savo pinigus į infrastruktūrą Rukloje, ir jie čia ilgam. Ir 

mes tikrai negalim pasakyti, ar čia jie de facto per savo pajėgas atstovauja. JAV yra kitas dalykas - taip, 

ką bando B. Hodges pasakyti: JAV negali būti visur. Jūs patys turite pasirūpinti, prie ko čia NATO, 

prie ko čia JAV. Tai čia yra pavojinga. Bet mes ir toliau turime į tą patį investuoti. Aš labai tikiuosi, 
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kad JAV iš regiono nepabėgs. Juolab, kad Lenkija yra tikrai didi dama ne tik pagal karių skaičių, bet ir 

pagal C2 - ne, ne NATO struktūra, bet ir Poznanėj yra steigiama korpuso vadavietė. Taip kad tas 

įsitraukimas regione yra, ir manau, kad bus. 

Aš manau, kad tai atspindi ir tai, kas yra šiandien. Pabradėj turime tiek eFP, vadovaujamą 

vokiečių, tiek amerikiečių batalioną. Ir abu užtikrina Lietuvos saugumą, tiksliau prisideda prie 

jo. 

Be abejo, tai yra esmė ir išlaikymas yra tas pats. eFP yra labai gerai, bet amerikiečių buvimas 

patrigubina bent jau atgrasymą, tai yra tas efektas.  

Iš principo galima teigti, kad ne supriešinam tų dalykų, o tai yra vienas kitą papildantys aspektai 

- bendradarbiavimas su JAV, Vokietija ir Danija. 

Taip, tai yra būtent apie tai. Na, neužmirškim ir Vidurio Europos sąlyginai mažųjų valstybių - 

Kroatija ir Čekija. O dėl amerikiečių tas galioja ir toliau - šnekant apie bataliono lygį esminė sąlyga 

remiantis RAND studija, užtikrinti sąlygų buvimą. Remiantis šia studija (galbūt tai jau kita tema), 

tikslas kiekvienoje Baltijos šalyje turėti amerikiečių brigadą. Brigadas kažkur padėtume, bet joms 

treniruotis be šansų. Bataliono buvimas čia yra politinis spaudimas, tačiau esminis bataliono tikslas – 

galimybės treniruotis. Remiantis mano patirtimi ir praktika, pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas ne 

užtikrinti ir išlaikyti bataliono parengtį, o dar labiau ją padidinti (nes čia yra didžiausias iššūkis). 

Remiantis tarptautine praktika ir dažniausiai iš tarptautinių operacijų, amerikiečiai dažniausiai vienaip 

ar kitaip praranda bataliono parengtį, juos turi sugrąžinti į JAV, kad galėtų atsistatyti. Dėl to jeigu 

pagrindinis tikslas pateisinamas - išlaikoma bataliono parengtis, JAV sutinka suteikti bataliono buvimą 

Lietuvoje.  

Tas yra logiška. Lietuvos, kaip priimančiosios šalies stiprinimas yra svarbus dalykas. 

Tai vat. Na, o latviai ir estai, geriausiu atveju de facto dalinasi Adaži. Na, o pas mus vis tiek, 

jeigu žiūrėti dekonfliktuojant JAV buvimą, eFP buvimą ir galų gale Lietuvos kariuomenei kiek lieka 

tos Pabradės, o ir vis dėl to Rukla labai stipriai duoda savo.  
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2 priedas 

 

Interviu su buvusia KAM ministre ir LR Seimo NSGK nare Rasa Juknevičiene 

2021-06-04 

 

Kaip atrodė Lietuva, kaip maža valstybė, bendradarbiaujant su Vakarų partneriais saugumo 

srityje 2009-2019 m.?  

Vertinant Lietuvos situaciją per saugumo prizmę, laikotarpį suskirstyčiau į tris etapus. Pirmasis - nuo 

nepriklausomybės paskelbimo iki įstojimo į NATO ir ES (iki 2004 m.). Pagrindiniai šio laikotarpio 

uždaviniai buvo įstoti į šias organizacijas ir padėti stiprius pagrindus valstybei. Iki to laiko buvo 

aktyviai vykdomos reformos tam, kad taptume nariais. Tad šis pasiruošimas turėjo tikrai didelį poveikį 

ir saugumo kontekste. Antrasis etapas - nuo 2004 m. iki 2014 m. Man pačiai laikotarpis - 2008 - 2012 

m., galima jį pavadinti “nusiraminimo laikotarpiu“. Įstojus į NATO, susiformavo net ir politinio elito 

(bent jau dalies) galvosena. Politiniu elitu laikau tiek apžvalgininkus, tiek akademinę bendruomenę, 

besirūpinančią saugumą, ir aišku politines partijas, kur atrodė, kad jau viskas - istorija baigėsi ties 

įstojimu į NATO, ir į ES, ir dabar gyvenimas mūsų eis gražia linija. Saugumas netgi, sakyčiau nebuvo 

prioritetas, lyginant su tuo, kas buvo pradžioje. Ir tai buvo sunkus laikotarpis, ir sakyčiau, gana 

pavojingas. Nes 2008 m. įvykus Rusijos atakai prieš Gruziją, jau turėjo būti daug kam aišku, kad 

situacija keičiasi. Bet, deja, nebuvo. Ypatingai vakaruose tokiam veiksmui didelio dėmesio nebuvo 

skirta - priimta kad va, viename Europos kontinento kažkuriame pakraštyje įvykęs kažkoks konfliktas, 

ir rimtai nebuvo pažiūrėta. Tai man būnant ministre toks klausima (kuris dabar savaime suprantamas – 

karinės pratybos mūsų regione, remiantis 5 NATO str.), būtų laikyta tokia provokacija tokį klausimą 

iškelti, kad ten atrodytų kaip truputį tik žmogus “nušokęs nuo proto” galėtų tokį dalyką siūlyti. Gauti 

pratyboms NATO šalis net ir civilinių krizių atžvilgiu, buvo didelis džiaugsmas. Mes formaliai buvome 

NATO, bet tik ant popieriaus, aš taip galėčiau pasakyti. Lietuvoje tas nusiraminimas kainavo labai 

daug – šauktinių panaikinimas (tiksliau sustabdymas), visiškas gynybos panaikinimas - net iki krizės 

jau buvo per mažas, paskui krizė ir dar didesni apkarpymai, net 2009 m. pasikeitus Prezidentams 

pirmuosiuose Prezidentės D. Grybauskaitės prezidentavimo metais gynybos biudžetas nebuvo joks 

prioritetas. Darėme apklausas, kurios rodė, kad 90 proc. žmonių mano, jog iš viso nereikia didinti 

karinio biudžeto. Tokios aplinkybės buvo “nusiraminimo” laikotarpiu, kai tuo tarpu į Rytus nuo mūsų 

jau maždaug 2008 - 2009 m. prasidėjo kardinalios reformos ir Rusijos kariuomenės modernizavimas, 

struktūros pasikeitė, buvo sukurta Vakarų apygarda, pasitelkiant į vieną kumštį visus pajėgumus, kad 
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galėtų veikti viena kaip atskira armija, Kaliningrado srities organizavimas, ginkluotės sutelkimas prie 

mūsų rytinių sienų, čia turiu omeny visas Baltijos valstybes, pvz. Pskovo desanto divizija, „Iskander“ 

raketų dislokavimas, vadinamas A2/AD struktūros – čia labiausiai apie Kaliningradą kalbant. bet viskas 

vyko niekam per daug nekreipiant dėmesio. Ir tik į mano kadencijos pabaigą jau 2012 m. įvyko pirmieji 

rimtesni pokalbiai su amerikiečiais: buvo pokalbis North Baltic formatu, dalyvaujant amerikiečiams 

(nuo Šiaurės šalių), ir tada buvau pakviesta kalbėti apie tai, kas vyksta šalia mūsų sienų, ir tada jau 

baigėsi mūsų kadencija.  

Rasa, kodėl partneriai iš Vakarų šalių nekreipė dėmesio? Dabar Jūs įvardinote priežastis, kad 

modernizavosi Rusijos kariuomenė, kilo konfliktai Gruzijoje, gynybos planų Lietuvai ir Baltijos 

valstybėms, kiek teko skaityti, iš NATO pusės nebuvo. Atrodo, kodėl buvo tiek laukta? 

2008 m., kai atėjau dirbti, gynybos planai buvo nr. 1 problema. Ir aš buvau šokiruota, kai man jau buvo 

pateikta, ką mes turim, tai pasirodo, kad mes patys nieko neturėjome. Buvo skubotai parengtas gynybos 

planas po 2008 m. atakų prieš Gruziją, kai Prezidentas V. Adamkus buvo paprašęs parodyti turimus 

planus. Tada buvo tuometinio Lietuvos kariuomenės vado V. Tutkaus pasakyta, kad reikia tokių planų. 

Ir tas planas buvo tik pasirašinėjimas – ten nieko nebuvo. Bet jau po įvykių Gruzijoje, dar iki man 

ateinant, Lietuva NATO pradėjo šį klausimą kelti ir aukščiausiame lygyje – karinės vadovybės NATO, 

Europos kontingento vadovo lygyje. Buvo kalbama apie planus. Tiksliau buvo kalbama apie “shadow” 

planus, kurie neitų į politinį lygį, bet karinis lygmuo NATO būtų parengęs tuo planus. Na, bet jie tokie 

vat – jeigu tik reikia. Bet prisimenu, kad man pasakojo V. Tutkus – jeigu reikia, aš ištraukiu, ir mes jį 

turime. Bet šiaip eiti į politinį, į ambasadorių lygį, būtų buvę baisu, nes jiems tai būtų laikoma tarsi 

siekiu išprovokuoti Rusiją. Lenkija, beje, turėjo planus įstodami į NATO 1999 m., bet mes, deja, ne. 

Mums tai nebuvo duota ir mums buvo džiaugsmas, kad mes apskritai tapome NATO. Tuo metu nebuvo 

jokios infrastruktūros, jokių pratybų, tik formali narystė NATO. Ir va jau 2014 m. jau viską pakeitė. 

Tada buvo galimybė sugrąžinti šauktinius. Čia jau ne jūsų rašomam darbui, bet galiu pasakyti, kad po 

įvykių Ukrainoje, aš buvau tas žmogus, kuris nuėjo pas Prezidentę D. Grybauskaitę, ir pasakiau, kad 

laikas. Ji labai greitai suprato šią idėją. Aš buvau NSGK. Tuo metu J. Olekas buvo ministras, kuris 

buvo prieš. Ir aš netikėjau, kad šiais metais grąžins, bet grąžino su tokiu triukšmu ir tokiu greičiu, kad 

net ir kariuomenė galbūt nebuvo pasiruošusi, bet tai nesvarbu. Svarbu, kad grąžino. Tai jaučiuosi 

prisidėjusi, bet istorija to jau nežinos, turbūt. 

Kaip Jūs apibūdintumėte tą pokytį 2014 m.? Akivaizdu, kad pokytis įvyko - pas mus pradėjo 

daugiau partnerių važiuoti. Kaip jūs vertinate, kurios valstybės konkrečiai pradėjo mums padėti 

ir kitaip vertinti grėsmes? 
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Na, iš vidaus nežinau. NATO Parlamentinėje asamblėjoje ir kitur jau buvo akivaizdu, kai Krymas buvo 

aneksuotas, ir kokiu būdu V. Putinas tai padarė, tai tada jau nebeliko bent jau kariniame lygmenyje 

žmonių, kurie nesuprastų tos grėsmės. Tada tas grėsmės supratimas atėjo ir į polinį lygmenį. Tada buvo 

tas Velso viršūnių susitikimas, buvo Varšuvos viršūnių susitikimas, tada atsirado eFP Pajėgų 

dislokavimas. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad čia buvo dar neįvertintas, nebūtinai Lietuvoje, bet viena 

iš „leading nations“ buvo Vokietija. Tai turbūt buvo didžiausias A. Merkel nuopelnas, nes tauta ir 

visuomenė tikriausiai nespėjo net sureaguoti dėl tokio sprendimo. Jeigu būtų atsiklausę, tai nežinau, ar 

būtų politikai pritarę tokio sprendimo priėmimui. Bet sprendimas buvo priimtas ir dabar Vokietija 

vienintelė valstybė iš ES, dalyvaujanti ES teritorijos gynybos vadovaujančiame vaidmenyje.  

O geras, taip, nes britai, kanadiečiai ir amerikiečiai ne ES. 

Taip taip, visiškai nėra ką kalbėti. Čia kalbant apie ES ambicijas į Strateginę autonomiją. Tai vokiečiai 

išgelbėjo garbę.  

Jūs sakote 2014 m., bet su Lenkija kaip buvo krizė, taip ji ir liko. Ten niekas per daug to Suvalkų 

koridoriaus ir bendradarbiavimo su Lietuva, nematė. Gal ir retrospektyviai žiūrint po 2004 m. 

saugumas arba Lietuvos ėjimas į vakarus ar per Šiaurės šalis, ar per Lenkiją - čia gi buvo 

amžina dilema.  

Na, tai ta dilema buvo ir kaip su Baltarusija. Ar ji bus neutrali, ar ten taip toliau.  

Bet nežiūrėkime į rytus, žiūrėkime į vakarus. 

Tai aišku, kad buvo strateginis gylis buvo svarbi dimensija. Bet matot, netgi man dirbant tą laikotarpį 

iki 2014 m., rengiant bendrą metų žvalgybinių institucijų vertinimą, būdavo labai sunku įrašyti tai, ką 

matė mūsų žvalgybos į tą bendrą oficialų dokumentą, kur reikdavo bendro šių sričių valstybių atstovų  

sutarimo. Tai būdavo, gal parodysiu, gal atrodo kiek juokinga [rodo nedidelį kiekį], tiek būdavo 

kalbama apie grėsmes tas, kurias mūsiškiai rašo bendrame dokumente. Bet dabar kai jau paklausiu po 

2014 m., aišku, dar ginčų yra, bet jau yra gerokai stipriai įdėta Lietuvos, Latvijos, Estijos žvalgybų 

duomenų į bendrą NATO apžvalgą, tą vertinimą, vadinamą. Tai čia atsakymas į Jūsų klausimą, kad 

pasikeitė. Pasikeitė visuose lygiuose po 2014 m. Kas visą laiką, aišku, būdavo sudėtingiausia iki 2014 

m. - tai politinis lygmuo. Man net yra sakę, kad kariškiai - ar prancūzai, ar vokiečiai, ar kiti, situaciją 

mato taip, kaip mes matome - kas ant žemės vyksta į rytus nuo mūsų arba į vakarus, jeigu turime 

Kaliningrado sritį galvoje. Bet į politinį lygį šita žinutė nenueidavo. Būdavo visai kitas požiūris į V. 

Putiną ir į Rusiją. Su V. Putinu ir Rusija buvo bendarbiavimas net kariniame lygmenyje, net spec. 

pajėgos, nežinau ar vokiečiai, ar kas, turėjo bendrą projektą su Rusija ruošiant spec. pajėgas. Tai buvo 

labai daugybė verslo projektų (nafta ir t.t.), reiškia atsivėrė nuo 1990 m. viskas ir tas važiavo šitais 
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bėgiais. Tai Rusija politiniame lygyje kai kurioms valstybėms būdavo viltis ir dėl to į kai kuriuos 

dalykus užmerkdavo akis.  

Kaip Jūs vertinate Lietuvos institucijų bendrą veiklą, kai Jūs buvote ministrė arba Seimo 

komitete NSGK? Išskiriant iki 2014 m. ir po 2014 m., jeigu tai yra kaip lūžinis taškas. Aktualu 

sužinoti, atsižvelgiant į užsienį nukreiptą politiką - veikiant Prezidentūrai, URM, KAM, galbūt 

Seimo. 

Na, matot, mūsų didžiausia sėkmė, kai aš žiūriu į kitas šalis (Moldova, Ukraina, Gruzija), kurios siekia 

tų pačių tikslų kaip mes nuo pat 1990 m., tai mūsų stiprybė buvo būtent šių institucijų stiprus darbas 

kartu, ypatingai tame ne politiniame lygyje. Turiu omeny ambasadorius, patarėjus, kitaip sakant 

valstybės tarnautojų lygmuo. Tai jis buvo be galo stiprus. Abidvi ministerijos, tiek KAM, tiek URM, 

yra institucijos atėjusios ne iš sovietmečio, bet naujai atėjusios, sukurtos jau Nepriklausomos Lietuvos. 

Ir netgi toks vienas veikėjas Viktoras Upaschik kažkokioj Rusijos žiniasklaidoje yra rašęs (skundęsis), 

netgi beveik galiu cituoti, “gali laimėti rinkimus, bet tu negali įveikti šito barjero”. 

Biurokratinio? 

Biurokratinio ta gerąja prasme, valstybės tarnautojų barjero, kuris yra užėmęs labai ryškią vakarietiška 

prasme kryptį. Tai va šitas buvo stipri vieta. Netgi nušalintam Prezidentui R. Paksui laimėjus rinkimus 

ir atėjus į valdžią, ta kryptis nebuvo pakeista ir kaip nebūtų paradoksalu, šiandien Washingtone 

saugomos mūsų įstojimo į NATO deponuota sutartis, yra su R. Pakso parašu.  

Žinau, kad kaip L. Linkevičius buvo URM ministru, jis sakė, kad yra labai mažas diplomatinis 

korpusas. Galbūt ne tik jisai, galbūt aš ir daugiau esu girdėjęs tokių pasisakymų, kad mūsų 

valstybės ambasados žmonių kiekių nėra tokios didelės. Ir galbūt mes saugumo temą galime 

laikyti prioritetine ir spręsti kylančius klausimus, bet mūsų žmogiškieji resursai yra riboti. 

Bet užtat labai aktyvūs žmonės, kurie dirba. Senosiose valstybėse būtų neįmanoma įsivaizduoti, kad 

vienas žmogus gali tiek daug padaryti. Būtent todėl, kad būtent iki šiol tai būdavo tokia 

nepriklausomyninkų karta, valstybininkų karta (gerąja prasme), kurie dirbo tą darbą daug kur ir iš 

idėjos. Tai nežinau, kaip bus toliau, bet dabar tai šitas barjeras yra labai svarbus žvelgiant į Rusijos 

siekį pakeisti mūsų kryptį. Tai vat dėl to bendradarbiavimo čia yra svarbiausias dėmuo. Net ir 

keičiantis valdžioms, pvz. po 2016 m. rinkimų, kai URM, KAM dirbo politikai, ministrai, kurie 

tiesiogiai nebuvo susiję su šių rinkimų rezultatais. Na, taip diplomatiškai kalbant. 

Noriu pasitikslinti. Jūs sakote, kad būtent tas valstybės tarnautojų arba diplomatų vaidmuo yra 

išskirtinis.  

Išskirtinis. Bet ne tik diplomatų, o ir krašto apsaugos, ir tos pačios kariuomenės atstovavimas. 
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Bet jisai aišku, buvo bandomas keisti. Visokie būdai buvo. Ir tie paskyrimai, ir t.t., bet tai detalės. O 

šiaip iš tikrųjų šitas yra labai svarbu. Mūsų politinė sistema nėra tokia stipri, nagrinėjant politines 

partijas - imant kairę, dešinę. Šiaip kitose valstybėse jeigu imtume politinių partijų stiprumą, tai jis yra 

tiesiogiai proporcingai, kitaip sakant nuo jo priklauso ir vyriausybių stiprumas (politikų stiprumas turi 

įtakos vyriausybės stiprumui).  Tai Lietuvoje, deja, ne visos partijos turi stiprių žmogų darbui užsienio 

politikoje, krašto apsaugoje, kitur. Tai nėra prioritetas daliai politinių partijų. Čia yra ir pliusas, ir 

minusas. Minusas - nėra tų žmonių, pliusas - neturėdami tų žmonių ima žmones iš kito resurso, ir 

nebūtinai tas yra blogai. 

Kaip iš ekspertinės pusės jūs vertintumėte prioritetus arba tam tikras ambicijas 2009 - 2019 m., 

gal galite jas įvardinti, kaip jūs matote juos iš šono? Aišku, 2014 m. akivaizdžiai buvo prioritetų 

pokyčiai. Ir apskritai buvo pirmininkavimo ir ES 2013 m. , ir JT Saugumo tarnyboje. Ar Jūs, 

būdama saugumo srities politikė, jautėte kad kokie buvo tie prioritetai? 

Na, gal tie prioritetai vertinant  man kaip politikei, 2014 m. pasikeitė visuomenės požiūris. Ji buvo 

tikrai sukrėsta dėl įvykių Ukrainoje, kadangi tai buvo arti mūsų. Ir tikrai, didžioji dalis suprato esmę ir 

pasikeitė mūsų visuomenės požiūris į poreikį turėti kariuomenę, finansavimą kariuomenei. Drastiškai 

pasikeitė požiūris į pačių žmonių dalyvavimą. 

Ar galima teigti, kad visuomenė darė spaudimą politikams tam tikra prasme veikti? 

Žinoma, aš tą noriu ir pasakyti. Kai, berods, 2010 m. mes darėme apklausą ir radome, kad vos ne 90 

proc. mano, kad krašto apsaugai nereikia didinti finansavimo (nors tuo metu finansavimas siekė apie 1 

proc.), tai įsivaizduokite kaip tu gali gauti konsensusą Seime, eidamas su pasiūlymu visiems mažinti 

finansavimą, o kariuomenei didinti - ne tik kad nemažinti. Tai čia yra neįmanoma. Visur priklausoma 

nuo visuomenių. Netgi požiūris į Rusiją kur nors Vakaruose labai stipriai priklauso nuo to, kiek 

visuomenė politikams deleguoja šitą funkciją - ta prasme, ar jie yra susirūpinę tuo. Tai pasikeitė 

drastiškai. Vienas iš pasikeitimų, t.y pagrindinis pasikeitimas - požiūris į krašto apsaugos finansavimą 

ir tą pagaliau padarėme. Ir pagaliau atsirado politinių partijų susitarimas. Aišku, jis galėjo būti ir 

ambicingesnis. 

Priminkite metus, prašau. 

Čia reikia peržiūrėti ir pasiieškoti. Čia buvo ir 2014 m. ir paskui dar vienas vyko, o paskui dar ir prie 

premjero S. Skvernelio, po 2016 m. buvo ir dar vienas. Na, tai balsavimai Seime, kada buvo padidintas 

biudžetas. Dar premjeras A. Butkevičius buvo 2014 m. Ir kitas pasikeitimas - šauktinių grąžinimas. Šis 

įvykis buvo labai svarbus, kada supratome, kad kariuomenė yra be eilinių. Tą buvo jau galima 
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paaiškinti žmonėms ir buvo sugrąžintas nors ir toks dalinis, bet šaukimas buvo sugrąžintas. Tai jau yra 

didelis žingsnis į priekį. Visuomeninės organizacijos sustiprėjo, savanorių padaugėjo. 

Kaip užsienio partneriai reagavo? Kaip jie vertino? 

Na, taip labai gerai, aišku užsienio partneriai - žiūrint kokie. JAV visada bardavo šalis, kurios neskiria 

2 proc. Ir visame NATO po šito įvyko drastiški pokyčiai. Ir visos NATO šalys pradėjo siekti 2 proc. ir 

ne viena šalis pasiekė tokį finansavimo skyrimą. Ypatingai tai buvo svarbu mums, toms paribio 

valstybėms, kurios šaukėsi pagalbos - kitų šalių dislokavimo pas mus, o pačios net 2 proc. neskiria. Tai 

kaip tu gali argumentuoti tada tą kitų valstybių dislokavimą? 

Jūs paminėjote Amerikos kritiką. Po 2017 m. visi labai akivaizdžiai pamatė. 

Visada ji buvo. Kai aš dar 2008 - 2012 m. ministrė buvau, taip kaip visi atėję bažnyčioje sukalba 

“Tėve, mūsų”, lygiai taip pat kiekvienas NATO gynybos ministrų susitikimas prasidėdavo nuo kalbos 

apie per mažą biudžetą, apie 2 proc.  

Tai iš principo, D. Trumpo toks naglumas, labai griežtas pasakymas prilygo tai pačiai žinutei. 

Taip, jis pasakė taip drastiškai, kad visi išgirdo. O anų “Tėve mūsų”, jau nebegirdėdavo niekas. 

Galbūt Jūs pastebite dar kokių nors stiprybių su kitais užsienio partneriais, kas liečia 

bendradarbiavimą?  Pavyzdžiui su danais, olandais, Šiaurės šalys. Imant pavyzdžiui nuo 2014 m. 

Na, ir iki 2014 m. buvo. Čia kaip tik mūsų formatai - Šiaurės Europos šalių ir Baltijos šalių formatas 

gynybos ministrų, kariuomenės vadų, na ir aukštesniame lygmenyje - ir Prezidentų, ir Seimo 

Pirmininkų, ir Premjerų. Tai ir bendrus projektus buvome pradėję vystyti - mūsų sausumos pajėgų 

brigada buvo Danijos divizijoje. Tai čia šitie formatai labai su Šiaurės šalimis, ypač su Danija, buvo 

vystomi. O mūsų trijų Baltijos šalių, nepaisant to, kad esame konkurentai ekonomikoje ir t.t., bet 

gynybos sritis vertė Baltijos šalis dėl tų pačių grėsmių būti kartu ir dalinantis informacija, ir pan. Gaila, 

dabar girdžiu vyksta, bet mes tada pradėjome kalbėti apie bendrus pirkimus. Pavyzdžiui, yra nupirkti 

skirtingi oro erdvės stebėjimui skirti radarai. Na, yra daug padaryta atskirų dalykų, kur Šiaurės šalys 

galėjo būti mums gera pamoka, gera mokykla, dėl to, kad jie sugebėjo tą padaryti, nors ne visi būdami 

NATO ar ES nariais, kad sugebėjo rasti bendrą formatą ir pradėti kartu įsigyti ginkluotę. Tai ir pigiau, 

aišku tarpusavio sąveikai (angl interability) naudinga labai. Tai visa šita jau buvo ir iki 2014 m. O 

dabar, po 2014 m. pagrindinis bendradarbiavimo pavyzdys ir faktorius yra eFP visose keturiose šalyse - 

Lenkijoje ir trijose Baltijos valstybėse, ir dėl kitų bendrų projektų, aišku.  

Gal galite prioriteto tvarka išvardinti penkias valstybes, kurias Jūs matote šiuo metu kaip 

pagrindinius Lietuvos partnerius saugumo srityje? 

Tai aišku, pirmoje vietoje JAV.  
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Ar visą laiką JAV buvo pirmoje vietoje? 

Taip, visą laiką. Niekam nebuvo abejonių dėl to, iš strateginės pusės. Tai nereiškia, kad Danija mažiau 

svarbi, bet tai pačiai Danijai JAV yra svarbi. Tai čia visiems svarbi. Aišku Lenkiją dėčiau dėl mūsų 

geografinio bendrumo ir bendrų gynybos planų. Kaip Lenkija be mūsų, taip mes be lenkų. Praktiškai 

neapginami esame. Vokietija dabar jau labai svarbi. Labai svarbi. Ją dėčiau, turbūt, į trečią vietą. 

Nežinau, kaip čia man įdėti Latviją, Estiją.  

Nedėkite jų. 

Nežinau, kaip čia dabar graduoti. Aš visus šiuos penkis rašau, turėdama omeny, kad mums visiems tai 

labai svarbu. Čia mūsų trijų yra svarbiausi partneriai. 

Dar norėčiau dėl Vokietijos. Turbūt iki 2014 m. dar nebuvo ji tokia svarbi? 

Ne. Nors žinot, ką aš Jums pasakysiu? Nors politiškai atrodė, kad Vokietija turėjo į daug ką skirtingą 

požiūrį (net mūsų narystės NATO atžvilgiu buvo skeptiška ir reikėjo daugiau pastangų dėti, kad 

vokiečiai mūsų neblokuotų), bet jei pasižiūrėtumėte pavyzdžiui į mūsų aukščiausių kariuomenės vadų 

biografijas, jūs rastumėte beveik visus, kaip mes vadiname vokiečius. Vokietija viena pirmųjų atidarė 

savo akademijas ruošti mūsų kariuomenės elitą, kas yra labai svarbu. Vokiečiai labai daug įdėjo 

finansavimo keičiant mūsų ginkluotę. Jie taip pat buvo aktyviausi net ir oro policijos misijoje 

Zokniuose. Na, tik vokiečiai tai darė tyliai – nelabai garsiai skelbdami, o praktiškai veikdami. O dabar 

Vokietiją rašau į tą penketuką, nes jie dabar vadovauja eFP. Aišku, Didžioji Britanija – visada norėjosi, 

kad jie būtų šalia. 

Kiek dabar žinau, dabar vienas yra didesnių bendrų projektų su jais JEF – ypač greito 

reagavimo projektas NATO formate, kur britai vadovauja.  

Taip, britai. Jų pajėgos mums svarbios.  

Nu tai čia keturis parašiau. Ką žinau.  

Danija? Prancūzija? 

Na, tada visos svarbios. 

Na, bet su Prancūzija yra net strateginė partnerystė pasirašyta. 

Čia D. Grybauskaitės buvo pasirašyta, bet ji tokia popierinė. Bet svarbūs irgi. Kodėl? Prancūzai irgi 

dalyvauja eFP. Gal Daniją dėkim? Vien per tą sausumos pajėgų formatą.  

O galima sakyti, kad dabar su Danija yra toks ilgalaikis ryšys ir pasitikėjimas? Nes mes gi ir 

Irake po danais anksčiau, būdavo, važiuodavome į misijas. Jis nėra toks tik po 2014 m., panašiai 

kaip su Vokietija. Gal aš pats to neįžvelgiau. 
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Taip, buvo buvo. Bet Danija, matot, yra irgi įdomus mūsų interesų kampas. Kažkada Zokniuose buvau, 

priiminėjome danų misiją ir tada daugiau pasiruošiau galvodama, ką pasakyti. Tai Danija Sovietų 

laikais būdavo pirmoji NATO valstybė, kai mes dar nebuvome laisvi, kuri būtent iš Zoknių būtu 

atakuojama. Tuo aš noriu pasakyti, kad Danija turi tiesioginį interesą. Ji ilgą laiką – visą Šaltąjį karą – 

gyveno prie fronto linijos.  

Na, jiems tokia strateginė reikšmė. 

Taip, strateginė reikšmė. Tai jiems dabar būti čia reiškia saugoti save - atitraukti save. Jeigu mums taip 

būtų - Baltarusija taptų nebe Rusijos įkaite, o atsivertų keliai į demokratiją, tai aišku, kad mūsų 

interesas būtų tiesioginis - kad ne mes būtume kraštiniai. O jie, danai, tada buvo kraštiniai. Taip, kaip 

mes dabar kraštiniai.  
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3 priedas 

 

Interviu su KAM gynybos politikos direktoriumi ir 2017–2020 m. gynybos patarėju Lietuvos 

ambasadoje JAV, dr. Vaidotu Urbeliu  

2021-06-09 

 

Kokia buvo 2012-2015 m. Lietuvos tarptautinio dalyvavimo (aktyvumo) reikšmė Lietuvos kaip 

mažos valstybės saugumui?  

Lūžio taškas buvo 2014 m. Iki 2014 m. su mumis kaip ir nelabai kas norėjo šnekėtis. Visiems plius 

minus saugumo situacija atrodė gera, nieko čia tokio nebuvo. Na, aišku 2008 m. buvo Gruzija, bet po 

Gruzijos 2009 m. viskas vėl grįžo į senas vėžias, vėl pradėjo su rusais kalbėtis, vėl prasidėjo įvairios 

iniciatyvos. Ir mūsų gynybos biudžetas buvo toks apgailėtinas. Sakyčiau, kad tuo laikotarpiu, jeigu ne 

Goro provincija Afganistane, tai su mumis iš viso nebuvo apie ką šnekėtis, nebent tik iš mandagumo. 

Viskas pasikeitė po 2014 m. - ir biudžetas pradėjo didėti, ir prasidėjo didesnis intensyvumas, - labai 

didelė takoskyra. O kaip pokalbyje aktyvumas prisideda prie saugumo, tai žiūrint, koks aktyvumas? 

Na ir dalyvavimas mūsų, Lietuvos, pvz. pirmininkavimas. 

Na, taip - tai operacijos mus ištempė, atvirai pasakysiu. Jeigu ne Goro provincija ar SOP Afganistane, 

tai mums būtų buvę daug sunkiau gauti kokio nors dėmesio. Jeigu taip suvedi saugumą, tai čia labai 

tolima sąsaja, nes saugumas priklauso ir nuo Rusijos, ir nuo mūsų, ir nuo sąjungininkų. Sąjungininkų 

čia nebuvo, nepaisant Goro ir panašiai - atvažiuodavo į pratybas, bet taip pat būdavo momentų, kai 

Lietuvoje nieko nebūdavo. Tai jeigu kalbėti per buvimo prizmę, tai iki 2014 m. niekas nejautė poreikio, 

nepaisant mūsų aktyvumo. Bet tas aktyvumas leido mums palaikyti savo įvaizdį.  

Estai turėjo ir operacijas, ir 2% nuo BVP tuo metu, o mes turėjome tik operacijas. Jeigu nebūtume ir 

turėję, tai niekieno dėmesio nebūtume atkreipę. Ir tai suvaidino ne mažą rolę. Na, kalbant apie kitokį 

aktyvumą, negalėčiau kažko kitokio dar išskirti, nes operacijos vis vien yra pagrindas. 

Jeigu kalbėtume apie saugumą bendrai 2009 - 2019 m.? Kaip jūs vertintumėte Lietuvos, kaip 

mažos valstybės, politinį dydį, žiūrint į veiklą užsienyje per administracinę ir institucinę 

sanglaudą? Kaip šiame dešimtmetyje kito URM, KAM ir Prezidentūros trikampis ar ir 

atstovybių prie organizacijų santykis? 

Jeigu kalbama apie galimybes veikti, tai šiuo atveju didžiausias pokytis buvo šalies gynybos biudžeto 

didinimas. Nes tai reiškia ne tik skaičių procentais, bet ir didesnius išteklius veikti - atlikti projektus, 

pavyzdžiui stiprinti ginkluotę. Pastarasis pavyzdys yra svarbus žingsnis, nes tai iš karto atidaro daugiau 
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durų - su tavimi kalbasi. Aišku, natūraliai didesnis susidomėjimas kilo po Krymo įvykių - visi pradėjo 

domėtis situacija regione, nes Rusija buvo pamiršta. Visi tuo metu daugiau domėjosi Kinija, Lotynų 

Amerika, migracija, terorizmu, bet staiga Rusija grįžo. Tai šia prasme aktyvumas padidėjo. Ar mes 

turime vieningą nacionalinio saugumo aparatą - trikampį? Ne, mes jo tikrai neturime. Kiekvienas 

organas veikia savarankiškai, o kaip matai ir dabar (nors tuo metu nebuvo) yra ir konkurencijos 

elementų. Nesuvesčiau to su asmenybėmis, nors, aišku, tai irgi gali turėti įtakos, bet anksčiau ar vėliau 

jis būtų iškilęs, nes Konstitucijoje, mano supratimu, tai nėra aiškiai parašyta. Ir tai nėra mūsų sandara - 

pusiau Prezidentinė, kur nėra labai aiškios tos funkcijos. Nepaisant to, kad visi kalba apie asmenybes, 

aš to taip neišskirčiau. Kyla klausimai dėl to, kad nėra aiškiai įvardinta.  

Ar mūsų veiklai tai turi įtakos, tarkim pritraukiant sąjungininkus ar derybų atveju? 

Darbiniu lygmeniu, nelabai. Visi čia vieni kitus pažįsta vien dėl to, kad visi vieni kitus pažįsta. Ir tai yra 

mažos šalies pliusas, bet kartu ir prakeikimas. Prakeikimas, jeigu kas nors ima pyktis, tada sistema 

neveikia. O išsigelbėjimas, nes kai visi vieni kitus pažįsta, tai atsiranda bendrumo jausmas. Dėl to 

mažoms šalims lengviau priimti greitus sprendimus. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę per 8 val. buvo 

sugeneruota 20 mln. EUR KAM, kad mes virš 2 % pakiltume. Tai užtruko porą valandų. Nei vienoje 

didelėje šalyje tai nebūtų įmanoma. Čia veikia bendraminčiai ir bendras tikslas.  

Aš visada sakau, kad pas mus paremta asmenybėmis, bet ne sistema. Nacionalinio saugumo proceso 

Lietuvoje nėra. Kaip yra kitose šalyse, kur yra Nacionalinio saugumo Taryba, kuri valdo, kurioje 

vyksta derinimas, veikia koordinacija ir yra viskas sustyguota kaip kokiame orkestre. Tai pas mus 

kitaip - viskas priklauso nuo asmenybių. Ateina vienur stiprus žmogus, tai balansas pasislenka į vieną 

pusę. Ateina kitur stiprus, ten pasislenka. Tai pas mus viskas daugiau paremta asmenybėmis, o ne 

sistema. Aišku, tai gali būti privalumas ir minusas, ir sunku pasakyti, kas geriau. 

Kaip Jūs apibūdintumėte bendradarbiavimo su Vakarų partneriais pokytį po 2014 m.? Ką Jūs 

išskirtumėte? 

Pagrindinis pokytis įvyko dėl Rusijos grėsmės. Bendradarbiavimas yra labai platus terminas. 

Pagrindinė išraiška – NATO eFP atsiradimas, kuris buvo greitas, sprendimas buvo priimtas Varšuvoje 

summit‘e. Kaip ant NATO liniuotės padėjus, viskas įvyko gana greitai, per kokius 7 mėnesius. Jeigu 

žiūrint iš praktinės pusės, tai atsirado eFP, enhanced air policing ir virš mūsų pradėjo skraidyti 

žvalgybos asset‘ai. Tai jei žiūri visiškai praktiškai, tai tie trys. Pasikeitė planavimo prielaidos. 

Valstybės pakeitė savo planus - ne tik NATO, bet ir nacionalinius planus, kurių mes gal nematome. Bet 

visas bendradarbiavimas, pratybos pakilo. Pasikeitė scenarijai iš peacekeeping‘o, taip pat prielaidos. 

Bendrame kontekste ne tik grėsmės pasikeitė, Vakarų Europoje pradėjo didėti gynybos biudžetai ir ėmė 
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keistis tendencijos, dėl sunkiųjų pajėgumų atsisakymo: artilerijos, tankų, dar ko nors, pradėjo stoti. 

Šalys pradėjo suprasti, kad ta konvencinė karinė jėga yra taip pat svarbi. Na nes mūsų saugumui, tai kas 

darosi Lenkijoje, Vokietijoje irgi yra žiauriai svarbu. Ar Olandijoje ar Britanijoje, gal net toj Danijoj 

biški. Tai va tie procesai ten irgi pasikeitė, tai va tą dalį reikia niekada nepamiršti. Vakarų Europa irgi 

pradėjo keistis. Ne tik mąstyme, bet ir piniguose ir planuose gynybos, taip pat įsigyjimuose. Tai va tas 

pokytis buvo žiauriai svarbus.  

Koks būtu amerikiečių dėmuo visame šitame? Daug kas bando supriešinti ES Strateginę 

autonomiją ir JAV. Pradžioje buvo kuopa, po to buvo suderinti ir batalionai į Lietuvą. Jūs ir pat 

buvote 2017-2020 m. Vašingtone. 2017 m., tas D. Trumpo fenomenas, ar jis tikrai keitė kažką ar 

čia visi tik dirbtinai viską išpučia?  

Pradėkime nuo to, kad NATO yra Amerikos aljansas. Tai nėra britų, vokiečių, tai yra Amerikos 

aljansas, kuris grindžiamas JAV saugumo garantijomis. Visa kita yra priedai prie to. Jei klausi 

amerikietišką dėmenį, tai jis yra pagrindinis, net jei jų ir nėra čia fiziškai, nes pats NATO konstruktas 

yra amerikietiškas, o ne vokiškas. Amerikiečiai priėmė tą lanksčią kariavimo strategiją. Jie prisiėmė tą, 

kad jie būtu operational unpredictable. Tipo mes būsime tai čia, tai čia, tai čia, tai čia. Mes nelaikysime 

mažų vienetų pastoviai prie fronto linijos, mes tiesiog išbandysime visur. Ta prasme, kad rusai nežinotu 

kur mes būsime, iš esmės tokia filosofija. Ji aiškiai kirtosi su mūsų noru matyti čia amerikiečius 

pastoviai. Mes čia norime jus įcementuoti, o jie sako ne, mes norime būti unpredictable. Tai čia buvo ta 

didžioji kova ir nesusipratimas. Dabar aišku tie batalionai yra, bet ar jie bus visą laiką niekas nežino, 

nes doktrina nepasikeitė amerikietiška. Bet bet kuriuo atveju mūsų gynyba yra paremta ne tik tuo kas 

yra vietoje, bet ir greitais efektais mūšio lauke jeigu yra krizė. O tuos efektus amerikiečiai gali pristatyti 

nedelsiant. Ir laivynas ir spec. pajėgos ir tie patys bombonešiai atskristi iš Luizianos. Ką jie daro be 

sustojimo. Taip pat ir pastiprinimo priėmimas irgi greitas, visą tai reikia atidirbti. Amerikiečių rolė ir 

buvo, jei grynai gynybine prasme, atmeti tą visą platesnį kontekstą, pagrindinė rolė ir buvo kaip 

atidirbti tą visą pastiprinimą ir efektų greitą atnešimą į regioną esant krizei. Tai ten visi šitie „military 

mobility” iš kur čia atsirado, visos tos kitos idėjos, visos pratybos, bombonešių skraidymai virš 

Lietuvos, žvalgybos lėktuvų atsiradimas. Tai visa tai yra tos amerikietiškos strategijos dalis. Gali čia 

ginčytis, vertinti ją, ar tau patinka ar nepatinka toks požiūris („unpredictability“), na bet tokia yra jų 

strategija, ne mums ją pakeisti.  

Vis tik dėl to D. Trumpo, politiniame lygmenyje tarkim, vis tiek gi buvo derybos ten niekam 

nesakius su Rusija, sankcijų Rusijai dėl Ukrainos noras atšaukti, lyg tai vėl kažkas?  
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Ką aš mačiau fiziškai, nieko bendro neturėjo su retoriką, ką rašė mūsų spauda. D. Trumpo 

administracija buvo labai prieinama, niekada neturėjau tiek kontaktu su amerikiečiais, kiek 2-3 D. 

Trumpo metais. Paskui, kažkaip jo pasidarė keistai. Jis pradėjo labai žmones mažinti svarbiausia. Ir čia 

turbūt buvo žmoniškas faktorius iš dalies. Man asmeniškai, kiek aš pažįstų žmonių, buvo visai gerai 

dirbti su D. Trumpo administracija ir jie darė viską teisingai mūsų regione. Batalionų rotacijos atsirado 

prie jų, tie žvalgybos lėktuvai atsirado prie jų, žvalgybos celė Kaune atsirado prie jų, nu ką aš žinau. 

Pagalba prie D. Trumpo mums ta Baltic Security Assistance, nežinau kiek kartu, gal 4-5 kartus 

padidėjo. Jei žiūrint dvišališkai, regioniškai aš neturiu kuo skustis. Kas mums buvo blogai, kad jis 

susipyko su vokiečiais ir vat kitais sąjungininkais. O jeigu NATO nori būti stiprus, tai tas link‘as tarp 

Amerikos ir Vokietijos turi būti na žiauriai stiprus. Kadangi jo nebuvo, ta bendrąją prasme tai aišku 

kenkia mūsų saugumui, nėra kalbos, tie ginčai. Bet jeigu žiūrint taip jau labai smulkiai regioniškai, D. 

Trumpo administracija dirbo kaip ir kitos administracijos, nemačiau aš jokio skirtumo.  
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4 priedas  

 

Duomenys apie KAM politiką formavusių lyderių interviu 

 

Vardas 

pavardė 

Pareigos  Aptartas 

laikotarpis 

Data, trukmė Interviu forma 

Raimundas 

Karoblis 

URM viceministras 

2015–2016 m.;  

KAM ministras  

2016–2020 m.  

2009-2019 m., bet 

koncentruojantis į 

2016-2019 m.  

2021-04-23,  

46 min. 33 s.  

Nuotoliniu būdu, 

vaizdo įrašas  

Rasa 

Juknevičienė 

KAM ministrė  

2008–2012 m.;  

NSGK narė  

2013–2019 m.  

2009-2019 m., bet 

koncentruojantis į 

2009-2012 m.  

 

2021-06-04,  

31 min. 30 s.  

Nuotoliniu būdu, 

vaizdo įrašas 

Vaidotas 

Urbelis 

KAM politikos 

direktorius  

2011–2014 m.;  

KAM gynybos 

politikos direktorius  

2014–2017 m.;  

Gynybos patarėjas 

Lietuvos ambasadoje 

JAV 2017–2020 m.  

2009-2019 m.  2021-06-09,  

20 min. 45 s.  

Nuotoliniu būdu, 

vaizdo įrašas  

 

 

 


