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Santrauka  
 

 Energetinis saugumas – viena iš labiausiai skirtingas nuomones sukeliančių 

NATO veiklos sričių. Nors į saugumo bendruomenės darbotvarkę atėjo jau 1999 m. NATO 

Strateginėje koncepcijoje – vieningos politikos link šiuo klausimu yra judama labai lėtai. 

Energetikos sektorius įgauna vis didesnę reikšmę naujos kartos konfliktuose, todėl aiški 

gynybinio Aljanso kryptis šiuo klausimu yra svarbi narėms bei NATO tiesioginės įtakos 

zonos šalims. Šioje vietoje kyla esminė problema – prie NATO prisijungusių šalių 

bendradarbiavimas energetinio saugumo srityje iš esmės nesiplečia. Viršūnių susirinkimų 

deklaracijose oficialiai tvirtinama energetinio saugumo kryptis kito, tačiau praktinės 

bendradarbiavimo išdavos – ribotomis įgyvendinimo galimybėmis. Viena iš pagrindinių 

priežasčių, jog NATO energetinis saugumas yra stipriai veikiamas tiek išorės, tiek vidaus 

veiksnių – ribotumų, kurie stumia šalis nuo tolimesnio bendradarbiavimo gilinimo nepaisant 

potencialios naudos ieškojimo. 

Tyrimo objektas. NATO narių bendradarbiavimas energetinio saugumo srityje. 

Darbo tikslas. Įvertinti bendradarbiavimo ribotumus Šiaurės Atlanto sutarties 

organizacijojos energetinio saugumo srityje  

Siekiant įgyvendinti darbo tikslą įgyvendinami šie uždaviniai: aprašyti 

institucionalizmo teoriją leidžiančią tirti energetinio saugumo ribotumus NATO; Atskleisti 

NATO energetinio saugumo raidos kontekstą; Ištirti NATO energetinio saugumo veiklų 

įgyvendinimą; Ištirti saugumo bendruomenę veikiantį (ne)bendradarbiavimą energetinio 

saugumo srityje. 

   Darbe yra taikomi kokybinio tyrimo metodai: pirminių ir antrinių literatūros šaltinių 

turinio analizės metodas, patirčių ir stebėjimo bei interviu metodai. 

Darbo išvados. Šalims susibūrusioms grėsmės atsakui, gilinti integraciją 

energetinio saugumo srityje yra sudėtinga dėl didelės narių prioritetų, interesų, ekonominės 

– karinės dimensijos galimybių skirtumų bei didelio institucijų, susijusių su energetiniu 

saugumu, skaičiaus. Turima darbotvarkė teikia minimalią naudą visoms saugumo 

bendruomenėje esančioms šalims. Energetinio saugumo darbotvarkė turi mažai bendrų 
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sąlyčio taškų tolimesnei integracijai dėl diferenciacijos tarp Aljanso didžiųjų bei mažųjų 

galių. Mažosios šalys, dėl galimų bendradarbiavimo pasėkmių kaštų, nesiryžta aukoti 

naudos trumpalaikėje perspektyvoje (įgyvendinami nacionalinių gynybos pajėgumų 

prioritetai) dėl naudos ilgalaikėje perspektyvoje. 

Tyrimo metu pasitvirtino hipotezė H1: Išsiskiriančios Aljanso narių pozicijos 

neleidžia efektyviai plėtoti energetinio saugumo politikos. Hipotezės – H2: NATO narių 

išsiskiriančios pozicijos nedaro įtakos energetinio saugumo politikos vykdymui;  H3: Esama 

NATO struktūra neleidžia energetinio saugumo klausimui įsitvirtinti politinėje 

darbotvarkėje – tyrimo metu buvo paneigtos. 

                    Raktiniai žodžiai. NATO, energetinis saugumas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Juozelskis A. (2018). Integration of Security Community: the Limitations of Energy Security elements in 

NATO / Bachelor‘s thesis in Political science. Supervisor: doc. dr. G. Česnakas. Vilnius: Department of 

Political Science, The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.  

 

Summary  
 

 

 Energy security – one of the most diverse areas within the scope of NATO. 

Despite the fact that energy security is part of NATO agenda as it was included in NATO 

Strategic  concept of 1999 m.– still there is lack of movement to unified energy security 

policy. In the new age warfare energy security is becoming increasingly important. The clear 

direction NATO on this issue is important for the members states and states of direct NATO 

security community influence zone. The main issue is that level of cooperation among the 

countries that joined NATO in the field of energy security does not substantially increase. 

The vector of energy security policy was changing from summit to summit and practical 

output has very limited implimentation possibilities. The main reasons of limited practical 

implimentation of NATO energy security policy – external and internal limitations, which 

pushes members of security society away from deepening cooperation and integration of 

energy security agenda despite the available potential benefits. 

 Research object. Cooperation of NATO members in sphere of energy security.   

 Research objective. To evaluate limitations of energy security cooperation in 

the North Atlantic Threaty Organization. 

 Research tasks will be completed to reach research objective: to describe 

neoliberal institucionalism theory which allows investigating limitations of NATO in energy 

security field; To reveal context of evolution of energy security agenda in NATO; To 

investigate scope of implementation of NATO energy security means; To  investigate energy 

security  (non) cooperation of the security community. 

 Quality research methods are used in the research: primary and secondary 

sources content analysis, experience and tracking, interviews.  

  Conclusions. To deepen cooperation in the context of energy security for 

NATO countries is difficult because of national security priorities, national interests, 

economic – military dimension capabilities and huge diversity of institutions responsible for 

energy security agenda inside NATO. Energy security agenda meets minimal national 
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interests requirement of all NATO members. Differiantiation among security community is 

huge. Priorities of minor powers leaves too few common points of interest for absolute 

benefit searchers – great powers of the alliance. Minor powers limits their cooperation in the 

energy security agenda because of possible costs on joint energy security initiaves. They not 

sacrifice short term gains (implementing priorities on national security capabilities) for long 

term gains. 

 Hypothesis – H1: Diference between positions of NATO members stops from 

developing alliance energy security policy; Has been proven during the research. Hypothesis 

– H2 and H3 have been denied during the research.  

 Keywords. NATO, energy security. 
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Santrumpų sąrašas 
 

 

 

IAE – Tarptautinė Energetikos Agentūra 

IAEA – Tarptautinė Atominės Energetikos Agentūra 

EDA – Europos Gynybos Agentūra 

NATO ENSEC COE – NATO Energetinio Saugumo kompetencijos centras 

ESCD – Kylančių Saugumo Iššūkių Skyrius 

ACT – Aljanso vadavietė transformacijai 

NSA – NATO Standartizacijos Agentūra 

NSTO – NATO Mokslo ir technologijų organizacija 

NSPA – NATO Logistikos agentūra 

SPS – Mokslas taikai ir saugumui programa 

PfP – Partnerystė Taikai programa 

SENT – NATO Išmanosios energetikos komanda 

CL – Tarptautinės karinės pratybos „Gebantys logistai“ 

RFS – Pagalbos prašymas 

TTX – Stalo pratybos 

CEIP – Kritinės energetinės infrastruktūros apsauga 

HPGS – Hybridinė Energijos Gaminimo Systema 

RFS – NATO Energetinio Saugumo kompetencijos centro pagalbos prašymas  

OAE – Nato misija „Operacija Aktyvus Siekimas“ 

IV – Islamo Valstybė 

IESMA – Inovatyvūs energetikos sprendimai kariuomenėms 

MLCC – Tarptautinis logistikos koordinavimo centras 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Įvadas 
 

 

 

Temos aktualumas. Po Šaltojo karo pabaigos iki Rusijos Federacijos įsiveržimo į 

rytų Ukrainą, buvo manoma, jog NATO išgyvena identiteto krizę, naujų saugumo iššūkių 

kontekste1. Terorizmas, kibernetinis bei energetinis saugumas, kaip nauji saugumo iššūkiai 

į NATO politinę dienotvarkę buvo įtraukti XXI a. pradžioje, bet jiems yra skiriami skirtingi 

prioritetai. Energetinis saugumas – vienas iš labiausiai skirtingas nuomones sukeliančių 

NATO veiklos sričių. Pirmasis oficialius pareiškimas referuojantis į energetinį saugumą 

buvo įtvirtintas 1999 metų NATO Strateginėje koncepcijoje nors, kaip grėsmė, oficialiai 

įtvirtintas tik 2006 metų Rygos viršūnių susirinkime. Nepaisant to, aiškios, vieningos 

institucijos politikos šiuo klausimu yra judama labai lėtai. Tvirta tokio gynybinio Aljanso, 

kaip NATO, pozicija šiuo klausimu yra svarbi tiek organizacijos narėms tiek nesančioms 

jomis.  

XXI a. 2 deš. geopolitinės situacijos bei vykstančių karinių konfliktų kontekste 

energetikos sektorius užima vis svarbesnę vietą, todėl išauga glaudesnio bendradarbiavimo 

poreikis siekiant vieningo institucijos atsako. Verta atkreipti dėmesį, jog oficialiam 

energetinio saugumo, kaip grėsmės, įtvirtinimui pradžią davė išaugę teroristinių išpuolių 

mąstai prieš angliavandenilių gamintojus ir eksportuotojus bei 2005 metais vykusi Rusijos 

– Ukrainos dujų krizė2. Dėl šių priežasčių vieninga Aljanso narių pozicija leistų veikti, kaip 

vienam iš atgrasymo politikos elementų bei ateityje sumažinti galimų įvykių pasekmes. 

Nepaisant to, jog šalys narės vieningai sutaria: energetikos sektorius – grėsmė, tai yra tik 

harmoningų santykių palaikymo tarp Aljanso narių pasekmė3. Šioje vietoje kyla esminė 

problema – prie NATO prisijungusių šalių bendradarbiavimas energetinio saugumo srityje 

iš esmės nesiplečia. Viršūnių susirinkimų deklaracijose oficialiai tvirtinama energetinio 

saugumo kryptis kito, tačiau praktinės bendradarbiavimo išdavos – ribotomis įgyvendinimo 

galimybėmis. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių nacionaliniai gynybiniai 

                                                 
1 Sjursen H., „On the identity of NATO“, International Affairs, vol. 80 issue 4, 2004. p. 690.  
2 Monaghan A., „Energy Security – What Role for NATO?“, Academic Research Branch - NATO  

Defense College, No. 29, 2006. p. 2. 

   3 Arūnas Molis, energy in the military after the NATO summit meeting in chicago, Energy Security 

Center, http://www.act.nato.int/images/stories/events/2012/cde/mil_en_01.pdf , žiūrėta 2017 10 10,      

p. 3. 

 

 

http://www.act.nato.int/images/stories/events/2012/cde/mil_en_01.pdf
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prioritetai daro įtaką ir kitoms veiklos sritims, tačiau veiklos spektras jose plečiasi. Šalys 

negalėdamos įgyvendinti tam tikrų gynybinių prioritetų siekia glaudesnio bendradarbiavimo 

Aljanse. Teoriškai tai yra pagrindinis motyvas, gilinti tarptautinių institucijų integracijos 

spektrą – naudos ieškojimas.  

NATO energetinis saugumas yra stipriai veikiamas tiek išorės tiek vidaus veiksnių – 

ribotumų, kurie stumia šalis nuo tolimesnės integracijos nepaisant potencialios naudos. 

Vieni iš pagrindinių siūlymų energetikos kontekste – kuomet JAV diplomatas Richard Lugar 

išreiškė poziciją energetinių resursų tiekimo nutraukimą priskirti NATO 5 straipsnio 

operacijų sričiai4. Lenkija iškelė energijos sutarties pasirašymo idėją, tačiau buvo išreikšta 

Vokietijos pozicija apie galimą santykių blogėjimą Europoje5. Energetinis saugumas, stipriai 

veikiamas nacionalinių pozicijų, išgrynino fragmentaciją tarp didžiausių NATO narių 

užsienio politikos klausimais: Turkija nepalaikys griežtos pozicijos prieš Iraną; Italija, 

Vokietija, Prancūzija prieš Rusiją6. Fragmentacija stabdo narių įsitraukimą ir skatina veikti 

individualiai dėl interesų pažeidimo grėsmės, kurios padarinys – ribojamas naudos 

ilgalaikėje perspektyvoje siekis. Ilgainiui tapo aišku, jog NATO energetinis saugumas gali 

plėtotis tik energetinio efektyvumo siekimo srityje. 2012 metais Vilniuje buvo akredituotas 

NATO energetinio saugumo kompetencijų centras, kurio pagrindinė  užduotis – padėti 

Aljansui teikiant pasiūlymus bei rekomendacijas. Pagrindinės rekomendacijos susijusios su 

panaudojamų resursų mažinimu didinant kariuomenės efektyvumą, technologijų diegimo, 

atliekant infrastruktūros apsaugos analizes bei užtikrinant pramonės bei kariuomenės 

bendradarbiavimą7. Kompetencijos centro narės – Lietuva (steigėja šalis), Latvija, Estija, 

Prancūzija, Italija, Latvija, Turkija, Jungtinė Karalystė bei Gruzija (PfP šalis), JAV bei 

Vokietija prisijungė 2017 metų rudenį.8 Nepaisant didesnio šalių įsitraukimo į centro veiklą 

ir klausimo institucionalizacijos, verta pabrėžti, jog NATO, kaip institucija, neturi 

suformuoto energetinio saugumo apibrėžimo. Apibrėžimo nebuvimas iš dalies parodo 

aiškios, vieningos institucijos krypties ar bendradarbiavimo poreikio šiuo klausimu 

nebuvimą, todėl kol narės tariasi Aljanso vaidmuo išlieka nežymus ir ribotas. 

                                                 
4 Richard Lugar, Energy and NATO, http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-

energy-supplies-attack-nato-alliance, žiūrėta 2017 10 03. 
5 CRS report, NATO and Energy Security, Paul Gallis Specialist in European Affairs Foreign Affairs,  

Defense, and Trade Division, 2007 kovo 15 diena. p. 6  

            6 Monaghan (2 išnaša), p. 3. 
7 Molis A. Vaišnoras T., „Energy Security Through Membership in Nato and the Eu: Interests and 

Achievements of Lithuania“, Lithuanian foreign policy review, Vol. 32, 2014. p. 28. 
8 https://www.enseccoe.org/en, informacija. 2017 10 15. 

http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-energy-supplies-attack-nato-alliance
http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-energy-supplies-attack-nato-alliance
https://www.enseccoe.org/en
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Tyrimo problema. Kokie yra pagrindiniai veiksniai, ribojantys valstybių 

bendradarbiavimą energetinio saugumo kontekste NATO?  

Tyrimo objektas. NATO narių bendradarbiavimas energetinio saugumo srityje. 

Darbo tikslas. Įvertinti bendradarbiavimo ribotumus Šiaurės Atlanto sutarties 

organizacijos energetinio saugumo srityje. 

Siekiant užsibrėžto tikslo įgyvendinami šie uždaviniai: 

1. Aprašyti neoliberaliojo institucionalizmo teoriją leidžiančią tirti energetinio 

saugumo ribotumus NATO; 

2. Atskleisti NATO energetinio saugumo raidos kontekstą; 

3. Ištirti NATO energetinio saugumo veiklų įgyvendinimą; 

4. Ištirti saugumo bendruomenę veikiantį (ne)bendradarbiavimą energetinio 

saugumo srityje.  

Hipotezė.  

H1: Išsiskiriančios Aljanso narių pozicijos neleidžia efektyviai plėtoti energetinio 

saugumo politikos. 

H2: NATO narių išsiskiriančios pozicijos nedaro įtakos energetinio saugumo 

politikos vykdymui. 

H3: Esama NATO struktūra neleidžia energetinio saugumo klausimui įsitvirtinti 

politinėje darbotvarkėje. 

 Literatūros apžvalga. Darbe remtasi neoliberalaus institucionalizmo autorių 

Robert O. Keohane ir Lisa L. Martin „The promise of institutionalist theory“ (1989),  Robert 

Powell knyga „Absolute and Relative gains in international relations theory, Neorealism and 

neoliberalism: The contemporary debate“ (1993),  Arthur a. Stein studija „Neoliberal 

institutionalism“ (2008), bei kitais akademinės literatūros straipsniais bei publikacijomis 

aprašančiomis tyrimui atlikti naudojamą institucionalizmo teoriją.  

Pirminiai šaltiniai, kuriais remiamasi darbe yra oficialios Šiaurės Atlanto tarybos 

veiklos išdavos: NATO strateginės koncepcijos (nuo 1999 metų), bei viršūnių susitikimų 

nutarimai pateikiami NATO tinklalapyje (2006 – 2016 metų). Oficialios NATO šalių ar 

institucijų vadovų kalbos bei interviu. 

 Antriniai šaltiniai naudojami darbe yra Aleh Cherp bei Matthew H. Brown knygos 

apie energetinį saugumą. Taip pat kitų užsienio energetino saugumo ekspretų bei autorių 

publikacijos mokslinėje periodikoje9 bei kita autorių literatūra iš duomenų bazių, analitinių 

                                                 
          9 Monaghan, (6 išnaša). 
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centrų10 bei NATO ENSEC COE publikacijomis. Lietuvių autoriaus Arūno Molio 

publikacijomis NATO periodiniuose leidiniuose11. Taip pat autoriaus straipsniu knygoje „10 

metų NATO“12. Vaidoto Urbelio straipsniu „Išmaniosios gynybos koncepcijos pasekmės 

mažosioms Aljanso valstybėms“ bei Remigijaus Žilinsko publikacija leidinyje „Addressing 

Emerging Security Risks for Energy Networks in South Caucasus“. 

Temos ištirtumas. Pirminiai ir antriniai šaltiniai didžiąja dalimi atskleidžia NATO 

energetinio saugumo raidą bei pateikia galimus tam tikrus ateities scenarijus siekiant 

efektyvios energetinio saugumo politikos. Tokių autorių, kaip Michael Ruhle „NATO 

energy security: from philosophy to implementation“ (2012) ar Gunther Hellman 

„Neorealism, neoliberal intitutionalism, and the future of NATO“ (2010) bei kitų pateikiamų 

straipsnių mokslinėje periodikoje ar Lietuvių kalba rašytoje literatūroje pagrindinis 

trūkumas – priežasčių analizės nebuvimas. Akademinėje bei kitoje literatūroje dažniausiai 

yra identifikuojama, jog energetinis saugumas yra daugiadimensinė  bei problematiška 

NATO sritis, tačiau nėra daug atvejų kuomet yra analizuojami veiksniai stabdantys nares 

nuo gilesnės integracijos į Aljanso energetinio saugumo darbotvarkę.  Lietuvių kalba rašyti 

straipsniai, yra labiau orientuoti į energetinio saugumo užtikrinimą nacionalinėmis 

pastangomis arba įtraukiant tarptautinius veikėjus, tačiau ne NATO. Pagrindinės temos yra 

energetinių išteklių naudojimas, kaip spaudimo priemonės kitų šalių atžvilgiu bei tam tikros 

Rusijos veiksmų implikacijos Rytų ar Centrinės Europos regionams.  

Bakalauro baigiamajame darbe atliekama NATO energetinio saugumo darbotvarkės 

bei jos įgyvendinimo praktikoje analizė. Darbe pateikiami, aprašomi bei analizuojami išorės 

bei vidaus veiksniai ribojantys valstybių įsitraukimą  į darbotvarkės formavimą bei 

stabdantys nuo (ne)bendradarbiavimo gilinimo. 

Metodologija ir metodai. Darbo eigoje taikyti kokybinio tyrimo metodai. Tyrimo 

chronologinės ribos nuo 1999 metų NATO strateginės koncepcijos iki 2017 metų vidurio. 

Siekiant įgyvendinti tyrimo uždavinius naudojami  pirminių bei antrinių literatūros šaltinių 

turinio analizės metodai siekiant ištirti autorių siekiamas perteikti pozicijas. Šaltinių paieška 

remiasi pagrindiniais raktiniais žodžiais: NATO, energetinis saugumas. Analizuoti 

straipsniai nagrinėjantys NATO energetinio saugumo politiką bei narių autonomiškai 

                                                 
          10 CRS report, (5 išnaša). 

11 The NATO ENSEC COE, https://enseccoe.org/data/public/uploads/2017/02/nato_leaflet_10-

03.pdf. 2017 12 04.  
12 Molis A., „NATO vaidmuo energetikoje: nuo vamzdynų iki strategijos“, Lietuva ir  

NATO: 10 metų kartu, 2014. 

 

https://enseccoe.org/data/public/uploads/2017/02/nato_leaflet_10-03.pdf
https://enseccoe.org/data/public/uploads/2017/02/nato_leaflet_10-03.pdf
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vykdomas energetinio efektyvumo iniciatyvas. Remiantis aprašomuoju metodu atskleistas 

problemos bei temos kontekstas aprašant bei analizuojant energetinio saugumo NATO 

evoliucijos raidą, išskiriant geopolitinės situacijas ar tam tikrų valstybių sprendimų įtaką 

strateginių dokumentų atsiradimui. Taip pat perteikta teorinė prieiga siekiant atlikti 

energetinio saugumo bendradarbiavimo NATO ribotumų analizę, naudojant teorijos 

postulatus apibūdinti šalių (ne)bendradarbiavimo motyvus, pasekmes. Tyrimo metu yra 

taikytas patirčių ir stebėjimo metodas dalyvaujant 2017 m. spalio 24 d. NATO ENSEC COE 

organizuojamose TTX „Ekspertų seminaras kritinės infrastruktūros apsauga: Viešojo – 

Privataus sektoriaus svarba“. Stalo pratybų metu buvo nagrinėjamos individualių valstybių 

patirtys energetinio saugumo srityje, todėl išskiriamos pagrindinės priežastys dėl kurių šalys 

siekia plėtoti CEIP bei kariuomenių energetinį efektyvumą autonomiškai. Taip pat tyrimo 

metu taikomas interviu metodas. Pusiau struktūruotų interviu metu buvo apklausti: NATO 

ENSEC COE viršininkas plk. Gintaras Bagdonas, NATO ENSEC COE strateginės analizės 

skyriaus vadovas dr. Arūnas Petkus, bei kiti centro darbuotojai. Įvertinant energetinio 

saugumo ribotumus taip pat buvo atlikti pusiau struktūruoti interviu su išorės ekspertais: 

VDU profesoriumi dirbančiu energetikos srityje bei VU TSPMI lektoriumi Romu Švedu. 

Analitinis analizės metodas leis įvertinti atlikto tyrimo rezultatą bei suformuluoti išvadas 

apie Aljanso narių bendradarbiavimo ribotumus energetinio saugumo kontekste. 

Baigiamojo darbo struktūra: įvadas, teorinė, bei dvi empirinės dalys, bei baigiamoji 

dalis. Teorinėje dalyje yra atskleidžiama neoliberalaus institucionalizmo aktualumas bei 

panaudojimo galimybės tiriant objektą. Antrojoje empirinėje dalyje yra analizuojamas 

energetinio saugumo plėtros kontekstas pritaikant institucionalizmo teoriją. Trečiojoje 

dalyje yra pateikiamas vykstančio Aljanso narių bendradarbiavimo, energetinio saugumo 

srityje, aspektai. Taip pat, yra pateikiami bei analizuojami atlikto tyrimo – interviu rezultatai. 

Baigiamojoje dalyje yra įvertinimas NATO energetinio saugumo veiklų vaidmuo bei jam 

darantys įtaką veiksniai, remiantis atliktu tyrimu bei išskirtais ribotumais kontekstinėje 

baigiamojo darbo dalyje. 
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1. Bendradarbiavimo energetinio saugumo srityje 

aiškinimas remiantis neoliberaliuoju 

institucionalizmu 
 

 

 

 

Šiame bakalauro darbe yra analizuojama valstybių bendradarbiavimo problematika 

energetinio saugumo kontekste NATO. Siekiant ištirti Aljanso energetinio saugumo veiklų 

įgyvendinimą bei atskleisti problematikos kontekstą, norint įvertinti veiklų vaidmenį, yra 

būtina pritaikyti tam tikrą toerinį modelį. Atkreipiant dėmesį, jog NATO yra gynybinis 

aljansas, jungiantis skirtingas nuostatas bei prioritetus turinčias šalis bendram tikslui, darbe 

yra naudojama institucionalizmo teorinė prieiga. Pagrindinis teorijos tikslas yra nagrinėti 

skirtingų tarptautinių santykių veikėjų interesus ir siekį kurti tarptautines institucijas, 

nagrinėti jų veiklą bei plėtojimosi perspektyvas. 

 

 

 

1.1 Esminės teorijos prielaidos 

 

 

 

Institucionalizmo, kaip tarptautinių santykių teorijos, pradžia siejama su tarpukario 

(tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų) šalių taikos siekiu įkuriant naują bendradarbiavimo 

formatą – Tautų sąjungą13. Pastarosios teorijos atstovai susilaukė kritikos, didžiąja dalimi iš 

realizmo srovės atstovų, nepavykus užkirsti kelio Antrajam pasauliniam karui. Nepaisant to, 

bendras šalių saugumo ir kooperacijos siekis leido liberaliam institucionalizmui įsitvirtinti 

tarptautinių santykių teorijų visumoje. Prie to prisidėjo Jungtinių Tautų, Pasaulio Banko 

sukūrimas bei kertiniu precedentu tapusi Europos integracija. 1951 metais pasirašyta Anglių 

ir plieno sutartis bei jos tolimesnis plėtojimasis leido pereiti prie konstruktyvios kritikos 

vyraujančiai realizmo tarptautinių santykių teorijai14. Nepaisant to, jog pagrindinių 

                                                 
13 Stein A. A., Neoliberal institutionalism, The Oxford Handbook on international relations, New 

York: Oxford university press, 2008. p. 201. 
14 Keohane R. Martin L. L, „The promise of Robert 0.Keohane Institutionalist Theory“, International  
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neoliberalaus institucionalizmo atstovų Robert O. Keohane, Ernst B. Haas, Lisa L. Martin 

darbai dažniausiai yra paremti būtent Europos integracijos pavyzdžiu, teorinį pagrindą 

galima taikyti ir nagrinėjant Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją bei vieną iš jos politinės 

darbotvarkės sričių – energetinį saugumą. Pirmiausiai dėl to, jog institucija yra veikianti ir 

vis dar besiplėtojanti, sujungusi skirtingas nuostatas bei pozicijas turinčias, šalis bendram 

potencialios naudos ieškojimui. 

Neoliberalaus institucionalizmo ontologija tarptautinę sistemą suvokia iš dalies 

realizmo paradigmos rėmuose15. Apibūdindami ją, kaip anarchinę bei decantralizuotą, tačiau 

skirtingai nei minėtoje teorijoje valstybių vidus (valstybių vidaus sprendimų priėmimo 

proceso dalyviai) daro įtaką. Tai lemia, jog tarptautinė sistema nors ir anarchiška, bet 

institucionalizuota. Tarptautinėje sistemoje pagrindinės žaidėjos yra valstybės. Jų tarpusavio 

sąveikos bei egzistuojančių formalių ar neformalių taisyklių konstruktas yra tarptautinės 

organizacijos16. Ekstrateritorinių organizacijų, diplomatinių santykių politinė darbotvarkė 

yra formuojama šalių vyriausybių formalių bei neformalių ryšių dėka. To rezultatas – 

daroma įtaka mažesniosioms tarptautinės sistemos galių pasirinkimams. Tarptautinė sistema 

yra veikianti, kai šalys siekia bendrų interesų bei potencialios naudos. Mažesniosioms 

galioms tai elementariai gali būti saugumo garanto ieškojimas, kita vertus didžiosioms – 

įtakos plėtra. Taigi, apibendrintai galime teigti, jog žvelgiant iš ontologinės perspektyvos 

tarptautinės organizacijos veikia anarchinėje sistemoje, kurioje svarbiausias veikėjas – 

valstybė bei jos vidus, formuojantis institucijų politinę darbotvarkę siekiant bendrų interesų, 

vertybių ir materialios bei nematerialios naudos. 

Verta atkreipti dėmesį, jog neoliberalaus institucionalizmos epistemologiją –  sudėtinga 

tiksliai apibrėžti17. Institucijų aplinka yra suvokiama, kaip daugybės lygiagrečiai vykstančių 

formalių bei neformalių ryšių tarp valstybių visuma18. Jos testavimas bei praktika realybėje 

yra suvokiama, kaip šalių tarpusavio sutarčių ar konvencijų elgesio atspindžiai. Nagrinėjant 

pastarąsias ateina suvokimas apie institucijų bei bendradarbiavimo naudą ir plėtojimo 

svarbos suvokimą. 

                                                 
Security Vol. 20, No.1, 1995, p. 39 – 51. 

 
15 Powell R., Absolute and Relative gains in international relations theory, Neorealism and 

neoliberalism: The contemporary debate, New York: Kolumbija: University press, 1993.p.213 
16 A. Stein, (13 išnaša) p. 208. 
17 Martin, (14 išnaša). p. 39 – 51. 
18 Keohane R., International institution and State power, Koloradas: Westview press, 1989. p. 1 – 20.  
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Didelėms valstybėms mažųjų atžvilgiu neapsimoka bendradarbiauti, nes jos negautų 

absoliučios naudos19. Naudos siekimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinančių 

tarptautinės sistemos veikėjas jungtis į tarptautines organizacijas. Nepaisant to, pagrindinis 

veiksnys – saugumo siekimas. Šalys nors ir veikiančios anarchinėje sistemoje, tačiau yra 

racionaliai veikiančios. Todėl kol bendradarbiavimas atsvers kaštus (skirtus 

bendradarbiavimui), tol šalys bus linkusios aukoti trumpalaikę naudą dėl naudos ilgalaikėje 

perspektyvoje20. Nepaisant to, mažesnėms galioms, tai yra parankiau, nes bet koks 

pasirinkimas didžiąja dalimi atneša naudos. Dėl šių priežasčių yra matomas didesnis 

mažesniųjų galių įsitraukimas į tarptautines organizacijas, bei jose užimama pozicija 

atsižvelgiant į jų galimybės. Nors yra matomas bendras siekis, papildomas tam tikrų grėsmių 

institucionalizavimas organizacijos viduje, gali turėti negatyvių pasėkmių. Apibendrinant, 

neoliberalaus insititucionalizmo teorija neatmeta didžiųjų galių, kaip pagrindinio veiksnio, 

formuojančių tarptautinių organizacijų darbotvarkę. 

Vienas iš institucionalizmo atstovų Ernst B. Haas valstybių tarpusavio 

bendradarbiavimą faktą vadina integracija21. Pastaroji yra ilgalaikes pasekmes turintis 

reiškinys, veikiantis pagal palaipsniui vykstančios integracijos koncepciją. Koncepcijos 

veikimas pasireiškia institucijai plečiant savo atsakomybės ribas (pvz. pereinant nuo 

ekonomikos iki politinės sferos). NATO gynybinio aljanso kontekste, vienas iš pagrindinių 

institucionalizmo teorinių punktų, pasireiškia naujų grėsmių suvokimo atžvilgiu. 1949 

metais Aljansas buvo įkurtas, kaip atgrasymo priemonė tuometinėje dvipolėje tarptautinėje 

sistemoje. Nepaisant pamatinio tikslo – pateisinti JAV pajėgų buvimą senajame žemyne, 

Aljanso atsakomybės ribos augo įtraukdamos į savo darbotvarkę taikos palaikymo 

operacijas, kibernetini saugumą, kovą su terorizmu bei energetinį saugumą22. Toks 

laipsniškas institucijos augimas veda prie sėkmingo jos vystimosi užtikrinimo, tačiau 

kiekviena skirtinga grėsmių sritis taip pat yra institucionalizuota Aljanso viduje (sukurtas 

ESCD skyrius, skirtingose šalyse įsteigti kompetencijos centrai). Energetinio saugumo 

biurokratizavimas bei jo veiklų spektro plėtra įpareigoja Aljansą ateityje vis labiau plėsti į 

šią sritį nukreiptą skirtingų veiklų spektrą, kadangi anot institucionalistų įsitraukimo 

                                                 
19 Schmitter P. C., „Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism“, Journal of European public  

policy, 2005. p. 255 – 272. 

 
20 Kay S., „NATO, the Kosovo war and neoliberal theory“, Contemporary security policy, vol. 25  

issue 2, 2004. p. 269 
21 Schmitter, (19 išnaša), p.  255 – 272. 
22 Hellmann G. Wolf R., „Neorealism, neoliberal intitutionalism, and the future of NATO“, Security  

studies 3 no.1, p. 25 
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regresija vestų prie organizacijos silpnėjimo23. Tai veda prie kiekvienos iš atsakomybės 

sričių skirtingų plėtojimosi greičių bei susikirtimų su kitomis sritimis (pvz. terorizmu) dėl 

politinės ar ekonominės naudos organizacijos viduje. Kiekvienai iš grėsmių yra suteikiamas 

skirtingas prioritetas organizacijos viduje. Prioritetai priklauso nuo skirtingo kiekvienos iš 

valstybių nacionalinių saugumo strategijų prioritetų. Nacionalinio saugumo gairių 

prioretizavimui įtaką daro kiekvienos tarptautinės sistemos narės veikimas tam tikrame 

regione. Regionų saugumui didžiausią įtaką daro skirtingi geopolitiniai procesai (kaimyninių  

šalių vykdoma užsienio politika, priklausomybė nuo energetinių išteklių ir t.t.). Todėl 

kiekviena iš jų ieško saugumo skirtingose srityse ir jungiasi vedamos vieno bendro intereso 

tik plačiąja prasme.  

Pagrindiniai iššūkiai institucionalistams kyla kuomet yra siekiama padengti visą 

grėsmių spektrą siekiant tiek gauti naudos kiekvienai narei tiek turėti terpę tolimesnei 

integracijai24. Institucionalizmas neatmeta realizmo paradigmos, jog kiekviena šalis taip pat 

siekia plėsti savo interesus bei teigia, jog vienas iš pagrindinių varomųjų jėgų yra naudos 

siekimas25. Dėl to bus sutariama dėl tų sričių plėtros, kuriose didžiausias narių skaičius jas 

įvardins, kaip grėsmes. Kiekvienos grėsmės institucionalizavimas leidžia geriau jas 

atstovauti, tačiau kartu veda prie rungtyniavimo su kitomis grėsmėmis.    

 

 

 

1.2 Neoliberalaus institucionalizmo aktualumas energetiniam 

saugumui NATO 

  

 

Atsižvelgdami į energetinio saugumo veiklų plėtros genezę nuo 1999 metų Strateginės 

koncepcijos galime matyti, jog pirmosios materialios pastangos buvo keitimasis žvalgybine 

informacija apie kritinę infrastruktūrą, bendros biurokratijos kūrimas bei bendradarbiavimo 

skatinimas išmaniosios gynybos kūrime. Pastarųjų veiksmų pobūdis atspindi vieną iš 

tarptautinių institucijų tikslų – kiekvieno nario vienodą informavimą skatinant pasitikėjimą 

                                                 
23 Keohane R., International institution and State power, Koloradas: Westview press, 1989. p. 1 – 20. 
24 Axelrod R., Keohane R., Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions,  

Neorealism and neoliberalism, 1985. p. 226 – 254.  
25 Stein, (13 išnaša). p. 209. 
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tarp narių ateityje užtikrinant saugumo plėtrą26. Kita vertus, nepasitikėjimas žvelgiant iš 

teorinės perspektyvos pasireiškia „kalinio dilemos“ kontekste. Nepasitikėjimo padarinys – 

kitos šalys gali imti spręsti tam tikrus institucinius bendradarbiavimo aspektus nacionaliniu 

lygmeniu taip darydamos Aljansą neefektyviu tų sričių kontekste. Anot neoliberalaus 

insitucionalizmo atstovų dubliuojama Aljanso politika narių viduje tampa neefektyvia. 

Pirmiausiai dėl ekonominių priežasčių (didėja klausimo sprendimo kaštai)  bei politinių. Dėl 

to šalims siekiant saugumo netik bendros anarchinės sistemos atžvilgiu, tačiau ir 

instituciniame lygmenyje yra išreiškiamas poreikis kurti tam tikrą teisinę bazę, susitarimus 

bei normas27. Pastarųjų kūrimas prisideda prie bendrų viršnacionalinių institucijų vertybių 

plėtojimo – taip mažinant „kalinio dilemos“ pasireiškimo aplinkybes bei užsitikrinant 

saugumą ilgalaikėje perspektyvoje.   

Anot R. Keohane, iššūkiai institucijoms dėl jų vidinės politikos nėra atmetami. 

Pirmiausiai dėl to, jog valstybės narės yra nepriklausomos bei jų vidaus politika daro įtaką 

pastarųjų pasirinkimui28. Todėl, išsiskiriančios šalių pozicijos yra vienas iš pagrindinių 

iššūkių, su kuriais susiduria energetinio saugumo klausimas, Šiaurės Atlanto taryboje. Tokia 

sritis, kaip energetinis saugumas pirmiausiai yra kiekvienos šalies nacionalinis bei 

ekonominis interesas, nes ne visos Aljanso narės pirmiausiai yra vienodai priklausomos nuo 

angliavandenilių importo, todėl kiekviena šalis skirtingai traktuoja kitų pozicijas bei turi 

skirtingus lūkesčius. Didesnė dalis Aljanso narių yra labiau priklausomos nuo naftos 

produktų importo nei nuo gamtinių dujų. Dėl to yra manoma, kad dujos, kaip energetinės 

grėsmės sritis yra netinkama, dėl anksčiau minėtos priežasties, kaip alternatyva yra siūloma 

nafta, nes jos tiekimo užtikrinimas yra aktualus didesniam skaičiui narių29. Tokia 

bendradarbiavimo sritis turi potencialo plėtotis kadangi gali veikti, kaip mažas ir didesnes 

valstybes vienijantis veiksnys siekiant bendrų vertybių bei saugumo klausimų įtraukimo į 

NATO energetinio saugumo veiklų spektrą. Taigi, galime teigti, jog vienas iš 

bendradarbarbiavimo problematikos elementų, energetikos srityje Aljanse, kyla dėl to, kad 

šalių narių vidaus politikų prioritetų visuma – išdava institucijų veiklos, energetinio 

saugumo klausimo kontekste. 

                                                 
         26 Lisa L. Martin Beth A. Simmons, International institutions, MA: Mit Press, 2001, Cambridge.  

 p. 9 – 50.   
27 Hellman, (22 išnaša), p. 26. 
28 A. Stein, (13 išnaša) p. 213 
29 Gal Luft, „NATO‘s role in Energy security“, Natochannel.tv, 

https://www.youtube.com/watch?v=tV-X7BS9js4, 2017 05 02. 

https://www.youtube.com/watch?v=tV-X7BS9js4
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 Nagrinėjant energetinio saugumo problematiką NATO pagal neoliberalaus 

institucionalizmo teorinę prieigą galima paaiškinti ar Aljanso struktūra leidžia efektyviai 

prisidėti prie energetinio saugumo politikos bei analizuoti ar skirtingi pirminiai NATO 

šaltiniai (Strateginės koncepcijos ar kiti oficialūs standartai) leidžia plėsti energetinio 

saugumo veiklas. Išskiriant veiksnius, kurie darė įtaką tam tikriems koncepcijų ar viršunių 

susitikimų nutarimams, galima nustatyti ar išsiskiriančios Aljanso narių šalių pozicijos 

prisideda prie bendradarbiavimo problematikos energetinio saugumo kontekste situacijos 

bloginimo. Nepaisant to, remiantis tik neoliberaliuoju institucionalizmu nėra įmanoma 

įvertinti NATO veiklų susijusių su energetiniu saugumu svarbos. Todėl darbe naudojami 

papildomi intervių bei patirčių ir stebėjimo metodai siekiant ištirti ir įvertinti energetinio 

saugumo veiklą,  jos svarbą organizacijoje bei ribotumus energetinio saugumo darbotvarkei. 
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2. Energetinio saugumo raidos kontekstas 

(1999 – 2016 m.) 
 

 

 

Šiame bakalauro baigiamajame darbe yra analizuojama energetinio saugumo 

situacija Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje. Todėl, yra būtina atskleisti tiriamojo 

objekto raidos kontekstą. Antrosios baigiamojo darbo dalies chronologinės ribos –  nuo 1999 

metų iki 2016 metų. Šiose ribose, pasitelkiant neoliberalaus institucionalizmo teorinį modelį, 

yra apžvelgiama 17 metų energetinio saugumo politinės darbotvarkės bei išskiriami tam tikri 

integracijos ribotumai lėmę pastarosios darbotvarkės formavimą: geopolitinė situacija, 

nacionalinių vyriausybių sprendimai, išsiskiriančios pozicijos. Tyrimas yra atliekamas 

žvelgiant per NATO viršūnių susirinkimų deklaracijas bei oficialius dokumentus nukreiptus 

į energetinį saugumą – kaip tarptautinės organizacijos elementų bendro saugumo, grėsmės 

akivaizdoje, siekių konstruktus.   

 

 

 

2.1 Energetinio saugumo raida iki Rygos susitikimo 

 

 

 

Energetinis saugumas į Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos politinę darbotvarkę 

buvo įtrauktas 1999 m.. Nepaisant to, skirtingas grėsmių bei galimybių supratimas lydėjo 

nuo pat įtraukimo. Supratimas apie energetikos sektoriaus daroma įtaka globaliam 

saugumui. persipinančiam su tuometinių narių įtakos bei saugumo sfera, oficialiai įtvirtintas 

1999 metų NATO strateginėje koncepcijoje. Šioje koncepcijoje energetinis saugumas nėra 

tiesiogiai įvardijamas, kaip tokia, šiomis dienomis mums žinoma sąvoka anot Tarptautinės 

Energetikos Agentūros – „the uninterrupted availability of energy sources at an affordable 

price“30. Energetinis saugumas yra pateikiamas, kaip gyvybiškai svarbių resursų tiekimo 

                                                 
30 https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/ informacija. 

Žiūrėta 2017 10 03. 

https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/
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sutrikimas (ang. the disruption of the flow of vital resources)31. Pats dokumentas iš esmės 

nenurodė gyvybiškai svarbių resursų, tačiau galime suprasti, jog yra įvardijami 

angliavandeniliai ir elektros tiekimas. Taip pat, jokio atsako, tiesiog įvardino, kaip galimą 

NATO interesų pažeidimo sritį. Iš esmės iki pat XXI a. I deš. vidurio šalys narės nebuvo 

apsisprendusios dėl jokio veiksmų plano ir nebuvo linkusios dėl to diskutuoti.  

 1999 metais energetinio saugumo sąvokos, kaip galimos grėsmės NATO 

interesams, atėjimas gali būti sietinas su keliais pagrindiniais veiksniais: NATO plėtra, bei 

nevyriausybinių elementų veikla (tarptautinis terorizmas). Pirmuoju aspektu – NATO plėtra 

– sietina su 1999 bei 2004 metų Aljanso narių skaičiaus augimu. Pastarosis įtraukė Centrinę 

bei Rytų Europa (Čekija, Vengrija, Lenkija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, 

Slovakija, Slovėnija)32. Šios didžiąja dalimi posovietinės erdvės įtakos zonų įtraukimas 

reiškė ir dėmesio atkreipimą į aktualias saugumo grėsmes naujuose regionuose. Iš esmės 

2004 metais prie NATO prisijungusios šalys 1999 metais deklaravo Euroatlantinės plėtros 

kryptį bei norą jungtis prie Aljanso. Rytų ir Centrinės Europos erdvė – ateityje galimai 

darysianti įtaką Aljanso saugumo strategijos bei grėsmių suvokimo formavimui. Šių regionų 

energetiniai sektoriai buvo integralios buvusios SSRS energetinės sistemos dalys, todėl ir 

analizuojamu laikotarpiu buvo priklausomos nuo SSRS teisių perėmėjos Rusijos Federacijos 

(vidutinė šalių priklausomybė nuo energetinių išteklių 85,37 %33). Taigi, apsirūpinimas 

energetiniais resursais buvo vienas iš pagrindinių stojančiųjų šalių nacionalinių interesų. 

Pastarųjų atžvilgiu Aljansas turėjo tapti legitimiu formatu spręsti tokio tipo klausimus. 

Nepaisant to, JAV palaikė tokias idėjas dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausiai 

numatydama, jog energetinis saugumas gali tapti problema. Antra vedama ekonimių 

interesų: siekdama įtraukti privatų energetikos sektorių į naujus regionus34. Taigi, 

energetinio saugumo klausimo įtraukimas buvo vienas iš NATO plėtros padarinių. 

 Kita vertus, tarptautinis terorizmas taip pat buvo veiksnys patraukęs šalis į 

energetinio saugumo užtikrinimą. Remiantis terorizmo prevencijos instituto duomenimis 

nuo 1990 iki 2005 metų buvo įvykdytos 330 teroristinės atakos prieš naftos ar dujų 

infrastruktūrą, dariusios įtaką NATO bei PfP (Partnership for Peace) šalims35. Tokio 

                                                 
31 Šiaurės Atlanto taryba, The Alliance‘s strategic concept, 1999 balandžio 23 diena, press 

release NAC-S(99)65, p. 7. 
32 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm?selectedLocale=en,  informacija. 2017 

10 15. 
33 ec.europa.eu/eurostat/  informacija. 2017 10 17. 
34 Ruhle M., „NATO energy security: from philosophy to implementation“, Journal of transatlantic  

studies, vol. 10 No.4, 2012 gruodis, p. 389 
35 Memorial Institute for the Prevention of Terrorism Study, A chronology of  

significant international terrorism for 2004, 2005 rugsėjis. p.7 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49212.htm?selectedLocale=en
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pobūdžio išpuoliai lėmė, didesnį dėmesio atkreipimą į kritinės energetinės infrastruktūros 

bei ja tiekiamų produktų saugumą bei sąlygojo aktyvesnį didžiųjų NATO šalių įsitraukimą. 

Kadangi tai buvo didesnė interesų grupė turėjusi svaresnį politinį balsą Aljanso sprendimų 

priėmimo procese. Taip pat NATO generalinio sekretoriaus Jaap de Hoop Scheffer kalboje 

buvo paminėta, jog yra akivaizdu, kad tarptautinis terorizmas daro įtaką, šalių saugumui, 

taikydamas į kritinę energetinę infrastruktūrą ir kvietė šalis prisijungti prie dialogo36. 

Remiantis liberalaus institucionalizmo teorija galima teigti, jog bendros institucijos vertybės 

yra kuriamos, kai tai yra interesas didesnės dalies jos narių.  

 Taigi, energetinio saugumo atėjimas į NATO politinę darbotvarkę didžiąja 

dalimi buvo terorizmo taikinių padarinys. Nors į Aljansą įsiliejo daugiau energetiškai 

priklausomų posovietinių šalių, tačiau tai nepadarė fundamentalios įtakos. Vakarų Europos 

šalys irgi buvo dalinai priklausomos nuo Rusijos, tačiau tai nebuvo laikyta didele grėsme,  

nes nesusidūrė su realiomis energetinių resursų nutraukimo pasekmėmis. Net generalinio 

sekretoriaus kalboje buvo vengiama paminėti Rusiją, kaip galimą energetinio saugumo 

grėsmę37, o iki 2006 metų Ukrainos – Rusijos dujų krizės nebuvo precedentų Aljanso ribose 

dėl energetinių resursų sutrikimo. Rusijos energetinių resursų naudojimo, kaip spaudimo 

priemonės, prieš Rytų ir Centrinę Europą, patirtis nebuvo precedentas Vakarų 

demokratijoms. Tai parodo, jog baigiantis XX a. į NATO darbotvarkę ateinantis energetinis 

saugumas pasireiškė savo problematika dėl skirtingos šalių patirties energetinės 

priklausomybės atžvilgiu. Pirmiausiai todėl, kad šalys iš dalies pasiskirstė dviem blokais: 

Rusijos suvokimas, kaip energetinės gresmės, bei terorizmo, kaip didžiausios grėsmės 

Aljanso energetiniam sektoriui. Taip pat, po šaltojo karo tai buvo pirmoji strateginė 

koncepciją, kuri išgyveno identiteto krizę ir žvelgiant pagal institucionalizmo teoriją galima 

pastebėti integracijos koncepcijos modelį.  Kartu su energetiniu saugumu į NATO atėjo 

terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, sabotažas bei energetinis saugumas. Su visomis 

grėsmėmis reikės dalintis vietą darbotvarkėje bei užimamą prioriteto vietą Aljanse. Tai 

ateityje prisidėjo prie tyrimo objekto problematikos. 

 Po energetinio saugumo sąvokos atėjimo į 1999 metų NATO strateginę 

koncepciją jos vystimas sustojo. Didžiąja dalimi dėl, kovos su naujais iššūkiais (pvz. karas 

Afganistane), kurie užėmė politinę darbotvarkę ir darė didesnę įtaką narių interesams. 

Energetinio saugumo klausimas buvo stagnacijoje iki 2005 – 2006 metų Rusijos – Ukrainos 

                                                 
36 Jaap de Hoop Scheffer NATO‘s evolving operations, www.nato.int,  2006 vasario 12,  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_22598.htm?selectedLocale=en, žiūrėta 2017 10 14. 
37 Monaghan, (2 išnaša). p. 7. 

http://www.nato.int/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_22598.htm?selectedLocale=en
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dujų krizės, kuomet grėsmė, susijusi su gyvybinių resursų tiekimu, materializavosi. Tai 

nebuvo vienetinis precedento neturintis reiškinys, tačiau ši krizė turėjo didžiausią atgarsį 

žemyninėje Europoje, kuri didžiąja dalimi yra priklausoma nuo Rusijos angliavandenilių 

importo (analizuojamu laikotarpiu 45 % dujų bei 30 % naftos38). Rusija nebuvo vienintelė 

taikiusi energetinį sektorių, kaip spaudimo priemonę pasiekti, absoliučiai naudai. Iranas 

2007 metais buvo grasinęs nutraukti angliavandenilių eksportą Tarptautinės Atominės 

Energijos Agentūros (IAEA) veiklos kontekste39. Siekdamas įgyvendinti savo politinius 

tikslus dėl branduolinės programos plėtojimo, kuriai IAEA buvo iškėlusi griežtus plėtojimo 

ribojimus. Taip pat padidintos rizikos aplinkoje buvo Centrinės Azijos PfP bei Viduržemio 

jūros regiono šalys turinčios ateityje tapti alternatyva pasaulio energetinei inkai. Šių įvykių 

dėka tapo akivaizdu, jog didžiosios regioninės energijos eksportuotojos gali sėkmingai 

manipuliuoti resursais ir taip pažeisti šalių gyvybinių resursų tiekimo interesus įtvirtintus 

Strateginėje koncepcijoje.  

 2006 metais JAV Senatas vienabalsiai priemė rezoliuciją kviečiančią NATO 

užtikrinti energetinį Aljanso narių saugumą. Iš dalies toks sprendimas buvo priimtas dėl 

pačios JAV interesams iškilusios grėsmės40. Todėl ši rezoliucija turėjo veikti Europoje per 

Jungtinę Karalystę bei Vokietiją (pagrindines JAV pozicijos šalininkes). Nepaisant to, 

iškilusios grėsmės akivaizdoje Aljanso pozicijos skilo bei į problemos sprendimą įsitraukė 

naujas viršvalstybinis dėmuo – Europos Sąjunga. Pirmiausiai buvo imta tvirčiau suvokti, jog 

energetika ir jos saugumo užtikrinimas yra kiekvienos valstybės nacionalinis interesas. Tai 

pasireiškė siekimu pasirašyti tarptautinius susitarimus užtikrinančius resursų tiekimą iš 

Rusijos bei jos įsipareigojimą ES šalims panaudoti savo „žinau kaip“ (angl. know – how) 

technologijas eksploatuoti Rusijos energetikos rezervus41. Nors tokio tipo susitarimai 

nepasiekė ratifikacijos fazės, tačiau demonstravo bendrą institucijos intenciją, kadangi 

didžioji dalis šalių buvo tiek ES tiek NATO narės. Kalbant apie nacionalinius interesus, kaip 

Aljanso energetinio saugumo problematikos dalį, galima išskirti tris pagrindines valstybes: 

Vokietija, JAV bei Lenkija. Pastaroji savo ruožtų atstovaudama naujai besiintegruojančiai 

posovietinei erdvei pateikė siūlymą esant energetinių resursų sutrikimui panaudoti kitų šalių 

energetinių resursų rezervus42. Tai turėjo veikti panašiai, kaip V str. operacijos tik be karinio 

                                                 
38 Europos komisija (EC), energy and transport figures 2007, ec.europa.eu. 2017 10 25. 
39 CRS report, (10 išnaša). p. 5. 
40 Garibaldi I., „NATO and European energy security“, American Enterprise institute for public  

policy research, No. 1, 2008 kovas. p. 8. 
41 Financial times, Russia insists it is realiable gas supplier, 2006 kovas 14 diena, p. 5 
42 CRS report, (10 išnaša). p. 4 
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dėmens. Ši problema pasireiškė posovietinės erdvės regionams, kuriems didesnis 

nacionalinis interesas buvo energetinė nepriklausomybė bei stabilumas. Nepaisant to, tokia 

šalis, kaip Vokietija didesniu nacionaliniu prioritetu laiko gerų užsienio politikos santykių 

palaikymą. Išsiskiriančių pozicijų rezultatas – pasiūlymai buvo atmesti, nes tokio susitarimo 

formate būtų atmestas Rusijos dalyvavimas. Jos neįtraukimas į susitarimą daro ją grėsme 

prieš, kurios veiksmus potencialiai yra deklaruojama būtų nukreipti veiksmai. Tuo tarpu 

JAV interesas šių įvykių kontekste buvo nukreiptas į Artimuosius Rytus ir būtent kritinės 

infrastruktūros apsauga tame regione (Irako atvejis43), jog ateityje galėtų plėtoti energetinius 

santykius su Centrinės Azijos šalimis. 

 Taigi, 2006 metų Rygos viršūnių susitikimo metu Aljansas siekė parodyti, jog 

nori veikti, kaip globalus saugumo garantas. Tai pasiekti energetinio saugumo dėmenyje, 

didžiąja dalimi trukdė nacionaliniai interesai. Viršūnių susitikimo metu JAV senatorius 

Richard Lugar nepaminėdamas Rusijos (atsižvelgdamas į didžiųjų Europos valstybių 

interesus) pareiškė, jog Europa gali išgyventi stygių bei manipuliaciją energetiniais 

resursais44. Buvo pasiūlytas naujas atgrasymo metodas: įtraukti energetinį saugumą į NATO 

V straipsnio operacijų formatą. Nors tokiems siūlymams nebuvo pritarta, tapo aišku, jog šis 

klausimas bus viena iš sudėtingiausių Aljanso užduočių. Pirmiausiai dėl to, kad tokios šalys, 

kaip Vokietija ar Prancūzija gins savo nacionalinius interesus, todėl bus sudėtinga pasiekti 

konsensuso45. Po šio viršūnių susitikimo buvo pirmosios užuominos, jog toks sprendimų 

priėmimo formatas Aljansui gali trukdyti užtikrinant energetinio saugumo klausimo 

plėtojimą.  

 Išskiriant Rygos susitikimo išdavą buvo nutarta, jog energetinių resursų 

tiekimo sutrikimas daro įtaką Aljanso saugumo interesams bei įtvirtino šalių konsultacijas 

dėl kylančių grėsmių. Taip pat buvo įtvirtintas siekis plėtoti kritinės infrastruktūros apsaugą 

NATO Aljansui padedant šalis narėms tose vietose, kuriose gali prisidėti prie saugumo 

užtikrinimo46. Šiam viršūnių susitikimui didelę įtaką padarė ISAF pajėgų Afganistane 

klausimas, kuris buvo svarbiausias. Energetinis saugumas aptartas 46 paragrafe (iš 47). 

Klausimai susitikimų metu yra nagrinėjami prioriteto tvarka nuo aukščiausių iki žemiausių. 

Taigi, iš prioriteto tvarkos, susirinkimo metu, galima matyti, jog energetinis saugumas 

                                                 
43 Garibaldi, (40 išnaša), p. 8. 
44 Richard Lugar, Energy and NATO, http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-

energy-supplies-attack-nato-alliance  
45 Molis, (7 išnaša). p. 29. 
46 Šiaurės atlanto taryba, Riga summit declaration, 2006 lapkričio 29 diena, press release (2006) 

150. 

http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-energy-supplies-attack-nato-alliance
http://www.gmfus.org/commentary/lugar-attack-allies-energy-supplies-attack-nato-alliance
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nebuvo prioritetinis klausimas šiame susirinkime (net turėjus energetinių resursų tiekimo 

nutraukimo precendentą), kuomet didžiąją dalį darbotvarkės užėmė Afganistano karo 

klausimai. 

 Apibendrinus galime teigti, jog strateginės koncepcijos metu ties energetinio 

saugumo klausimu buvo dvi išsiskiriančias pozicijos, tačiau po energetinių išteklių 

panaudojimo, kaip politinio spaudimo priemonės, jų skaičius išaugo.  Susiformavo trys 

pozicijos: JAV – orientuotas į Artimuosius Rytus, tačiau siekiančias turėti vieningą Europą, 

ES – šalių vyriausybes (senąsias Vakarų demokratijas) palaikančias nacionalinius interesus, 

bei pasisakančius apie šio klausimo sprendimą politinėmis bei ekonominėmis priemonėmis 

dėl didesnio derybinio svorio ir ekonominės galios, Centrinę ir Rytų Europą suvokiančia 

energetinį saugumą, kaip nacionalinio išgyvenimo interesą. Prie integracijos ribotumų 

prisideda sprendimų priėmimo formatas Aljanse, kuris su esančia darbotvarke yra nukreiptas 

ne į saugumo (energetinio) užtikrinimą, bet į harmoningą santykių tarp Aljanso narių 

palaikymą, bei leidžia gilinti energetinio saugumo integraciją palaipsniui, tačiau 

nepakankamai efektyviai grėsmės atžvilgiu. Taip pat, energetinis saugumas oficialiai buvo 

įtvirtintas NATO darbotvarkėje. Nors Rygoje buvo pateiktas, kaip mažiausią prioritetą 

turinti grėsmė. Naujai atsiradęs ES dėmuo reikalauja gilesnės integracijos bei 

bendradarbiavimo tarp dviejų organizacijų siekiant nedubliuoti abiejų institucijų veiklos, kas 

anot institucionalistų darytų organizacijos veiklą neveiksnia. Taip pat anot neoliberalaus 

institucionalizmo teorijos didžiausias iššūkis yra padengti visą iškylantį grėsmių spektrą47. 

Pastarasis nuo 1999 metų išsiplėtė ir ateityje plėtojant organizaciją bus sudėtinga užtikrinti 

darnų vystymasi ir integraciją į organizacijos politinę darbotvarkę. Naujosios integracijos 

šalims (1999 m, 2004 m.) naudos ieškojimas žvelgiant iš teorinės perspektyvos yra itin 

svarbus dėl aukštos energetinės priklausomybės. Todėl šio klausimo, kaip grėsmės, 

institucionalizavimas leidžia joms gauti daugiau naudos nei kitoms senesnėms narės 

neturinčioms tokio pobūdžio patirties, bei skatina aktyviau įsitraukti į Aljanso veiklą. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Axelrod, (24 išnaša). p. 226 – 254. 
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2.2 Energetinio saugumo raida: 2006 – 2012 m. 

 

 

 

 

Po Rygos viršūnių surinkimo energetinio saugumo klausimai oficialiai užėmė 

vietą Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos darbotvarkėje, tačiau netapo prioritetine sritimi. 

Tam didžiausią įtaką turėjo bendro institucijos energetinio saugumo svarbos supratimo 

nebuvimas: tikslo, kuria linkme turi eiti energetinio saugumo politika. Pastarojo 

pasirinkimas ir tapo viena iš fundamentaliausių problemų skirtingus energetinius bei 

nacionalinius interesus turinčių valstybių saugumo bendruomenėje. 

 Energetinio saugumo suvokimas Aljanse 2006 metais buvo toli nuo dabartinio 

suvokimo lygmens. Dėl to didžiausią įtaką darė klausimo politinis patronažas vėliau 

nusileidęs iki vidinės Aljanso biurokratijos lygmens. Prancūzija ir Vokietija buvo 

pagrindinės šalys pasisakiusios apie energetikos klausimų priskyrimą nacionaliniams 

interesams, tačiau pasukusios skirtingomis kryptimis. Prancūzijos vyriausybės pozicija 

energetinės politikos kryptimi buvo kategoriška. Tuometinis Prancūzijos krašto apsaugos 

ministras Christophe Paillard debatuose su Gal Luft (Saugumo analizės instituto direktorius 

Vašingtone) išreiškė poziciją, jog NATO yra gynybinis karinis aljansas besiremiantis V str. 

operacijomis48. Remiantis šiuo požiūriu yra konstruojamas Aljanso užimamos pozicijos 

tarptautinėje arenoje vaizdas. Pirmiausiai yra atkreipiamas dėmesys į Artimuosius Rytus, 

kuriuose po Irako karo įtampa vis dar yra išlikusi. Todėl Aljanso išreiškiama pozicija apie 

energetinio saugumo įtraukimą į savo veiklos spektrą gali sukelti papildomų sunkumų 

kitoms institucijoms bendradarbiaujant šiame regione. Parama išlieka tik vienai iš daugelio 

galimų sričių – CEIP. Kadangi būtent CEIP yra karinis dėmuo. Nepaisant to į tai nežiūrima, 

kaip į energetinio saugumo sritį, tačiau, kaip į pagalbą vyriausybėms ar nevyriausybiniams 

veikėjams („operacija Vandenyno Skydas“, „OAE“). Tuo tarpu Vokietijos išreikšta pozicija 

buvo labiau atsvara Centrinės – Rytų Europos pozicijai (dėl Rusijos energetinės spaudimo 

politikos)49. Tokia politika didžiąja dalimi išliko nepakitusi iki 2009 metų, antrosios 

Ukrainos – Rusijos dujų krizės. Nepaisant silpnos politinės valios Rusijos atžvilgiu, 

Vokietija pradėjo vykdyti pirmąjį analogo Aljanse neturėjusį kariuomenės energetinio 

                                                 
48 Gal luft vs. Christophe Paillard, Should NATO play a major role in energy security?, 

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/english/debate.html, žiūrėta 2017 05 04. 
49 Politico, NATO‘s Germany problem, 2017 vasaris 17, žiūrėta 2017 10 11. 

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/english/debate.html
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efektyvumo tyrimą, neįtraukiant kitų Aljanso veikėjų. Šis tyrimas turėjo įtaką ateities 

Aljanso energetinio saugumo politikai, kaip praktika, kuria galėjo remtis kitos šalys. 

Energetinio efektyvumo iniciatyva buvo pavadinta „Mission E“, buvo pradėta vykdyti 2006 

metais po Rygos viršūnių susirinkimo50. Projektas buvo nukreiptas į Vokietijos ginkluotąsias 

pajėgas siekiant efektyvesnio resursų panaudojimo, orientuojantis į karių įpročių keitimą, 

atsinaujinančių išteklių įtraukimą į logistinio aprūpinimo grandinę užtikrinant išlaikymo 

(ang. Sustainability) funkcijas. Nors projektas buvo įgyvendintas (buvo nustatytas galimas 

14% energijos poreikio sumažinimas), ir net JAV Pentagonas teigia, jog jis bus panaudotas, 

kaip pavyzdys JAV DoD tyrimams ateityje51, jis atspindi vieną iš pagrindinių energetinio 

saugumo problematikos sričių – nacionalinius interesus siekiant plėtoti technologijas 

autonomiškai. Vienas iš pagrindinių valstybių bendradarbiavimui negatyvią įtaką turinčių 

veiksnių, neoliberalaus institucionalizmo kontekste, yra „kalinio dilema“. Pastarasis yra 

svariai iliustruojamas tokių nacionalinių vyriausybių vykdomų projektų (pvz. JAV – E20, 

Kanada – Mission Nanook 2012)52. Nors 2006 metų Rygos viršūnių susirinkime buvo 

susitarta bendradarbiauti energetinio saugumo srityje ir dalintis informacija, matyti, jog tai 

nėra pakankamai įgyvendinama. Aljanso išreikšta pozicija, net nesant nacionalinės 

energetikos aspekto, kariniame lygmenyje nedaro įtakos bei neskatina valstybių 

bendradarbiauti atliekant pirmuosius efektyvaus išteklių panaudojimo tyrimus. Būtina 

pabrėžti, jog nei vienas iš pastarųjų tyrimų neturėjo tęstinumo Aljanso kontekste ir buvo 

naudojami tik nacionaliniams tikslams. Susidariusi situacija išliko nepakitusi iki 2008 metų 

Bukarešto viršūnių susirinkimo. Taip pat įtaka juntama iki šių dienų, plėtojant energetinį 

karinių pajėgumų efektyvumą.  

 Energetinio saugumo klausimų spektras 2008 metų NATO viršūnių 

susirinkimo metu buvo išplėstas. Nepaisant to vieningos politikos nebuvo pasiekta. 

Vokietijos energetinis bendradarbiavimas su Rusija53 leido išvengti geopolitinio aspekto 

tolesnėms energetinio saugumo politikoms gairėms. Po Rygos susirinkimo siekiant 

nustatyti, kur energetinis saugumas gali sulaukti NATO prisidėjimo buvo suformuota darbo 

grupė – NATO energetinio saugumo užduočių pajėgos (angl. NATO Task Force on Energy 

Security), kurios rezultatai buvo pristatyti Šiaurės Atlanto tarybai54. Šios grupės darbo 

                                                 
50 NATO ENSEC COE, Energy management in the Military Expeditionary Environment Study, 

2014 gruodis, p.9 
51 NATO ENSEC COE, (50 išnaša). p. 10. 
52 Ten pat p. 11. 
53 Rohrkasten S. Westphal K.,  „Energy security the transatlantic dimension: a view from Germany“,  

Journal of Transatlantic Studies, 2012, p. 328 – 342. 
54 Legendre T., „The North Atlantic Treaty Organization‘s future role in energy security“, Journal of  
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išdavos buvo susirinkime priimtas bendradarbiavimo skatinimas su kitomis tarptautinėmis 

organizacijomis (IEA, JT, EU). Be bendradarbiavimo skatinimo daugiau energetinio 

saugumo ribos nebuvo praplėstos (kritinės infrastruktūros apsauga, keitimasis informacija, 

krizių valdymas)55. Nepaisant to, prioriteto tvarka energetinis saugumas pakilo (48 vieta iš 

50) susitikimo deklaracijoje. Tam didžiausia įtaką padarė vykstantis Afganistano karas, bei 

Balkanų šalių (Kroatija, Albanija) integracijos į NATO ir priešraketinės gynybos 

klausimai56. Nesant buvusio precendento (Ukrainos – Rusijos dujų krizė 2006 metais) 

energetinis saugumas nesulaukė didelio dėmesio, tačiau iki 2009 metų buvo nurodyta atlikti 

tyrimą parodantį galimą tolimesnę integraciją. Tokio pobūdžio reikalavimai, Šiaurės Atlanto 

tarybai, rodo norą gilinti integraciją energetinio saugumo srityje, bei siekį naudos suvokiant 

kylančias grėsmes tarptautinėje sistemoje. 

Po susitikimo NATO šalių vadovai vyko į Kazachstaną derėtis dėl energetinio 

saugumo klausimų57. Pagrindiniai svarstyti klausimai buvo susiję su infrastruktūros apsauga. 

Kokį indėlį į regiono CEIP gali įnešti Aljansas. Tai rodo, jog atsirado energetinių resursų 

diversifikacijos svarbos supratimas NATO kontekste. Diversifikacija – svarbiausias 

energetinio saugumo užtikrinimo komponentas. Todėl buvo siekiama praplėsti NATO 

Aljanso įtakos zoną, rodant iniciatyvą apsaugoti PfP erdvę, bei kitus regionus energetinio 

saugumo kontekste. Energetinio saugumo užtikrinimo klausimai buvo įtraukti į tokius 

bendradarbiavimo formatus, kaip Stambulo iniciatyva (2004 m. Bahreinas, Kataras, 

Kuveitas, Jungtiniai Arabų Emyratai)58, Viduržemio dialogas (1994 m. Alžyras, Egiptas, 

Izraelis, Jordanija, Mauritanija, Marokas, Tunisas)59 taip pat pagrindiniais angliavandenilių 

tiekėjais Japonijoje, Australijoje, P. Korėjoje. Nepaisant daugėjančių bendradarbiavimo 

formatų bei besiplečiančios bendradarbiavimo darbotvarkės, tai prie energetinio saugumo 

plėtros Aljanse ženkliai neprisidėjo. Nors ir buvo kalbama apie teroristinių išpuolių 

prevenciją, industrinę plėtrą (išmaniosios gynybos, žaliosios gynybos įrangos pirkimas), 

tačiau nuoseklaus bendradarbiavimo nebuvo pasiekta. Anot Thierry Legendre pagrindinis 

veiksnys buvo bendros NATO politikos šiuo klausimu nebuvimas60. 2009 metais NATO 

susirinkimo Strasbūre metu energetinio saugumo darbotvarkė susilaukė didesnio dėmesio. 

                                                 
diplomacy, 2007 vasara. p. 6. 
55 Šiaurės Atlanto taryba, Bucharest summit declaration, 2008 balandžio 3 diena, press 

release(2008) 049. 
56 CRS report, The NATO Summit at Bucharest 2008, Paul Gallis Specialist in European Affairs 

Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, 2008 gegužė. p. 2 – 6.  
57 Eurasia Daily Monitor, NATO weighs protection of Kazakh oil facilities, 2008 balandis 15. 
58 http://www.qatarconferences.org/Nato/istanbul.html, informacija. 2017 11 20. 
59 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52927.htm informacija. 2017 11 20. 
60 Legendre, (54 išnaša). p. 7. 

http://www.qatarconferences.org/Nato/istanbul.html
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Tam įtakos turėjo pasikartojusi Ukrainos – Rusijos dujų krizė, tiesiogiai palietusi centrinės 

bei vakarų Europos gyventojus61. Į komunikato nutarimą buvo įtraukta energetinių resursų 

diversifikacija, energetinių tinklų sujungimo akcentavimas62, kaip energetinio saugumo 

Aljanso narėms garantas. Nepaisant to, jog NATO Aljansas šiuo laikotarpiu neturėjo nei 

politinių nei materialių svertų kažkokiomis priemonėmis efektyviai prisidėti prie pastarųjų 

nutarimų įgyvendinimo. Didžiąja dalimi, tai buvo tik oficiali Aljanso reakcija į pasikartojusį 

precedentą, natūraliai nukreipiant atsaką į sektorių su kuriuo susijusi grėsmė.  Tai įnešė 

daugiau neaiškumo ir neapibrėžtumo į energetinio saugumo darbotvarkę prieš  naujos 

strateginės koncepcijos 2010 metais svarstymą Lisabonoje. 

Vienas iš esminių lūžių NATO įvyko 2010 metais Lisabonos viršūnių susirinkime. 

Nors išplėstas energetinio saugumo mandatas strateginėje koncepcijoje didžiąja dalimi ir 

nesiskyrė nuo prieš tai buvusios. Strateginėje koncepcijoje išliko neaiški pozicija ir jos 

įgyvendinimo priemonės (atgrasyti ir gintis nuo grėsmių galinčių sukelti energetinių resursų 

krizes, saugoti infrastruktūrą, bendradarbiavimas ir konsultacijos)63. Šiame susitikime 

energetinio saugumo klausimams buvo skirta (42 vieta iš 54) – aukštesnis prioritetas nei 

anksčiau. Prie to prisidėjo Strasbūro susitikimo metu atkreiptas dėmesys į pasikartojusią 

dujų krizę Europoje. Nepaisant to, esminis pasikeitimas – Aljanso pasiryžimo reaguoti į 

visas iškilusias grėsmes išdava – 2010 metais įkurtas Kylančių Saugumo Iššūkių skyrius 

(ESCD). Pastarojo pagrindinė užduotis buvo identifikuoti galimas grėsmes ir ieškoti joms 

atsako64. Energetiniam saugumui – potenciali vieta, kurioje buvo galima materializuoti 

energetinio saugumo veiklą, be skirtingų šalių iniciatyvų. Kuriant iniciatyvas bendrai visoms 

narėms, esant tiesiogiai pavaldiems Šiaurės Atlanto tarybai. Šio tarybos organo oficialaus 

energetinio saugumo skyriaus įsteigimas buvo pirmasis žingsnis į energetinio saugumo 

institucionalizavimą ir plėtrą, gryninant poziciją, tolimesnėje Aljanso veikloje.  

Laikotarpis nuo Lisabonos iki Čikagos susitikimo 2012 metais – svarbiausias 

energetinio saugumo plėtros kontekste. Pagrindiniai Čikagos susitikimo nutarimų veiksniai: 

ilgai besitęsiantis Afganistano karas bei Aljanso narių išlaidų gynybai mažėjimas. JAV po 

Lisabonos susitikimo įkūrė energetinio saugumo situacijos analizės vienetą savo pajėgose 

(ang. US Marine corps expeditionary energy office), kuris atlikinėjo efektyvaus resursų 

                                                 
61 The New York Times, Ukraine says Russia cuts gas supplies, 2009 sausis 7. 

http://www.nytimes.com/2009/01/08/world/europe/08gazprom.html, žiūrėta 2017 10 15. 
62 Šiaurės Atlanto taryba, Declaration on Alliance Security in Strasbourg, 2009 balandžio 4 

diena, press release (2009) 043. 
63 Šiaurės Atlanto taryba, Lisbon summit declaration, 2010 lapkričio 20 diena,  

press release (2010) 155. 
64 Emerging security challenges division, https://esc.hq.nato.int/default.aspx  

http://www.nytimes.com/2009/01/08/world/europe/08gazprom.html
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panaudojimo tyrimus, Afganistano kare. Pastarasis tyrimas sukėlė fundamentalų poveikį 

kitose didžiosiose Aljanso narėse (Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija pradėjo 

atlikinėti tokio pobūdžio tyrimus). JAV energetinio saugumo padalinio buvo nustatyta: 

transportuoti 1 galoną degalų kainuoja 7 galonus kuro, taip pat 1 iš 24 degalų konvojų 

baigiasi karių žūtimi65. Tyrimas atskleidė, jog kariavimo bei logistinio aprūpinimo būdas 

šiais laikais yra per daug neefektyvus. Vien remiantis Kanadiečių tyrimu „Mission Nanook“ 

buvo parodyta, jog karinių bazių išlaikymo kaštus galima sumažinti 30 – 40 %66. Vienas iš 

pagrindinių aspektų leidžiančiu plėtotis šiai idėjai neautonomiškai, o Aljanso lygmeniu – tai 

tiesiogiai liečia visas NATO šalis nares. Ypač esant laikotarpiui po finansų krizės bei gana 

stabilios geopolitinės situacijos Europoje, kai buvo pradėti drastiškai mažinti gynybos 

biudžetai. Tai buvo pabrėžta ir NATO generalinio sekretoriaus kalboje 2011 metais 

Miunchene, jog pradėdami taikyti naują išmaniosios gynybos koncepciją galėtume pasiekti 

tokį patį rezultatą panaudodami mažesnį resursų kiekį67. Pačio generalinio sekretoriaus 

pozicija apie Europą buvo išreikšta, kaip apie susiskaldžiusį regioną su skirtingais 

nacionaliniais interesais, kurių išdava galima matyti 2012 metų Čikagos susirinkimo 

deklaracijoje. Nepaisant vykstančių energetinio efektyvumo nustatymo procesų didžiųjų 

valstybių kontekste, Rytų Europoje energetinis saugumas buvo matomas iš kitos 

perspektyvos. 2011 metais įkurtas energetinio saugumo centras Lietuvoje68, vėliau 2012 

metais akredituotas po NATO viršūnių susirinkimo Čikagoje, pradžioje buvo vedamas 

politinio tikslo nukreipto į strateginį energetinio saugumo lygmenį. Nepaisant to, NATO 

užimamas vaidmuo yra susijęs su energetinio efektyvumo plėtra kariuomenėse (taktinis 

lygmuo). Taigi, Čikagos susitikimas vykęs 2012 metais, tapo kertiniu nustatant būsimojo 

energetinio saugumo plėtrą bei institucionalizaciją. Susitikimo metu patvirtintos trys 

pagrindinės energetinio saugumo sritys: situacijos analizė ir keitimasis žvalgybine 

informacija, strateginis supratimas / planavimas (ang. Strategic awareness), kariuomenių 

energetinio efektyvumo gerinimas (ang. Energy efficiency) bei CEIP69. Prioriteto tvarka 

buvo paminėtas (52 vietoje iš 65). Be to, buvo partvirtintas ENSEC COE Vilniuje 

akreditacijos procesas. Nepaisant šio glaudesnio bendradarbiavimo ir vieningos politikos 

                                                 
65 NATO ENSEC COE, Energy management in operation, No. 190215/DCD/6.01/I/01, 2014, 

Vilnius.  
66 NATO ENSEC COE (65 išnaša). 
67 NATO secretary general calls for „smart defence“ at Munich conference, 2011 vasario 5,  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_70327.htm, žiūrėta 2017 10 05. 
68 NATO ENSEC COE (11 išnaša). 
69 Šiaurės Atlanto taryba, Chicago summit declaration, 2012 gegužės 20 diena, press release 

(2012) 062. 
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energetinio saugumo kontekste siekimo, buvo institucionalizuotos kelios esminės problemos 

turinčios negatyvią įtaką tolimesniam darbotvarkės formavimui. Pirmiausiai, susirinkimo 

dokumente buvo įvardinta, jog energetinių tinklų diversifikacija bei išteklių tiekimo 

užtikrinimas tampa pirmiausiai kiekvienos šalies interesu, o Aljansas tik prisideda prie kitų 

tarptautinių organizacijų veiklos70. Taigi, Aljansas iš dalies atsisakė veiklos, proteguotos nuo 

2004 metų, kai į Aljansą įsitraukė Centrinės, Rytų Europos šalys bei susiaurino veiklos 

pobūdį atsižvelgiant į ESCD, NATO energetinio saugumo darbo grupės (angl. NATO task 

force on energy security) veiklos rezultatus. Nepaisant atsisakymo tęsti veiklą strateginiame 

lygmenyje paliekant teisę veikti vyriausybiniams veikėjams, buvo institucionalizuota ir 

energetinio efektyvumo dėmenyje. Verta pabrėžti, jog Aljansas, 2012 metais, veikiamas 

įvairių energetinio efektyvumo gerinimo projektų skirtingose šalių kariuomenėse, atsisako 

ieškoti bendrų standartizacijos vektorių. 2012 metais kovo 21 dieną t.y dieną po oficialaus 

susitikimo nutarimų ratifikavimo, buvo patvirtinta „Declaration on defence capabilities: 

toward NATO forces 2020“. Pastarojoje yra išvardinti įsipareigojimai karinių pajėgų plėtrai 

bei pagrindines jos gaires. Septintoje vietoje taip pat kalbama apie naują išmaniosios 

gynybos koncepciją, tačiau yra įvardijama, jog karinių pajėgų plėtojimas ir energetinio 

efektyvumo gerinimas pirmiausiai yra kiekvienos šalies nacionalinis interesas ir NATO 

palankiai vertina savanorišką šalių siekį plėtoti, bet kokius daugianacionalinius projektus71. 

Galima daryti prielaidą, jog to rezultate Aljansas gali turėti dar labiau didėjančią atskirtį tarp 

senųjų narių (ekonomiškai pažangesnių) bei naujųjų (posovietinės įtakos erdvė, ekonimiškai 

silpnesnės). Pirmiausiai atkreipiant dėmesį į tai, jog mažosios yra finansiškai mažiau 

pajėgios atlikti tam tikrus tyrimus, o didžiosioms yra paprasčiau atlikinėti autonomiškai. 

Kalbant apie Rytų Europos energetinės politikos materializaciją – ENSEC COE, 

galime teigti, jog į jį Aljanso viduje nebuvo žiūrima, kaip į svarią energetinio efektyvumo 

gerinimo platformą. Atsakomybė veikti, energetinio efektyvumo srityje, palikta kiekvienos 

šalies nacionaliniam poreikiui. Šis centras  turėjo didesnę simbolinę reikšmę Rytų Europos 

regionui bei ypač – Lietuvai, kaip šaliai steigėjai. Pirmiausiai Lietuva tapo „namais“ pirmajai 

tarptautinei institucijai72. Nors tiriamuoju laikotarpiu Lietuva turėjo didžiausią 

priklausomybę nuo Rusijos, tačiau Aljansas nebuvo orientuotas į strateginio, energetinio 

saugumo, lygmens problemų sprendimą. Anot Audriaus Brūzgos (pirmasis ENSEC COE 

                                                 
70 Šiaurės Atlanto taryba, (69 išnaša). 
71 Šiaurės Atlanto taryba, Summit declaration on Defence capabilities: toward NATO forces   

2020, 2012 gegužės 21 diena, press release (2012) 064. 
72 Molis, (7 išnaša), p. 17. 
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vadovas), įkuriant energetinio saugumo centrą buvo tikimasi analizuoti tarptautinę 

energetinę situaciją bei teikti pasiūlymus Aljansui73. Kita vertus NATO ENSEC COE misija 

po akreditacijos tapo padėti NATO energetinio efektyvumo užtikrinimo tyrimais bei 

edukacinė veikla (renginiai, leidiniai, parodos) siekiant informuoti apie galimas energetines 

grėsmes. Centro kūrimas prie LR URM buvo orientuotas į NATO nuo pat pradžių. Vadovu 

turėjo būti skiriamas LR karininkas, kitu atveju nebūtų buvę galima siekti akreditacijos. 2006 

metais Rygoje tuometinis prezidentas V. Adamkus išreiškė poziciją: „Ypač palaikome 

diskusiją dėl energetinio saugumo ir raginame generalinį sekretorių neišbraukti šios temos iš 

NATO darbotvarkės. Galbūt NATO nėra pagrindinė organizacija, sprendžianti energetinio 

saugumo problemas, tačiau ryšys tarp gyvybiškai svarbių išteklių srautų ir nacionalinio saugumo 

yra per daug akivaizdus, kad į jį būtų galima nekreipti dėmesio“74. Nuo išreikštos prezidento 

pozicijos iki Lietuvoje akredituoto NATO energetinio saugumo centro praėjo 6 metai. ENSEC 

COE Aljanse užėmė, nukreipto ne į energetinį saugumą, o į vieną iš jo sričių – energetinį 

efektyvumą, atliekant analitinio centro vaidmenį Aljanso energetinio saugumo veiklos atžvilgiu. 

Nepaisant to, regionui svarbiausia, jog turimas realus institucinis instrumentas galintis 

padidinti galią sprendimų priėmimo procese formuojant NATO politinę bei praktinę 

energetinio saugumo darbotvarkę. Tai yra laimėjimas posovietinės erdvės regionui ir 

ilgametės kryptingos politikos energetinio saugumo linkme Aljanse padarinys. 

Apibendrinant galima teigti, jog 2012 metų Čikagos viršūnių susirinkimas susiaurino 

Aljanso veiklos sritis energetinio saugumo politikos kontekste, tačiau naujai atsiradusi 

karinių pajėgų energetinio efektyvumo gerinimo koncepcija iš dalies jas palieka kiekvienos 

šalies atsakomybei. Darant prielaidą, jog oficialiai atskyrus strateginį – politinį energetinio 

saugumo lygmenį nuo NATO galėsime matyti didesnį Prancūzijos bei Vokietijos narių 

įsitraukimą į energetinio efektyvumo gerinimo darbotvarkę. Teoriškai laikotarpyje tarp 

Rygos ir Čikagos viršūnių susitikimų „kalinio dilemos“ kontekstas tapo trukdžiu siekiant 

efektyvios Aljanso energetinio saugumo politikos. Autonomiškai atliekami tyrimai leidžia 

teigti, jog bendras naudos siekis tampa antraplaniu aspektu energetino saugumo kontekste. 

Nepaisant to, nors grėsmės integracija oficialiai sustiprėjo, tačiau nacionaliniai interesai 

siekiant pranašumo prieš kitas nares tapo svarbesni už bendros naudos siekimą ilgalaikėje 

perspektyvoje. 
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2.3 Energetinio saugumo raida 2012 – 2016 m. 

 

 

 

 

Laikotarpis nuo 2012 iki 2016 metų NATO energetinio saugumo politikai buvo 

kontraversiškas. Žvelgiant iš veiklos plėtros perspektyvos buvo priimta ir pradėtos plėtoti 

kelios naujos iniciatyvos, kurios iš dalies vedė prie gilesnės energetinio saugumo 

institucionalizacijos. Nepaisant to, žvelgiant iš kitos perspektyvos į energetinio saugumo 

plėtrą įsitraukus daugiau skirtingų Aljanso institucijų, pradeda kilti tarpusavio priešprieša. 

Nors to pasekoje, esminių pasikeitimų viršūnių susitikime nebuvo pasiekta. 

 Energetinis saugumas, po 2010 Lisabonoje patvirtintos naujos Strateginės 

koncepcijos tapęs Aljanso strateginiu tikslu, pradėjo veikti SPS programos formate. SPS 

iniciatyva yra nukreipta į civilinio bei karinio sektorių bendradarbiavimą siekiant prisidėti 

prie Aljanso tikslų įgyvendinimo naujų saugumo iššūkių kontekste75. Šioje srityje yra 

glaudžiai bendradarbiaujama su NATO kompetencijos centrais, kurie naudojasi SPS, kaip 

platforma savo tikslų bei atstovaujamos tam tikros pozicijos išreiškimui. Tiriant energetinio 

saugumo raidą verta pabrėžti, jog 2011 metais SPS finansuojant buvo suformuota SENT 

komanda. Pastarosios tikslas buvo atlikti energetinio efektyvumo tyrimus, kaip galima 

sumažinti kuro bei kitų energijos išteklių kaštus atliekant karines užduotis. Tai buvo pirmasis 

NATO, kaip Aljanso, o ne atskirų šalių energetinio naudingumo nustatymo projektas. 

Nepaisant to, jame dalyvavo 8 mokslininkai daugiausiai iš JAV, Vokietijos bei 

Prancūzijos76. Šių šalių įsitraukimą vienija būtent bendro intereso siekis. Visos trys yra 

aktyviai dalyvaujančios tarptautinėse operacijose. Mažesnį kitų šalių įsitraukimą, kaip ir 

mažą skiriamo personalo skaičių galima paaiškinti nepasitikėjimu, kuris anot 

institucionalistų, yra didžiausias iššūkis tarptautinėms organizacijoms. Pirmiausiai, tai yra 

pirmasis Aljanso projektas veikęs išmaniosios gynybos koncepcijos formate. Dėl ko, gali 

būti juntamas neužtikrintas kaštų atsipirkimo klausimas, kadangi kiekviena šalis 

prisijungdama prie institucijų siekia gauti naudą. Taip pat, projektas nebuvo nukreiptas į 

ilgalaikę perspektyvą. SENT nustatyta trukmė iki 2015 metų, jog rezultatai būtų pristatyti 

                                                 
75 The Nato Science for peace and security (SPS) programme, annual report 2013, p. 13 – 16. 
76 Tiziana Melchiorre, Ensuring energy security in NATO: a sociological approach, Energy 

security: operational highlights, no.10 2016. p. 25. 



32 

 

NATO viršūnių susirinkimo metu. Kitas veiksnys prisidėjęs prie energetinio saugumo 

problematikos buvo energetinio saugumo kompetencijos centro Lietuvoje įkūrimas. ENSEC 

COE įkūrimas ne  kaip faktas, o institucinio pavaldumo klausimas. Gavus centro akreditaciją 

po Čikagos susitikimo jis tapo pavaldus ACT skyriui. Šis Šiaurės Atlanto tarybos organas 

yra atsakingas už karinį rengimą, standartizacijos procesą ir indoktrinavimo procesą 

Aljanse77.  ENSEC COE tapo pavaldus ACT skyriui kadangi jie taip pat yra atsakingi už 

visus Aljanse veikiančius kompetencijos centrus. Nors taip pat, ESCD energetinio saugumo 

skyrius buvo atsakingas už uždavinių kėlimą centrui analizuojant saugumo situaciją.  

Nepaisant šių papildomų institucijų, atsakingų už energetinį saugumą, plėtrų esminis įvykis 

prieš 2014 metų Velso susitikimą buvo žaliosios gynybos (angl. Green defence framework) 

koncepcijos priėmimas78. Pastarosios veiklos spektras buvo suskaidytas į tris dalis: 

operacinis efektyvumas, aplinkosauga, energetinis efektyvumas. Tam didelę įtaką Aljanse 

turėjo trys valstybės Belgija, Prancūzija ir Vokietija. Analizuojamu laikotarpiu 

pasisakančios už branduolinės energetikos mažinimą ir atsinaujinančių išteklių naudojimą79. 

Tai padarinys branduolinės energetikos kvestionavimo, po 2011 metais įvykusios 

katastrofos Fukušimos (Japonija) branduolinėje elektrinėje. Po pastarosios pakilęs 

aplinkosaugos protegavimo lygis siekiant mažinti branduolinės energetikos naudojimą darė 

įtaką šalių energetinės krypties pasirinkimui. Vokietija užsibrėžė tikslą iki 2022 metų 

atsisakyti branduolinės energetikos80. Dėl to turime pasikeitusią energetinio saugumo 

suvokimo situaciją Vokietijoje, kurioje energetika tapo pirmiausiai priskiriama prie 

aplinkosaugos srities. Taigi, priėmus naująją veiklos koncepciją ji buvo priskirta SENT 

grupei. Esminis kritinis aspektas yra energetinio saugumo klausimų priskyrimas 

aplinkosaugos sričiai NATO standartizavimo grupėje. Tai tapo penktąja institucija 

prisidedančia prie energetinio saugumo įgyvendinimo, tačiau standartizavimo grupė nėra 

tiesiogiai pavaldi jokiai ankstesnei institucijai. Tai veda prie konkuravimo dėl įtakos su 

kitomis institucijomis. Nesant tiesioginio darbo koordinavimo ryšio vienas iš problematikos 

pavyzdžių, jog iki šių dienų energetinio saugumo apibrėžimo Aljanse – nėra. 2014 metais 

Velso susitikimo metu buvo įtvirtintas dviejų koncepcijų naudojimas. Iš dalies buvo tęsiama 

                                                 
77 http://act.nato.int/who-we-are informacija. 
78  NATO review magazine, NATO‘s energy security agenda, 

http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/NATO-

energy-security-agenda/EN/index.htm, žiūrėta 2017 10 13. 
79 Meyer H., „A NATO land domain perspective“, Hybrid Threats: Overcoming ambiguity, building  

resilience, No. 11 2017. p. 16. 
80 Detlef J., „German exceptionalism: the end of nuclear energy in Germany“, Environmental politics,  

vol. 21 issue 1, 2012. p. 159 – 174. 

http://act.nato.int/who-we-are
http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/NATO-energy-security-agenda/EN/index.htm
http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-on-empty/NATO-energy-security-agenda/EN/index.htm
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ta pati energetinio saugumo kryptis, patvirtinta Čikagos susitikime. Energijos efektyvumo 

užtikrinimas (pridėtas žaliosios gynybos koncepcija), kritinės infrastruktūros apsauga bei 

keitimasis žvalgybine informacija bei esamos geoenergetinės situacijos analizavimas. 

Nepaisant to, oficialiai atsisakyta daryti įtaką šalių nacionaliniams energetiniams interesams 

(resursų tiekimas, diversifikacija, tinklų standartizavimas) buvo įvardinti, kaip pirmiausiai 

nacionaliniai interesai bei kitų energetinių tarptautinių institucijų veiklos sritis81, o NATO 

vaidmuo išlieka, kaip pagalbinės institucijos. Pirmiausiai užsiimančios analizavimo darbu 

bei kritinių taškų identifikavimu. Prieš susitikimą prasidėję Ukrainos krizės įvykiai didelės 

įtakos NATO energetinio saugumo darbotvarkei neturėjo. Tuo metu įtaka galėjo būti 

jaučiama su finansinių įsipareigojimų krašto apsaugos gynybai didėjimu Aljanso narėse. 

Velso susitikime buvo labiau išgryninta Aljanso pozicija energetinio saugumo atžvilgiu. 

Dviejų kariuomenės modernizacijos koncepcijų (Išmaniosios gynybos, Žaliosios gynybos) 

nukreiptų į energetinį efektyvumą rodo, jog tai tampa pagrindiniu Aljanso prioritetu šio 

saugumo iššūkio kontekste. Nepaisant to, per 2 metus įvykusi darbotvarkės 

institucionalizacija prisideda prie energetinio saugumo problematikos dėl per didelių 

institucijų veiklos pobūdžio skirtumų. Tai veda prie jų tarpusavio konkuravimo dėl įtakos, 

taip pat tampa sudėtinga išvengti veiklų dubliavimo kiekvienai šaliai pasirenkant savo 

nacionalinius prioritetus ar institucijai, augant skaičiui skirtingų formatų, nukreiptų į 

energetinio saugumo Aljanse veiklą.  

Paskutinio, 2016 metų Varšuvoje vykusio, NATO viršūnių susitikimo išdavai 

stipriausiai įtaką darė geopolitinė situacija. Pirmiausiai, Ukrainos – Rusijos karas. Taip pat, 

kova su IV bei nauju konfliktų eskalavimo būdu tapusios – hibridinės grėsmės. Nepaisant 

to, nagrinėdami, didėjantį skirtingų institucijų įsitraukiančių į energetinio saugumo politikos 

formavimą skaičių, reikalinga įtraukti anksčiau minėtą SPS programos SENT projektą. 

Pastarojo veiklos terminas buvo nustatytas būtent iki Varšuvos susitikimo (2011 – 2015 

metai). Pagrindiniai veiklos rezultatai ir išvados buvo pristatyti 2015 metais „NATO smart 

energy team comprehensive report“ leidinyje82. Galutinė ketverių metų veiklos (NATO šalių 

suteiktos informacijos analizė, susitikimai su tarptautinėmis organizacijomis ir pan.) išvada 

buvo nukreipta į degalų suvartojimo problemą šalių kariuomenėse. Dėl to dėmesys į 

energijos suvartojimą ir siekis taikyti naujas inovacijas pasireiškė per papildomą instituciją 

                                                 
81 Šiaurės Atlanto taryba, Wales summit declaration, 2014 rugsėjo 14 diena, press release (2014)  

120. 
82 SENT, SMART ENERGY TEAM comprehensive report, 2015 gegužės 6 diena, 

http://www.natolibguides.info/ld.php?content_id=18110194, žiūrėta 2017 10 28, p. 3. 

http://www.natolibguides.info/ld.php?content_id=18110194
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– NSTO, kuriai buvo priskirtas energetinio saugumo inovacijų kūrimo technologinis 

lygmuo, po bendradarbiavimo vykdant SENT projektą. Taip pat šio projekto dėka pirmą 

kartą išmaniosios gynybos priemonės buvo panaudotos karinėse pratybose, kuriose yra 

tikrinami NATO standartai – „Gebantys logistai 2015“ (CL 2015)83, vykusios Vengrijoje. 

Po kurių, iš esmės, į energetinį saugumo įsitraukė Šiaurės Atlanto tarybos komitetas: Karinės 

inžinerijos darbo grupė (angl. Military engineering working group) atsakinga už energijos 

naudojimą (degalai, elektra, dujos) esant kariams dislokuotais misijų rajonuose. Ukrainos 

krizės įtaka yra juntama per dvi energetinio saugumo veiklas: strateginį supratimą ir kritinės 

infrastruktūros apsaugą, kurios didžiąja dalimi yra persidengiančios bei glaudžiai susijusios. 

Pirmiausiai tai buvo supratimas, jog energetinis saugumas gali būti įtrauktas į kripto karo 

koncepciją84. Nors naudojimas, kaip politinio spaudimo priemonė jau buvo žinomas ir 

ankstesnių precedentų, tačiau dabar buvo pamatyta, kaip energetiniai ištekliai ir karinė 

plotmė gali būti naudojami pasiekti politinių rezultatų (susprogdintos anglies kasyklos, jog 

žiemos metu Ukrainos vyriausybė turėtų pirkti iš Rusijos arba iš Luhansko, Donecko pseudo 

– respublikų siekiant gauti pripažinimą bei lėšų karui)85. Pagrindiniai separatistų taikiniai 

yra būtent energetinės infrastruktūros objektai (elektros tinklai, dujotiekis, naftotiekis). Dėl 

to pasireiškė energijos išteklių diversifikacijos, kaip pagrindinio energetinio saugumo 

aspekto, svarba. Lietuvoje esantis NATO Energetinio saugumo centras pradėjo leisti 

publikacijas („Energy in conflict series“, „Hybrid threats: overcoming ambiguity, building 

resilience“) bei organizuoti įvairias įvykių studijas analizuojant saugumo situaciją bei 

galimas implikacijas Aljanso šalims dėl CEIP pažeidžiamumo. Kritinės infrastruktūros 

apsauga yra labai politizuotas dalykas didžiąja dalimi nepriklausantis nuo karinio dėmens 

taip pat tarptautinių organizacijų, o nuo šalių vidaus politikų bei reguliacinių teisės aktų86. 

Dėl to kritinė infrastruktūros apsauga yra persidengusi su strateginiu energetinio saugumo 

informavimo užtikrinimu. Kitas veiksnys energetinio saugumo darbotvarkės formuotoju 

tapęs po Velso viršūnių susitikimo yra kova prieš IV. Šis konfliktas didžiąja dalimi patvirtino 

rezultatus anksčiau JAV Gynybos departamento, Vokietijos ar Kanados vykdytų tyrimų apie 

energetinių resursų apsaugą. Nepaisant to materialių veiksmų nebuvo imtasi. Aljansas 

apsiribojo tuo, jog energetinis saugumas buvo įtrauktas į kontrsukilimo (COIN) koncepcijos 

                                                 
83 NATO review magazine, (78 išnaša). 
84 Gonchar M., „Energy in new generation warfare. Learned lessons from Russia‘s hybrid war agains  

Ukraine“, Hybrid Threats: Overcoming ambiguity, building resilience, No. 11, 2017. p. 33. 
85 Oleksandr S., „Ukrainian experience the energy dimension of war: overview of 2014 – 2015  

Ukrainian events“, The national institute for strategic studies of Ukraine, 2015 gegužė. p. 7. 
86 Yergin D., „Ensuring energy security“, Foreign Affairs, vol. 85 No.2, 2006. 



35 

 

formatą87. Dėl to tokio pobūdžio konfliktas didelės įtakos energetinio saugumo darbotvarkei 

neturėjo, nes yra aktualus mažai daliai šalių turinčių teroristinių išpuolių grėsmę ar dalyvauja 

tarptautinėse operacijose, kurių skaičiaus po Afganistano karo drastiškai sumažėjo.  

2016 metų Varšuvos susirinkimo metu buvo patvirtintos trys pagrindinės Aljanso 

energetinio efektyvumo veiklos. Strateginis supratimas bei kritinės infrastruktūros apsaugo 

yra įvardijamos, kaip sritys, kuriuose NATO tęs konsultacijas ir sieks atkreipti Aljanso narių 

dėmesį į kritinius energetinius taškus88. Didžiąja dalimi remdamasi energetinio saugumo 

kompetencijos centro leidžiamomis publikacijomis analizuojant dabartinius konfliktus ar 

atliekant žvalgybinį darbą. Šios veiklos yra pagrindinis indikatorius pastarųjų 5 metų veiklos 

rezultato šiose srityse. Kritinės infrastruktūros apsaugos srityje buvo įtvirtintas fizinis ir 

kibernetinis infrastruktūros apsaugos lygmuo (Ukrainos – Rusijos, IV konfliktų išdava). 

Kyla grėsmė energetinį saugumą koncepciniu lygmeniu integruojant į kitas grėsmes. Todėl 

ateityje gali būti sudėtinga išvengti veiklų dubliavimo (NATO kibernetinio saugumo centras 

Estijoje bei NATO ENSEC COE skyrius atsakingas už kibernetinį saugumą infrastruktūros 

apsaugoje) bei išvengti dar padidėsiančios klausimo institucionalizacijos, kuri gali dar labiau 

apsunkinti sprendimų priėmimo procesą energetinio saugumo kontekste NATO. 

Apibendrinant laikotarpį nuo 2006 iki 2016 metų galime teigti, jog NATO 

energetinis saugumas išgyveno transformaciją nuo pirmo oficialaus atėjimo į NATO 

darbotvarkę iki išgrynintos krypties. Nuo plataus spektro keliamų uždavinių, didžiąja dalimi 

iš bendro intereso nebuvimo, iki trijų kertinių (strateginio informavimo, kritinės 

infrastruktūros apsaugos, energetinio efektyvumo gerinimo). Nepaisant to, tapo aišku, jog 

po 2012 metų Čikagos susirinkimo įtrauktas energetinio efektyvumo gerinimas – pagrindinė 

matoma NATO Aljanso energetinio saugumo sritis. Žvelgiant iš kitos perspektyvos sparti 

jos plėtrą sudarė stiprios fragmentacijos problemą Aljanso viduje. Aštuonios skirtingos 

NATO institucijos bei komitetai yra į savo darbotvarkę įtraukę energetinio saugumo 

klausimus ir kai kurios iš jų nėra viena kitai pavaldžios. Tai veda prie konkuravimo dėl įtakos 

bendroje veiklos sferoje. Taigi, energetinę Aljanso darbotvarkę galima vadinti ne energetinio 

saugumo siekiu, o akcentuojant vieną iš energetinio saugumo sričių – energetinio 

efektyvumo, kaip vienos srities turinčios oficialų intereso siekį.  Teoriškai tarptautinė 

organizacija yra dvišalių ir daugiašalių valstybių oficialių ir neoficialių santykių 

                                                 
87 Čiampor J., „Energy infrastructure in asymmetric warfare: the case of the „Islamic state““, Energy  

security: operational highlights, no.10, 2016.p. 18 – 25. 
88 Šiaurės Atlanto taryba, Warsaw summit communique, 2016 liepos 9 diena, press release 

(2016) 100. 
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konstruktas89, tačiau energetinio saugumo oficiali institucionalizacija neskatina šalių 

bendradarbiavimo. To rezultatas, organizacija susiduria su kalinio dilemos reiškiniu ypač 

energetinio efektyvumo srityje. Tai pagal neoliberalujį institucionalizmą organizacijos 

veiklą daro neveiksnia. Aljansas save pateikia, kaip neefektyvų, nes yra pašalinamas vienas 

iš pagrindinių institucijos siekių – bendro naudos ieškojimo užtikrininat narių saugumą 

grėsmės akivaizdoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Stein, (13 išnaša). p. 8. 
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3. Energetinio saugumo bendradarbiavimas  
 

 

 

Bakalauro baigiamajame darbe yra tiriamas valstybių bendradarbiavimo lygmuo 

NATO energetinio saugumo kontekste. Dėl to yra analizuojamas jau vykdomų energetinio 

saugumo veiklų įgyvendinimas Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje. Lietuvoje veikiantis 

NATO energetinio saugumo kompetencijos centras yra tiesiogiai susijęs su Aljanso 

energetinio saugumo darbotvarke. Dėl šios priežasties atlikti tyrimo interviu apie valstybių 

įsitraukimą bei ribotumus energetinio saugumo integracijai NATO buvo pasirinkti ENSEC 

COE darbuotojai bei išorės ekspertai. Trečioje darbo dalyje yra tiriamos vykdomos Aljanso 

bei ENSEC COE veiklos nukreiptos į energetinio saugumo sritį, bei apibendrinami atlikto 

tyrimo rezultatai pateikiant implikacijas veiklų efektyvumui ir tolimesniam vystymuisi bei 

identifikuojant pagrindinius energetinio saugumo integracijos ribotumus. 

 

 

3.1 Energetinio saugumo veiklų įgyvendinimas 

 

 

Praktinės bei teorinės pastangos, energetinio saugumo atžvilgiu, Aljanso viduje 

pasižymi gilia takoskyra. Oficialiuose dokumentuose išreiškiama pozicija apie 

bendradarbiavimą, infrastruktūros apsaugą bei energetinio efektyvumo gerinimą, skiriasi 

nuo matomų NATO veiksmų. Pastarųjų praktinės veiklos išraiška didžiąja dalimi pasireiškia 

per Lietuvoje įkurtą energetinio saugumo kompetencijos centro veiklą.  

2011 metais Vilniuje buvo įsteigtas energetinio saugumo centras, pradžioje veikė 

Lietuvos Respublikos URM pavaldume. Steigiant tokio pobūdžio centrą buvo žinoma, jog 

bus siekiama NATO akreditacijos, įvykusios 2012 metais Čikagos susirinkimo metu. Anot 

tuometinio URM vadovo A. Ažubalio, energetinio saugumo centras turi prisidėti prie NATO 

pajėgų išmaniosios gynybos standartų plėtojimo ir padėti kurti geresnes galimybes 

vykdomose operacijose bei visų šalių išteklių sutelkimui90. Pagal patvirtintą centro veiklos 

                                                 
90 Audronius Ažubalis, Nato energetinio saugumo kompetencijų centras vilniuje padės plėtoti 

išmaniosios gynybos standartus, 2012 vasario 1 d, http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/nato-

energetinio-saugumo-kompetenciju-centras-vilniuje-pades-pletoti-ismaniosios-gynybos-

standartus-sako-ur-ministras, žiūrėta 2017 10 10. 

http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/nato-energetinio-saugumo-kompetenciju-centras-vilniuje-pades-pletoti-ismaniosios-gynybos-standartus-sako-ur-ministras
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/nato-energetinio-saugumo-kompetenciju-centras-vilniuje-pades-pletoti-ismaniosios-gynybos-standartus-sako-ur-ministras
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/nato-energetinio-saugumo-kompetenciju-centras-vilniuje-pades-pletoti-ismaniosios-gynybos-standartus-sako-ur-ministras


38 

 

koncepciją pagrindinis uždavinys – padėti Aljansui, PfP šalims ir kitos tarptautinėms 

organizacijoms prisidedant prie NATO pajėgumo plėtojimo proceso, misijų efektyvumo 

atliekant tyrimus susijusius su energetiniu saugumu91. Pagrindinės keliamos užduotys yra 

susijusios su Aljanso energetinio saugumo sritimis – energetinio efektyvumo gerinimas, 

strateginio planavimo gerinimas, kritinės infrastruktūros apsauga. Atsižvelgiant į šių krypčių 

įgyvendinimą buvo sukurti 4 skyriai: Strateginės analizės (angl. Strategic Analysis), 

Doktrinų ir kompetencijų vystymo (angl. Doctrine and concept development), Mokymo ir 

treniravimo (angl. Education, training and exercise), Tyrimų ir išmoktų pamokų (angl. 

Research and lessons learned)92. 2017 metais energetinio saugumo centro veikloje dalyvauja 

Lietuva (šalis steigėja), Estija, Latvija, Prancūzija, Italija, JK. Taip pat Gruzija, Suomija kaip 

PfP šalys. JAV ir Vokietija prisijungė prie centro veiklos 2017 metų rudenį.  Už visą centro 

veiklą yra atsakingas viršininkas, visada LR kariuomenės skiriamas karininkas, pavaduotojo 

vietą užima Prancūzijos kariuomenės karininkas.  

 

 

 

 

Verta atkreipti dėmesį į sprendimų priėmimo proceso dinamiką centro veikloje (1 

pav.). NATO ENSEC COE veikla yra organizuojama pagalbos prašymų – RFS (angl. request 

for support) principu. Patvirtinti RFS yra įtraukiami į ENSEC COE metinį veiklos planą. 

Kiekviena šalis (NATO, PfP) gali kreiptis į centrą siūlydama atlikti tam tikrus tyrimus. 

                                                 
91 NATO ENSEC COE, Concept of NATO ENSEC COE, 2012. 
92 NATO ENSEC COE, Annual report 2014, 2015. p. 7.  
 

1 pav. NATO ENSEC COE užduočių skyrimo grandinė 

Šaltinis: NATO ENSEC COE, 10th Steering committee, 2017 

balandžio 5 diena. 

 



39 

 

Nepaisant  to, centro veiklą koordinuoja prižiūrimasis komitetas (angl. steering committee), 

kurį sudaro kiekvienos šalies priklausančios centrui atstovai bei NATO HQ atstovas. 

Komitetas veikia, kaip filtras, tvirtinantis kuriuos RFS galima įtraukti į centro metinį veiklos 

planą93. ENSEC COE yra tiesiogiai pavaldus ACT štabui, kurio siūlymams komiteto 

pritarimo nereikia, tačiau pastarajam uždavinius iškelia NATO ESCD skyrius. Problema 

iškyla ties vienbalsio sprendimų priėmimo proceso pobūdžiu Aljanse. NATO norėdamas 

atlikti tam tikrą tyrimą energetinio saugumo centre turi gauti pritarimą iš trijų institucijų  

(Energetinio saugumo skyriuje ESCD, viso ESCD skyriaus patvirtinimą, ACT štabo 

sprendimą). Jeigu šalis (NATO, PfP) nori atlikti tyrimą ji turi gauti vienabalsį sutikimą 8 

(vėliau 10) komiteto narių. Šioje vietoje iškyla sprendimų priėmimo proceso įtaka Aljanso 

energetinio saugumo politikos formavimui. Teoriškai kiekviena šalis prisijungdama prie 

tarptautinės institucijos siekia saugumo ir naudos, todėl patvirtinimą gali gauti tik visų šalių 

interesus tenkinantys tyrimai. Iš dalies galima paaiškinti JAV norą prisijungti prie centro 

veiklos. JAV turi išplėtotą operacinio energetinio saugumo koncepciją savo šalyje, tačiau 

priimti sprendimus siekiant integruoti jį į Aljanso veiklą per kitas institucijas per daug 

sudėtinga. Esant NATO ENSEC COE nare suteikiama galimybė formuoti tam tikrus 

uždavinius su žymiai trumpesniu sprendimų priėmimo proceso laiku, turint tiesioginę įtaką 

komitetui. 

Aljanse strateginio planavimo srityje ryškiausiai pastebima veikla yra vykdoma 

energetinio saugumo kompetencijos centre. Šiai sričiai yra priskiriami dviejų skyrių 

pajėgumai – strateginės analizės bei mokymo ir treniravimo. Veiklos spektrą sudaro 

mokslinės publikacijos, konferencijų bei seminarų organizavimas taip pat dalyvavimas 

karinėse pratybose. Pagrindinės leidžiamos publikacijos yra „Energy security: Operational 

highlights“ (2014 – 2017), Energy in conflict (2015) serijos leidiniai „Energy in 

conventional warfare“ (2016) ir „Energy in irregular warfare“ (2017) bei „Hybrid threats: 

overcoming ambiguity, building resilience“ (2017). Šie leidiniai yra orientuoti į energetinio 

lygmens svarbą kariuomenės veikloje. Taip pat kviečia civilinio ir karinio sektorių atstovus 

plėtoti energetinio saugumo svarbos disputą. Taip pat leidiniuose yra pristatomi centro 

atliktų atvejo studijų rezultatai, siūlymai, perspektyvos. Publikuojamas leidinys „Energy 

security forum“, kurio pagrindinė kryptis – energetinis efektyvumas. Jame pristatomi 

civilinės pramonės inovacijos bei sritys, kuriose pastarosios gali būti pritaikomos. Nuo 

centro veiklos pradžios seminarų organizavimas bei energetinių inovacijų taikymas karinėse 

                                                 
93 NATO ENSEC COE, (92 išnaša). p. 8. 
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pratybose išaugo. 2014 metais buvo organizuoti 3 seminarai bei nedalyvauta jokiose 

pratybose94. 2015 metais buvo organizuoti 3 seminarai, dalyvauta karinėse pratybose, o 

NATO mokykloje Oberammergau (Vokietija) pirmą kartą buvo organizuotas energetinio 

saugumo strateginio supratimo kursas (angl. The energy security Strategic Awareness 

Course). Šį kursą baigė 40 kursantų iš 23 skirtingų NATO šalių. Kurso pagrindiniai tikslai 

– informuoti apie energetinio saugumo svarbą Aljansui, energetikos panaudojimą 

geopolitikos kontekste, kritinės infrastruktūros apsaugą bei energetinį efektyvumą95. 2016 

metais buvo organizuoti 8 seminarai, stalo pratybos bei konferencijos, dalyvauta 3 

skirtingose karinėse pratybose96. Nors yra matomas didėjantis dėmesys bei besiplečiantis 

veiklos spektras, vis dar yra patiriami veiklos ribotumai. Viena iš ribotumų – publikacijų 

prieinamumas bei tiražų skaičius. Kiekvieno leidinio tiražai yra padengiami centro 

pajėgumais. Pagrindinė problema, jog publikacijos yra prieinamos tik patrnerėms 

institucijoms bei organizuojamų renginių dalyviams. Tokio pobūdžio besiplėtojanti veikla 

yra svarbi, tačiau jos mastai nėra pakankamai dideli, jog  sprendimus Aljanse priimantiems 

veikėjams (politiniam elitui) taptu prioritetu.  

Kritinės energetinės infrastruktūros apsaugos sritis Aljanse yra labiausiai veikiama 

nacionalinių interesų ir turi mažiausią materialų veiklos spektrą. CEIP į NATO veiklą 

pradžioje buvo įtraukta, kaip jūrinės apsaugos dėmuo. Nuo 2001 metų vykusi operacija OAE 

bei 2008 metais operacija „Allied Provider“ abiejoms misijoms buvo skirti karinio laivyno 

pajėgumai saugoti tanklaivius bei humanitarinius konvojus plaukiančius į Afganistaną per 

Hormūzo sąsiaurį97. Vykstant Afganistano karui  buvo pereita prie logistinių konvojų 

apsaugos dėmens. Didžiąja dalimi logistinių konvojų apsauga buvo visos naudotos 

materialios Aljanso priemonės kritinės energetinės infrastruktūros apsaugai karinių 

operacijų metu. Taikos metu užtikrinti saugumo bendruomenės vaidmenį šioje srityje yra 

labai sudėtinga, todėl yra apsiribojama tik analitinių pajėgumų veikla, siekiant informuoti 

šalis nares apie galimas grėsmes ir pasėkmes CEIP. ENSEC COE veikloje, kaip bendros 

Aljanso šalių veiklos išraiškoje, yra atliekamos įvairios įvykių studijos („CEIP Ukraine“, 

IRA attacks on CEI, The Baloch Insurgency ir t.t.), vykdomos stalo pratybos jungiančios 

civilinį, politinį bei karinį sektorius („Critical Energy Infrastructure Protection: the 

                                                 
94 NATO ENSEC COE, (92 išnaša). p. 9. 
95 NATO ENSEC COE, Annual report 2015, 2016. p. 43.  
96  NATO ENSEC COE, Annual report 2016, 2017. p. 23 – 34. 
97 Hoop Scheffer J., „NATO and the Challenge of Energy security“, The RUSI Journal, vol. 153 No.6,  

2008. p. 56 – 59. 
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Importance of the Public-Private Partnership”, „Advanced Training Course Critical Energy 

Infrastructure Security“).  

Iki 2014 metų dominavusią terorizmo grėsmę, CEI, papildė konvencinės bei 

kibernetinės prasidėjus Ukrainos – Rusijos konfliktui. 2016 metų Varšuvos susirinkime 

buvo įtvirtinta NATO pozicija CEIP atžvilgiu: informuoti šalių vyriausybes kritinės 

infrastruktūros apsaugos srityje įtraukiant hibridines bei kibernetines grėsmes98. 

Atsižvelgiant į tokią poziciją galima pastebėti, jog CEIP yra glaudžiai susijusi su strateginio 

informavimo sritimi. Abejos veiklos priskirtos Aljansui iš esmės pridėtinės vertės taikos 

meto užduotims nekuria. Šalys neprivalo priimti sprendimus atsižvelgiant į teikiamus 

siūlymus, nes NATO nėra viršnacionalinė institucija, o CEIP – institucijos pripažinta, kaip 

nacionalinės atsakomybės klausimas. Šioje vietoje abejoms sritims didžiausia įtaka yra 

daroma ES vykdomos veiklos kontekste. Anot ENSEC COE ekspertės ES formatas yra 

svarbiausias, nes priimami sprendimai yra privalomi visos šalims99, dėl šios priežasties – 

CEIP klausimas yra geriau atstovaujamas EDA (ang. European Defence Agency)  ir ES 

bendradarbiavimo kontekste. Kadangi Aljansas negali dubliuoti kitų institucijų atliekamos 

veiklos, todėl galimų įsitraukti veiklų spektras taikos metu yra labai ribotas. Ekspertė 

nurodo, jog NATO neturi jokių veiklų nukreiptų į kritinės infrastruktūros apsaugą, ne karinių 

operacijų metu, dėl jau minėtos ES veiklos bei supratimo, jog tai pirmiausiai yra nacionalinio 

intereso aspektas100.  Kritinės infrastruktūros apsaugos dėmuo Aljanso gali būti užtikrinamas 

tik jam tiesiogiai dalyvaujant karinėse operacijose, tačiau taikos metu apsiriboja tik veikla 

strateginio supratimo ribose. 

 Energetinio efektyvumo gerinimo srityje matomas didesnis Aljanso bei atskirų 

narių įsitraukimas lyginant su kitomis dvejomis. Atsižvelgiant į NATO indėlį, į energetinį 

saugumą, verta pastebėti, jog nėra vienos institucijos užsiimančios šia veikla. Aljanse į 

energetinio efektyvumo užtikrinimo procesą yra įtrauktos institucijos: NSTO (angl. NATO 

Science and Technologies Organization), NSPA (angl. NATO Support Agency) bei NATO 

ENSEC COE. Pirmiausiai Lietuvoje įkurtas NATO energetinio saugumo kompetencijos 

centras nors ir neturi realių iniciatyvų kūrimo pajėgumų, tačiau 2015 metais iš Vokietijos 

įmonės PFISTER įsigyjo Hibridinę Energijos Gaminimo Sistemą (Hybrid Power Generation 

System – HPGS)101. Ši sistema skirta aprūpinti karių stovyklavietes reikiamu kiekiu elektros 

                                                 
98 Šiaurės Atlanto taryba, (88 išnaša). 
99 Interviu su NATO ENSEC COE eksperte, 2017 m. spalio 13 diena. 
100 Interviu, (99 išnaša). 
101 Pfisterer, Final Report – Contract of a Deployable Hybrid Modular Power Generation and  

Management system, 2017 vasario 28 diena. 
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energijos. HPGS – susideda iš saulės baterijų, vėjo turbinos bei dyzelinio generatoriaus. 

Neatsižvelgiant į jos praktinės naudos parametrus bei taktines – technines specifikacijas, 

galima manyti, jog bendram 10 šalių narių (ENSEC COE), energetinio efektyvumo siekiui 

išreikšti vieno tokio pobūdžio projekto yra per maža. Kitos energetinio saugumo centro 

iniciatyvos yra komplikuotos dėl savo galutinio įgyvendinimo galimybių. Toks projektas, 

kaip ISO:50001 aplinkosaugos standartu paremtas tyrimas „Towards energy efficiency 

through behaviour change in the military“, bei energijos vadybos gairių karinėms pajėgoms 

(angl. energy management in the military Expeditionary Environment)102 kūrimas reikalauja 

žmogiškųjų bei finansinių išteklių, tačiau galima teigti, jog nesusilaukia populiarumo tarp 

kitų Aljanso šalių. Per 2 projekto gyvavimo metus nebuvo susitarta dėl tyrimo komandos 

sudėties, finansavimo, projekto vykdymo plano bei karinio dalinio vietos, kuriame bus 

vykdomas testavimas103.  Užbaigus šiuos pagrindinius 2014 – 2018 metais (planuojama 

pabaiga) projektus jie būtų tik rekomendacinio pobūdžio skirti pristatinėti konferencijose ir 

kituose tokio pobūdžio renginiuose. Pagrindinė problema – NATO standartizavimo grupės 

sudėtis. Kadangi tyrimų išvadas ar siūlymus patvirtinus NATO standartizavimo komisijai 

pastarieji taptu NATO standartu t.y privalomu kiekvienai kariuomenei. Dabar energetinio 

saugumo sritis nėra atstovaujama standartizavimo grupėje. Energetinio saugumo klausimai 

yra priskirti NSA aplinkosaugos grupei, todėl grupės darbe nėra aukščiausiame prioritete. 

Energetinio efektyvumo projektų išdavų realizavimas yra pasekmė ne tiek sprendimų 

priėmimo proceso ar išsiskiriančių šalių interesų, bet standartizavimo grupės veiklos 

pobūdžio ir sudėties. 

Visiškai kitoks vaidmuo energetinio saugumo srityje matomas skirtingų institucijų 

siekyje sujungti skirtingų šalių prioritetus. Pirmiausia, ENSEC COE organizuojama 

tarptautinė konferencija bei paroda IESMA. Šiame, kas 2 metus rengiamame, renginyje yra 

sujungiamas civilinis bei karinis išmaniosios pramonės sektoriai.  2016 metais vykusioje 

konferencijoje dalyvavo visų Europos šalių atstovai, JAV, Kanada bei Gruzija, taip pat 

NATO vadovybės atstovai (generalinio sekretoriaus pavaduotojas, SACT vado 

pavaduotojas)104. 30 skirtingų civilinio sektoriaus pramonės atstovų pristatė savo žaliosios 

energetikos projektus kariuomenės reikmėms. Antra, MLCC veikla nukreipta į Aljanso šalių 

išmaniųjų karinių iniciatyvų išbandymą. Centras organizuoja tarptautines pratybas 

                                                 
102 NATO School ENSEC Awareness Course informacija. 2017-09-29. 
103 NATO ENSEC COE, 10th Steering committee, 2017 balandžio 5 diena. 
104 NATO ENSEC COE, Energy Security Forum: IESMA Special Edition, No. 10, 2016 kovas. 

p. 2. 
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„Gebantys Logistai“ (Capable Logisticians – CL)105. Į šias pratybas nuo 2013 metų yra 

įtraukiamos žaliosios energetikos technologijos. 2015 metais CL15 pratybose buvo 

dislokuota 50 skirtingų energiją taupančių technologijų, dalyvavo 70 ekspertų iš 14 skirtingų 

karinių kompanijų, Vokietijos bei JAV kariuomenės ir kitos Aljanso kariuomenės106. Nors 

šis centras Aljanse yra laikomas neoficialiu kompetencijos centru, organizuojamos pratybos 

tapo platforma Aljansui bendruose kariniuose veiksmuose išbandyti savo sukurtas 

technologijas. Nepaisant oficialių vykdomų energetinio saugumo veiklų verta atkreipti 

dėmesį į šalių bei kitų organizacijų nepriklausomai nuo Aljanso vykdomus projektus. (1 

lentelė.) 

 

1 lentelė. Energetinio efektyvumo gerinimo iniciatyvos NATO šalių kariuomenėse. 

 

Sudarė autorius. Remiantis: NATO ENSEC COE, Energy management in military operations 

experience and best practice, Vilnius, 2017 rugsėjis. 

 

Galima matyti, jog didžiausią vaidmenį energetinio efektyvumo gerinimo srityje 

vaidina JAV (37 iniciatyvos) bei Vokietija (13 iniciatyvų), o mažiausia NATO (3 

iniciatyvos). Apibendrinant galima teigti, jog didžiosioms šalims vis dar neapsimoka 

bendradarbiauti, nes energetinio saugumo veikla Aljanse nėra pakankamai pažengusi. 

Galima matyti, jog kitoms NATO šalims (21 iniciatyva) energetinis efektyvumas yra svarbu, 

tačiau vistiek nėra pasirenkamas NATO bendradarbiavimo formatas dėl didžiųjų šalių 

neįsitraukimo. Skirtingos veiklos atliekamos šalyse iš dalies prisideda prie bendro 

                                                 
105 Vegvari Z., „International scenes of mitary energy research“, Defense review, vol. 145, 2017.  

p. 107 – 120. 
106 NATO Smart Energy Post Exercise Workshop, NATO HQ, 2016 kovo 3, 

http://www.natolibguides.info/ld.php?content_id=21018204, žiūrėta 2017 10 14. 
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efektyvumo gerinimo, tačiau jos yra per mažai reikšmingos, jog skatintų šalis jungtis 

bendradarbiauti tarpusavyje.  

 Apibendrinant Aljanso oficialiai patvirtintas ir vykdomas energetinio saugumo 

užtikrinimo veiklas galima pateikti kelias prielaidas. Vykdoma Aljanso bei NATO ENSEC 

COE veikla strateginio supratimo ir CEIP srityse yra tarpusavyje glaudžiai susijusios. Tiek 

strateginio supratimo, kritinės infrastruktūros apsaugos tiek energetinio efektyvumo 

gerinimo veiklos rezultatų materialios išraiškos beveik nėra. Turimos tik dvi iniciatyvos 

Aljanse veikiančios, kaip platformos patirčių bei pasiekimų išbandymui ir tobulinimui. 

Problematikai energetinio saugumo veiklų įgyvendinimui NATO įtaką daro standartizavimo 

grupės darbas, šalių autonomiškas kariuomenių energetinio efektyvumo gerinimas, 

nacionalinių interesų saugojimas bei sprendimų priėmimo procesas institucijoje.  JAV bei 

Vokietijos prisijungimas prie ENSEC COE 2017 metų rudenį gali būti situaciją gerinantis 

veiksnys,  atkreipiant dėmesį į abiejų šalių energetinio efektyvumo gerinimo iniciatyvų 

skaičių. Teoriškai NATO energetinio saugumo srities tolimesnė integracija yra reikalinga 

organizacijos plėtrai, tačiau šalims ji neatneša pakankamai materialios naudos dėl kurios 

galėtų aukoti naudą trumpalaikėje perspektyvoje. Iš pirmosios lentelės galima matyti, jog 

problemas narėms vis dar labiau apsimoka spręsti nacionaliniu pagrindu. Esama energetinio 

saugumo darbotvarkė neskatina bendradarbiavimo, nes daugiau naudos pasiekiama 

autonomiškai. 
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3.2 (Ne)Bendradarbiavimą veikiantys veiksniai 

 

 

 

  Turimos NATO energetinio saugumo darbotvarkės raidai ir tolimesniam 

vystymuisi įtaka daro spektras skirtingų veiksnių. Verta pabrėžti, jog energetinis saugumas 

iš esmės yra daugiadimensinė sritis. Vieni iš pagrindinių sudedamųjų energetinio saugumo 

situaciją formuojančių elementų yra vidinė politika, ekonomika, geopolitinė situacija, 

politiniai – socialiniai požiūriai107. Nepaisant to NATO, kaip tarptautinės organizacijos, 

energetinio saugumo darbotvarkei įtaką daro papildomi veiksniai. Aljansas – konstruojamas 

šalių nacionalinių saugumo interesų.  Dėl šios priežasties veiksniai formuojantys energetinio 

saugumo darbotvarkę gali veikti dvejopai: skatinti šalis įsitraukti į bendradarbiavimą arba 

ne. Tyrimo metu atlikti interviu su NATO ENSEC COE viršininku plk. Gintaru Bagdonu 

bei NATO ENSEC COE strateginės analizės skyriaus vadovu dr. Artūru Petkumi leis 

atskleisti institucijos požiūrį. Verta pabrėžti, jog NATO ENSEC COE yra veikiamas tiek 

institucinių (NATO HQ – COE) tiek daugiašalių (į energetinio saugumo veiklą įsitraukusios 

šalys – COE) ryšių. Taip pat atlikti interviu su VDU profesoriumi dirbančiu energetikos 

srityje bei nepriklausomu ekspertu, VU TSPMI lektoriumi Romu Švedu  leis pateikti 

energetinio saugumo politikos problematikos ribotumų saugumo bendruomenėje vertinimą 

iš šalies.   

 Pirmiausiai energetinio saugumo sričiai Aljanse yra nustatyti veiklos ribojimai. 

Šie ribojimai yra vadinami „3 Ne“ politika. Pastaroji susideda iš nesikišimo į nacionalinių 

energetikos politikų formavimą, jokios veiklos nukreiptos į energetinių resursų rinką, bei 

kitų tarptautinių institucijų, atsakingų už energetikos sektorių, veiklos dubliavimo (ES, IEA, 

IAEA)108. Tokia pasirinktos politikos kryptis daro įtaką tiek energetinio saugumo 

darbotvarkės formavimui tiek riboja valstybių bendradarbiavimo galimybes energetinio 

saugumo kontekste. VU TSPMI lektorius Romas Švedas komentuodamas apie „3 

Ne“ politiką teigia: „Čia priklauso nuo tikslų [...] NATO nestatys dujotekių, nekurs rinkų, 

todėl iš esmės tai nebus NATO veiklos laukas“109. Šis lektoriaus teiginys iš dalies parodo, 

                                                 
107 Brown M. H., Rewey Ch., Gagliano T., Energy security, Denver Colorado, Washington D.C:  

National Conference of State Legislatures, 2003. 
108 Žilinskas R., „Assessing the Potential for NATO‘s practical Input in Regional Energy Security“,  

Addressing Emerging Security Risks for Energy Networks in South Caucasus, 2017. p. 15 – 20.  
109 Interviu su VU TSPMI lektoriumi Romu Švedu. 2017 m. lapkričio 13 diena. 
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jog NATO negali veikti tradiciniame energetinio saugumo siekimo kontekste. „3 

Ne“ politika iš institucijos atima du iš trijų pagrindinių energetinio saugumo elementų: 

Ekonomiką bei Nacionalinį saugumą palikdama Aplinkos apaugos sritį (2 pav). Iš dalies 

Aljanso vykdoma veikla, energetinio saugumo kontekste, apsiriboja tik aplinkosaugos 

sritimi.  Plačiausiai  vykdoma veikla tiek Aljanso narių individualiai tiek NATO – 

kariuomenių energetinio efektyvumo gerinimas.  Energetinio efektyvumo gerinimas yra 

aplinkosaugos darbotvarkės bei politikos dalis. Aljanso galimybės siekiant plėsti energetinio 

saugumo veiklos spektrą yra ribojamos valstybių nustatytų veiklos gairių. Teoriškai, 

platesnis veiklos spektras iš dalies yra sunkiai įmanomas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljanso apibrėžtuose veiklos rėmuose šalių bendradarbiavimo energetinio 

saugumo kontekste dimensijai įtaką daro keli pagrindiniai veiksniai: nacionalinių interesų 

apsaugos siekis bei skirtingas energetinio saugumo svarbos supratimas. Dėl šių veiksnių 

turima kompleksinė problematikos situacija. Iš pastarųjų veiksnių kyla kiti tokie, kaip 

NATO institucijos daroma įtaka per komitetų veiklą, sprendimų priėmimo procesas ar 

nacionalinių teisinių bazių skirtumo aspektas. Nacionalinių interesų arba šalių pozicijų 

daromos įtakos kontekste labiausiai pastebima diferenciacija tarp „dviejų greičių NATO“. 

Didžiosios, ekonomiškai pajėgesnės, šalys turi aiškias energetinio saugumo kariniame 

dėmenyje gaires, o mažosios užima neutralią arba proaktyvią poziciją, labiau pasireiškiančią 

nematerialiais veiksmais (lobizmu). Teoriškai, gilėjant institucijos integracijai tarptautinės 

sistemos veikėjai yra pasiryžę aukoti naudą trumpalaikėje perspektyvoje dėl ilgalaikės 

2 pav.  Energetinio saugumo sudedamosios dalys. 

Energetinis saugumas Ekonomika

Aplinkosauga
Nacionalinis 
saugumas

Sudarė autorius. Remiantis Aleh Cherp, Energy and security, Global Energy Assessment: Toward a Sustainable 

Future, Cambridge University and the International Institute for Applied Systems Analysis, 2012, New York. 
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naudos110. Tokios didžiosios saugumo bendruomenės šalys, kaip JAV, Vokietija, Prancūzija, 

JK turi aiškias pozicijas, siekinius energetinio efektyvumo gerinimo srityse. JAV – 

atsinaujinančių išteklių naudojimas, Vokietija – infrastruktūros efektyvumo gerinimas, 

Prancūzija – kuro tiekimo sistemų tobulinimas, JK – jūrų apsaugos dėmens energetinio 

efektyvumo gerinimas111. Kita vertus mažosios Aljanso narės, kaip Rytų, Centrinė Europa 

didžiąja dalimi negali įsitraukti į lygiavertį bendradarbiavimą energetinio saugumo 

užtikrinimo srityje. Viena iš pagrindinių priežasčių yra per mažas ekonominis pajėgumas bei 

karinio išsivystimo (modernizacijos) lygis112. Vien JAV kariuomenės energetinio 

efektyvumo gerinimui nuo 2012 metų yra skiriama po 1.4 mlrd. JAV dolerių per metus (2030 

m. turi pasiekti 10 mlrd. JAV dolerių per metus)113, tai sudaro 10% viso Rytų bei Centrinės 

Europos gynybai skiriamo biudžeto 2012 metais114. Anot ENSEC COE strateginės analizės 

skyriaus viršininko Dr. Artūro Petkaus: „[mažųjų šalių] gynyboje yra sutinkama tik tada, kai  

yra užtikrinamas karių aprūpinimas amunicija, būtiniausia ginkluote, apranga“115. Tai 

reiškia, jog mažosios šalys nesiims keisti savo kariuomenės plėtros prioritetų kol nebus 

užtikrintas kariuomenių standartinis aprūpinimas. Šį Artūro Petkraus teiginį patvirtiną ir 

kitas respondentas, VDU profesorius dirbantis energetikos srityje, pateikdamas Lietuvos 

Respubliką, kaip pavyzdį. Jis teigia: „nors ir didėja gynybos biudžetas, tačiau biodyzelio ar 

kitų atsinaujinančių išteklių naudojimo matyti negalime, nes paprasčiausiai turime kitus 

svarbesnius prioritetus“116. Dėl šių priežasčių energetinio saugumo vienoje iš sričių, 

energetinio efektyvumo gerinime, saugumo bendruomenėje nėra pakankamai bendrų 

interesų. Vienoje pusėje, didžiosios šalys kurios turi, savo nacionalinius interesus bei 

galimybes, kuriomis siekia užsitikrinti energetinį saugumą. Kitoje pusėje yra mažosios 

Aljanso galios, kurios yra formalios proceso rėmėjos. Tai vaizduoja Lietuvoje įkurtas 

ENSEC COE bei mažųjų šalių (Lietuva, Estija, Latvija, Čekija, Slovakija, PfP – Suomija, 

Gruzija) įsitraukimas į jo veiklą. Negalėdamos sukurti pridėtinės vertės energetinio 

                                                 
110 Sean Kay, (20 išnaša). p. 270. 
111 Interviu su NATO ENSEC COE strateginės analizės skyriaus viršininku Dr. Artūru Petkumi. 

2017 m. spalio 15 diena. 
112 Urbelis V., „Išmaniosios gynybos koncepcijos pasekmės mažosioms Aljanso valstybėms“,  

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2012 – 2013, 2013. p. 9 – 31. 
113 Charles H. Perin, Emmet C. Touhy, Energy security begins at home: The US experience and 

the role of efficiency gains in promoting energy resilience, Energy security forum, vol. 3 No. 6, 

2012 lapkritis. p. 4. 
114 NATO Public Diplomacy Division, Defence expenditure of NATO countries (2010 – 2017),  

2017 birželio 29 diena, press release (2017) 111. 
115 Interviu (111 išnaša). 
116 Interviu su VDU profesoriumi dirbančiu energetikos srityje. 2017 m. spalio 30 diena. 
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efektyvumo technologijomis ar praktikomis – siekia gauti naudos remdamos formalų 

energetinio saugumo veiklos procesą NATO kontekste. 

Skirtingų nacionalinių gynybos prioritetų nusistatymas pirmiausiai yra 

padarinys anksčiau minėto supratimo lygio. Supratimo lygis – individualus šalių grėsmių 

suvokimas bei argumentuotas atsakų joms pasirinkimas. Supratimo lygis respondentų yra 

įvardijamas, kaip viena iš pagrindinių energetinio saugumo darbotvarkės problematikos 

veiksnių. VU TSPMI lektorius Romas Švedas nurodo supratimo lygį, kaip pagrindinę 

kylančią Aljansui problemą teigdamas: „Kokios problemos kyla energetinio saugumo srityje 

NATO? Mentalinės problemos. Suvokimas, kad ir kare galima taupyti“117. VDU profesorius 

dirbantis energetikos srityje teigia, jog tai priklauso nuo tokių dalykų, kaip skirtinga 

energetinė priklausomybė ar įsitraukimas į tarptautines operacijas118. Būtent dalyvavimas 

tarptautinėse operacijose buvo kertinis veiksnys pradėjęs didžiąsias NATO šalis 

(deleguojančias didelį kontingentą karių į misijų rajonus) pradėti tyrimus susijusius su 

energetinio naudingumo gerinimu119. Nepaisant to didžiosios šalys taip pat turi skirtingas 

efektyvumo gerinimo sritis. Kita vertus profesorius pabrėžia, jog mažosioms 

(deleguojančioms mažus padalinius – būrys, kuopa) neapsimoka investuoti į energetinio 

efektyvumo gerinimą, nes tai nėra pakankamai reikšmingas sutaupymo procentas, kuris 

neatperka tam tikrų modernizacijos kaštų ir nėra kuriami strateginiai dokumentai ar 

koncepcijos120. Tam iš dalies pritaria ir ENSEC COE strateginės analizės skyriaus 

viršininkas teigdamas: „šalys, kurios yra pajėgios, jos tuo [energetinio efektyvumo 

gerinimu] ir užsiima, tačiau mažesnėms šalims papildomas finansinis krūvis nėra aktualus, 

todėl jų veiklą galime matyti lobizmo perspektyvoje siekiant gauti Aljanso paramos“121. Dėl 

šių priežasčių yra turima fragmentuota energetinio saugumo darbotvarkė nesąlygojama 

bendro intereso ir lygiaverčių galimybių dėl savo išsivystymo lygio bei užimamos pozicijos 

NATO vykdomoje užsieno politikoje.  

Tarptautinė institucija yra šalių bendrų interesų bei naudos siekio 

konstruktas122. Energetinio saugumo darbotvarkė tapo NATO veiklos sritimi dėl išreikštos 

visų šalių reakcijos į besikeičiančią saugumo situaciją. Saugumo bendruomenės narių 

bendro saugumo suvokimo lygio problema formavo ir formuoja NATO vidaus institucijų 

                                                 
117 Interviu, (109 išnaša) 
118 Interviu, (111 išnaša). 
119 NATO ENSEC COE, (65 išnaša). 
120 Interviu, (110 išnaša). 
121 Interviu, (116 išnaša). 
122 A. Stein, (16 išnaša). p. 208. 
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veiklos gaires. Nors buvo išreikšta bendra pozicija leidusi tapti oficialia institucionalizuota 

saugumo bendruomenės dalimi, tačiau iki šiol nėra jokios politikos (angl. policy), strateginių 

dokumentų ar perspektyvos plėstis ateityje. Viena vertus, tai yra padarinys sprendimų 

priėmimo proceso. Dr. Artūras Petkus teigia: „dabar sukurta sistema minimaliai tenkina visų 

šalių poreikius dėl to jeigu būtų daugiau kažkas įtraukiama, kad ir informacijos dalijimasis 

apie centralizuotų energetikos bazių būvimą viršytų nacionalinius interesus ir jos pradėtų 

prieštarauti“123. Šiam teiginiui pritaria ir ENSEC COE viršininkas plk. Gintaras Bagdonas 

teigdamas, jog: „privalomi sprendimai gali būti kažkam problema, nes negerbtų kitų šalių 

nacionalinių interesų nors ir turima gerų iniciatyvų, tačiau šalis vetuoja ir tai yra viskas“124. 

Ontologiškai,  remiantis neoliberalioju institucionalizmu, tarptautinė organizacija yra šalių 

formalių ir neformalių taisyklių visuma125. Aljanso sprendimų priėmimo procesas, teoriškai, 

yra nustatyta visų narių poreikius tenkinanti formali taisyklė. Kita vertus galima matyti, jog 

ontologiškai nors ir tenkina šalių interesus, tačiau stabdo nares nuo gilesnės integracijos. To 

rezultatas – turima oficiali NATO pozicija, apsiribojanti tik ties pagalbos teikimu šalims 

narėms, be jokių privalomų sprendimų.  

ENSEC COE vykusiose stalo pratybose „Ekspertų seminaras kritinės 

infrastruktūros apsauga: Viešojo – Privataus sektoriaus svarba“ buvo paminėtas atvejis, kai 

ESCD visoms saugumo bendruomenės narėms išsiuntė užklausas pasidalinti informacija 

apie CEIP siekiant plėtoti apsaugą standartizavimo linkme, tačiau nei viena šalis neatsakė126. 

Teoriškai, jokia šalis nenori dalintis jautria informacija, nes tai duotų pranašumą kitoms šalis 

ir susilpnintų pastarosios pozicijas kitų atžvilgiu, tačiau jei visos šalys dalintusi informacija, 

jos galėtų siekti bendros naudos. Nepaisant to šalys Aljanse renkasi veikti „kalinio 

dilemos“ kontekste. Todėl galima daryti prielaidą, jog CEIP srities tolimesnė integracija 

ilgailaikėje perspektyvoje ir toliau išliks tiktai paremta nematerialiomis priemonėmis 

(studijos, publikacijos, analizės). Anot plk. G. Bagdono dvišalis bendradarbiavimas tarp 

žvalgybos institucijų būtent CEIP srityje vyko ir anksčiau, tačiau ne NATO formate127. 

Galima teigti, jog tai yra padarinys bendruomenės neturinčios bendrų interesų energetinio 

saugumo srityje, dėl to šalys renkasi regioninį ar dvišalį bendradarbiavimą su potencialiais 

partneriais turinčiais bendrų interesų. Regioninė kooperacija yra viena iš galimybių 

                                                 
123 Interviu, (111 išnaša). 
124 Interviu su NATO ENSEC COE viršninku plk. Gintaru Bagdonu. 2017 m. spalio 12 diena. 
125 A. Stein, (16 išnaša). p. 203. 
126 Autorius dalyvavo renginyje TTX „Ekspertų seminaras kritinės infrastruktūros apsauga: 

Viešojo – Privataus sektoriaus svarba“. Pranešėjas: Aušra Semaškienė, ambassador at Large. 

2017 m. spalio 24 diena. 
127 Interviu, (122 išnaša). 



50 

 

mažosioms galioms plėtoti energetinio saugumo ar efektyvumo sritis. Vienas iš pavyzdžių 

yra Višegrado ketverto (V4) regioninė kooperacija. V4 formate yra kuriamos energetinio 

efektyvumo iniciatyvos, bei vienodinami energetinio saugumo strateginio lygmens 

dokumentai128. Dr. Artūras Petkus teigia, jog regioninė kooperacija ir skirtingų vertybių 

dominavimas skirtinguose regionuose yra pagrindinis veiksnys stabdantis šalis nuo 

įsitraukimo į bendradarbiavimą, nes yra žymiai sunkiau pasiekti susitarimą kuomet į bendrą 

sprendimų priėmimo procesą reikia įtraukti ir regioninius nesutarimus129. Regionių 

nesutarimų padarinys – negalima tikėtis efektyvaus NSA darbo siekiant sukurti NATO 

energetinio saugumo apibrėžimą. Taip pat sunku įgyvendinti vieningos politikos formavimo 

procesą, šaliai ar regionui nesiimant lyderiaujančos pozicijos.  

Kita vertus, didžiųjų valstybių pozicija veikti savarankiškai, o mažųjų siekis 

skatinti bendradarbiavimą yra tendencija pastebima ir kitose tarptautinėse institucijose. Šiam 

teiginiui pritaria ir VU TSPMI lektorius Romas Švedas teigdamas, jog tai pirmiausiai 

ekonominių interesų bei derybinės galios padarinys: „didžiosios šalys derėdamosios [...] 

gauna didesnę ekonominę naudą, nes jų yra didesnė derybinė galia, o mažosios turi silnesnę 

derybinę galią, yra labiau pažeidžiamos, todėl joms yra parankiau derėtis kartu“130. 

Pabrėžiant šalių diferianciją, mažosios šalys institucijoje turi instrumentus siekiant padidinti 

iš saugumo bendruomenės gaunamą naudą bei savo derybinę galią. Šiam teiginiui antrina 

VDU profesoriaus dirbančio energetikos srityje išsakyta pozicija, jog šalys atsakingos už 

grėsmės institucionalizavimą turi būti atsakingos už ją visą laiką. Profesorius teigia: „ 

pagrindinė valstybių nebendradarbiavimo bei esamos energetinio saugumo darbotvarkės 

priežastis yra Rytų Europos neaktyvumas ENSEC COE veikloje neplėčiant jau turimų 

veiklos priemonių“131. Anot profesoriaus šios priemonės (strateginis planavimas, 

informavimas, analizės, publikacijos) turėjo būti plačiai naudojamos pradžioje, kurių 

išdavoje turėjo atsirasti strateginiai dokumentai įpareigojantys šalis laikytis nustatytų NATO 

standartų. „Per 5 metus strateginio supratimo kelimo srityje buvo galima pasiekti tam tikrų 

rezultatų, kas yra matoma kitų centrų veikloje“132 – teigia VDU profesorius dirbantis 

energetikos srityje. Profesoriaus teiginiui iš dalies galima pritarti. Lietuva vadovauja ENSEC 

COE  bei turi atstovą ESCD energetinio saugumo skyriuje, todėl gali imtis iniciatyvos kurti 

                                                 
128 NATO ENSEC COE, Why the common action of Allies towards the more energy efficient 

military matters – perspective of the regional cooperation in Central Europe (Visegrad Group), 

2015. p. 1 – 13.  
129 Interviu, (111 išnaša). 
130 Interviu, (109 išnaša). 
131 Interviu, (116 išnaša). 
132 Ten pat.  
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savo būvimo Aljanse pridėtinę vertę bei įprasminti atsaką vienai iš pagrindinių posovietinės 

erdvės regiono grėsmių. Nepaisant to, atsižvelgiant į NATO ENSEC COE 2016, 2017, 2018 

metų POW metinius RFS kiekius (2 lentelė.) galima matyti, jog į centro veiklą labiausiai 

įsitraukia NATO (atitinkamai 32, 34 ir 34 RFS) per institucijas prisidedančias ar atsakingas 

už energetinio saugumo plėtrą, kurios rodo suaktyvėjimą. Tuo tarpu skirtingos Aljanso narės 

– nerodo iniciatyvos. Galima daryti prielaidą, atsižvelgiant į 1 lentelę, jog didžiosioms šalims 

nėra poreikio prašyti pagalbos, o mažosios renkasi kitus būdus energetinio efektyvumo 

užtikrinimui (regioninė kooperacija, kiti kariuomenių poreikio užtikrinimo prioritetai). 

Nepaisant to, ENSEC COE siūlomų bei patvirtinamų  RFS išaugo (nuo 0 iki 12 per metus). 

Galima daryti prielaidą, jog centras užsitikrino savo vietą NATO ir pradeda vykdyti 

savarankiškesnę politiką energetinio saugumo srityje. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva – 

centrui vadovaujanti šalis, bei didėjantį į veiklą įsitraukiančių narių skaičių (JAV, Vokietija 

– 2017 ruduo, Suomija, Čekija – 2018), negalima teigti, jog regionas (Rytų Europa) 

nevisiškai aktyviai ar efektyviai siekia didinti valstybių bendradarbiavimą energetinio 

saugumo kontekste NATO.  

2 Lentelė.  NATO ENSEC COE metinis RFS kiekis. 

 

Sudarė autorius. Remiantis: NATO ENSEC COE, POW 2016/2017/2018, patvirtinta 

steigiamojo komiteto. 

Teoriškai institucijos integracija energetinio saugumo srityje gilėja. Oficialiuose 

dokumentuose išreikštos sritys nerodo tendencijos keistis, tačiau šalių bei skirtingų 

įsitraukiančių Aljanso institucijų kiekis rodo, jog energetinio saugumo klausimai tampa 

labiau pastebimi. Nors skirtingos šalys ar regionai kuria iniciatyvas energetinio efektyvumo 

srityje ar CEIP, tačiau anot Dr. A. Petkaus to yra pakankamai, nes tai kuria didesnę pridėtinę 

vertę Aljansui133. Kadangi institucija teoriškai yra ir bendradarbiavimo išraiškos – sutartys, 

todėl NATO kontekste vykdomas keitimasis patirtimi veda prie bendradarbiavimo gilėjimo. 

                                                 
133 Interviu, (111 išnaša). 
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Nepaisant to, valstybių bendradarbiavimą ir standartizacijos procesą apsunkina  

teisinių bazių skirtumai134 bei ilgą laiko tarpą kurtų nacionalinių sistemų taikymas. Galima 

daryti prielaidą, jog Aljanso veikla dar nėra pakankamai pažengusi/patraukli, nes nėra 

lygiaverčio bendradarbiavimo galimybių. Norint pasiekti lygiavertį bendradarbiavimą 

reikia, jog šalys aukotų savo sukauptą patirtį bei jos poreikius tenkinančias teisines ar 

praktines normas. Lenkijoje už CEIP pirmiausiai yra atsakinga institucija, kuriai priklauso 

kritinė energetinė infrastruktūra135, todėl yra sudėtinga siekti bendrų CEIP standartų, nes 

reikėtų keisti teisinę bazę. To rezultatas, jei ji yra tinkamai veikianti – Lenkijos vyriausybė 

su tokiu NATO standartizacijos sprendimu nesutiktų. Italija yra sukūrusi savo energijos 

vadybos sistemą, tuo tarpu ENSEC COE šiuo metu tik dirba prie bendro NATO projekto 

analizės136. Jeigu į sistemą yra investuoti ištekliai, kuriant autonominę sistemą, didžiąja 

dalimi joje į nacionalinį poreikį bus atsižvelgta labiau nei kuriant universalų – visam NATO. 

Dėl šių priežasčių, tai yra dar vienas ribotumas energetinio saugumo užtikrinimo 

darbotvarkei NATO. Dėl to saugumo bendruomenė veikia, kaip platforma keitimuisi 

praktika tiek energetinio efektyvumo (nors ir šiuo atveju yra turimi tik 2 formatai), 

strateginės analizės ar CEIP srityse siekiant kelti skirtingų Aljanso šalių supratimo lygį 

energetinio saugumo srityje. Michael Rühle, ESCD energetinio saugumo skyriaus 

viršininkas, sakė, jog energetinis saugumas nesulauks didesnio dėmesio kol netaps 

pagrindiniu NATO iššūkiu137. ENSEC COE viršininkas taip pat teigia, jog įvykiai veja 

politiką138, todėl kol neiškils nauja grėsmė susijusi tiesiogiai su energetinio saugumo 

sektoriumi, energetinio saugumo politika neturi daug potencialo plėstis. 

Apibendrinant galima teigti, jog energetinio saugumo darbotvarkei didžiausia 

įtaka yra daroma dėl skirtingo šalių ekonominės galios bei karinių pajėgumų išsivystymo 

lygio, nuo kurio priklauso nacionaliniai karinių pajėgumų vystymo interesai, NATO 

energetinio saugumo supratimo lygis. Mažosioms valstybėms neapsimoka bendradarbiauti 

su didžiosiomis ir atvirkščiai. Mažosioms bendradarbiavimo pasekmės gali būti per brangios 

tam tikrų strateginių privalomų dokumentų ar privalomos kariuomenių modernizacijos 

                                                 
134 Dinos K. K., „Critical energy infrastructure: operators, NATO and facing future challenges“,  

Connections, vol. 12 Issue 3, 2013 vasara. p. 109 – 117. 
135 Autorius dalyvavo renginyje TTX „Ekspertų seminaras kritinės infrastruktūros apsauga: 

Viešojo – Privataus sektoriaus svarba“. Pranešėjas: Dorota Leduchowska Gogacz, polskie sieci 

elektroenergetyczne krizių valdymo skyriaus vadovė. 2017 m. spalio 24 diena. 
136 Autorius dalyvavo renginyje TTX „Ekspertų seminaras kritinės infrastruktūros apsauga: 

Viešojo – Privataus sektoriaus svarba“. Pranešėjas: Gen. Francesco Maurizio Noto, Italijos 

krašto apsaugos ministerija. 2017 m. spalio 24 diena. 
137 Dogan G. E., „NATO‘s evolving energy security role“, Middle Eastern Studies, vol. 7 Issue 2,  

2016 gegužė. p. 109. 
138 Interviu, (122 išnaša). 
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energetinio efektyvumo gerinimo prasme. Taip pat iškyla regioninio bendradarbiavimo 

problemos su vyraujančiomis skirtingomis vertybėmis, teisiniu reguliavimu ir grėsmių 

suvokimu. Tuo tarpu didžios šalys energetinio saugumo iniciatyvas gali dengti savo 

nacionaliniais resursais, o bendradarbiavimas su mažosiomis joms neatneštų pakankamai 

pridėtinės vertės. Dėl šių priežasčių, teoriškai, naudos siekimas turintis šalis jungti 

bendradarbiavimui, šiuo atveju tenkina tik minimalius kiekvienos šalies poreikius 

didžiosioms šalims nesiekiant aukoti naudos trumpalaikėje perspektyvoje dėl didesnės 

naudos mažosioms Aljanso galioms. To rezultatas – saugumo bendruomenė be energetinio 

saugumo politikos, turinti dvi platformas patirties keitimuisi praktine bei teorine patirtimis, 

be standartizacijos perspektyvos. Nepaisant to pastebimas aktyvesnis ENSEC COE, NATO 

institucijų įsitraukimas leidžiantis gilinti integraciją ir teoriškai teikiantis vilčių dėl 

energetinio efektyvumo, tačiau ne energetinio saugumo veiklos spektro plėtros. 
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Išvados 
 

 

 

1. Remiantis neoliberalaus institucionalizmo teorija, galima nagrinėti energetinio 

saugumo ribotumus saugumo bendruomenėje – NATO, nes institucija yra veikianti, 

besiplėtojanti, sujungusi skirtingus prioritetus turinčias šalis potencialios naudos ieškojimui, 

kas iš esmės yra teorijos objektas. Ontologinis teorijos pagrindas leido į tyrimą įtraukti narių 

vidinės politikos (Vokietijos, Prancūzijos, JAV) pozicijų implikacijas energetinio saugumo 

darbotvarkės raidai. Tarptautinės organizacijos veikiančios anarchinėje sistemoje plėtojasi 

vyriausybių formalių bei neformalių ryšių dėka, ko rezultatas  – daroma įtaka mažesniųjų 

šalių pasirinkimams. Tai iš dalies leido į tyrimą įtraukti bei analizuoti „dviejų greičių 

NATO“ šalių pasiskirstymą energetinio saugumo atžvilgiu. Epistemologiškai institucijų 

aplinka suvokiama, kaip šalių tarpusavio sutarčių bei konvencijų elgesio atspindžiai, todėl 

leido tyrime nagrinėti oficialius Aljanso dokumentus: viršūnių susirinkimų deklaracijas, 

Strategines koncepcijas, veiklos reglamentus. Nagrinėjant dokumentus galima analizuoti 

institucijos narių bendradarbiavimo naudą ir plėtojimo svarbos suvokimą. Neoliberalaus 

institucionalizmo teorija leido nagrinėti oficialius dokumentus išskiriant atsiradimo 

priežastis bei daryti prielaidas dėl šalių pozicijų siekiant absoliučios naudos.   

 

2. Aljansui išsigryninus energetinio saugumo poziciją iki 3 kertinių veiklų (nuo 

1999 iki 2016 m.) NATO pagrindine sritimi tampa kariuomenių energetinio efektyvumo 

gerinimas. Aljansas strateginiuose dokumentuose nepasiliko sau vietos spręsti dėl 

energetinio saugumo veiklų užtikrinimo. Tai paspartino klausimo institucionalizaciją, todėl 

atsirado didelė institucijų poliarizacija vedanti prie tarpusavio konkuravimo. Su energetiniu 

saugumu tiesiogiai susijusiomis institucijomis tapo: ESCD, ESCD energetinio saugumo 

skyrius, NATO ENSEC COE, NSA, NSPA, NSTO, ACT, MLCC, SPS, Šiaurės Atlanto 

tarybos Karinės inžinerijos darbo grupė. Didelis, skirtingų užduočių spektrą turinčių, 

insitucijų skaičius iš esmės neskatina šalių bendradarbiauti, o stumia jas veikti „kalinio 

dilemos“ kontekste. Dilema pasireiškia dvejopai. Pirmiausiai, autonomiškos kritinės 

infrastruktūros apsaugos siekiu. Jautrios informacijos apie strateginės reikšmės objektų 

apsaugą silpniną šalių, kurios pasidalins informacija, pozicijas kitų, kurios nesutiks dalintis 

(NATO nėra viršnacionalinė institucija), atžvilgiu. Dėl šios priežasties šalys būdamos 

racionalios veikėjos veiks „kalinio dilemos“ kontekste siekdamos apsaugoti savo interesus 
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nebūdamos tikros, kaip elgsis kitos saugumo bendruomenės narės. Antra, atskirai vykdomais 

kariuomenių energetinio efektyvumo gerinimo tyrimais – nesirenkant bendradarbiavimo 

plėtros įsitraukiant į šias veiklas saugumo bendruomenėje. Tik dviejų institucijų (NATO 

ENSEC COE, ESCD energetinio saugumo skyriais) pagrindinis veiklos prioritetas yra 

energetinio saugumo darbotvarkės plėtra, o likusiųjų – viena iš daugelio veiklos sričių, tačiau 

visos sudaro bendrą energetinio saugumo dimensiją NATO. Taip pat visos prisideda prie 

energetinio saugumo veiklos gairių formavimo. Nebendradarbiavimas tokiu būdu leidžia 

išvengti skirtingų narių nacionalinių prioritetų daromos įtakos per atsakingų institucijų ar 

Aljanso sprendimų priėmimo procesą.  

 

3. Saugumo bendruomenės energetinio saugumo veiklų įgyvendinimas yra 

dvejopas: oficialus ir  įgyvendinamas praktikoje. Oficialiai vykstančios veiklos bei 

bendradarbiavimas – įtvirtintas NATO viršūnių susirinkimų deklaracijose, strateginėje 

koncepcijoje ir atsakingų institucijų veikloje – apsiriboja ties pagalbos teikimu šalims 

narėms bei partnerėms. Įgyvendinamas praktikoje – turi labai ribotą veiklos energetinio 

saugumo užtikrinimo spektrą dėl „3 Ne“ politikos. Energetinis kariuomenių efektyvumo 

gerinimas – atliekami tyrimai savo mastu yra nežymus lyginant su automomiškai atliekamais 

analogiškais tyrimais šalyse narėse. NATO veikia, kaip platforma patirties ir išmoktų 

pamokų keitimusi (IESMA, MLCC „CL“). Kritinės energetinės infrastruktūros apsauga – 

yra nacionalinės atsakomybės klausimas – palaipsniui tampantis dalimi kibernetinio 

saugumo, todėl NATO neturi materialios veiklos nukreiptos į šią sritį taikos sąlygomis. 

Vienintelė vykdoma veikla misija – OAE. Strateginis supratimas – apsiriboja moksline 

veikla iš dalies apimančia ir CEIP svarbos supratimo kėlimą. Šios srities praktinės išdavos 

(strateginių dokumentų, NATO energetinio saugumo apibrėžimas, NSA veiklos aktyvėjimas 

energetinio saugumo linkme) per visą grėsmės institucionalizacijos laikotarpį nėra.   

 

4.  NATO narių bendradarbiavimo, energetiniame saugume, ribotumų dimensija 

yra kompleksinė – susidedanti iš vidinių ir išorinių veiksnių. Saugumo bendruomenės 

vidiniai veiksniai yra sprendimų priėmimo proceso dinamika bei atsakingų už energetinį 

saugumą institucijų poliarizacija. Sprendimų priėmimo procesas apsunkina 

bendradarbiavimą įtraukiant skirtinguose regionuose vyraujančias vertybes, prioritetus bei 

dažniausiai išsiskiriantį problemos suvokimo pobūdį. Didelė institucijų poliarizacija (10 už 

energetinį saugumą atsakingų institucijų) apsunkina narių ar kitų institucijų pateikiamų 

iniciatyvų įgyvendinimą. Išoriniai veiksniai pasireiškiantys, kaip energetinio saugumo 
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ribotumai – teisinių reguliacinių bazių skirtumai bei išsivystymo lygis. Teisinių bazių 

skirtumai iš esmės apriboja sritis, kuriose nėra pažeidžiami narių interesai siekiant 

potencialiai plėsti energetinio saugumo darbotvarkę. Vykdomos iniciatyvos Italijoje, JAV, 

Lenkijoje ar kitose šalyse bei jų pasekoje atsiradę nacionaliniai strateginiai dokumentai yra 

labiau orientuoti į nacionalinę naudą nei hipotetiškai plėtojami NATO. Šalys yra stumiamos 

į nebendradarbiavimą, nes potencialiai gali tekti aukoti veikiančią, nacionalinėje praktikoje, 

tvarką dėl neaiškios vieningos politikos. Nepaisant to, pagrindinis energetinio saugumo 

bendradarbiavimo ribotumas NATO – skirtingas šalių išsivystymo lygis. Išsivystymo lygis 

– didžiąja dalimi priklauso nuo šalies ekonominės galios bei karinių pajėgumų išvystymo 

lygio bei galios svertų Aljanse. Išsivystymas daro įtaką nevienodam energetinio saugumo 

svarbos NATO supratimo lygiui. Dėl supratimo lygmens šalys nusistato skirtingus 

nacionalinius gynybos plėtros prioritetus. Jie skiria šalis į: didžiąsias su aiškiomis 

kariuomenių energetinio efektyvumo gerinimo bei energetinio saugumo užtikrinimo 

gairėmis – prioritetu laikančiomis autonomišką plėtrą siekiant dominuoti tam tikroje veiklos 

sferoje, bei mažąsias, kurios negalėdamos sukurti pakankamai pridėtinės vertės energetinio 

efektyvumo technologijomis, tyrimais ar praktikomis, išlieka formalaus, NATO energetinio 

saugumo, proceso remėjos. Mažosios galios nors ir siekia bendradarbiavimo energetinio 

saugumo srityje, nėra pasiryžusios rizikuoti strateginių privalomų dokumentų atsiradimų dėl 

papildomos finansinės naštos siekiant užtikrinti kariuomenių energetinio efektyvumo plėtrą. 

Skirtingų narių galios siekimas iš esmės, taip pat skatina nebendradarbiavimą saugumo 

bendruomenėje. Didžiąsas galias – su aukštu ekonominiu pajėgumu, kariuomenių 

modernizacijos lygmeniu bei energetinio saugumo svarbos kariniame lygmenyje supratimu, 

atstovaujančios narės aktyviai nesiekia dominuoti bei skatinti iniciatyvų NATO kontekste. 

Didžiosios galios siekia plėtotis autonomiškai bei dominuoti, plėtojamoje veikloje, 

dvišaliuose ar regioninio bendradarbiavimo kontekste. Energetinio saugumo svarbos 

kariniame lygmenyje supratimo lygis – veikiamas išsivystymo lygio – neleidžia NATO 

energetinio saugumo srityje plėtotis pakankamam kiekiui bendrų sąlyčio taškų, būtinų gilinti 

integraciją. Aljansas išlieka skatinančiu bendradarbiauti dalijantis praktikomis energetinio 

efektyvumo srityje, CEIP bei strateginio supratimo srityse. Vykdydamas narių politinio elito 

švietimą strateginio planavimo srityje, tačiau  be bendros institucijos energetinio saugumo 

politikos, apibrėžimo ar realios praktinės išraiškos. 

 

Tyrimo metu pasitvirtino hipotezė H1: Išsiskiriančios Aljanso narių pozicijos 
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neleidžia efektyviai plėtoti energetinio saugumo politikos.  Skirtingi NATO šalių prioritetai 

sukelia didelę fragmentaciją. Fragmentacijos pasekoje institucijoje, ties energetinio 

saugumo plėtros klausimu,  lieka siauras bendrų interesų spektras reikalingas efektyviai 

tolimesnei energetinio saugumo integracijai NATO. Hipotezė H2 yra neigiama H1 atžvilgiu, 

todėl H2 nepasitvirtino, nes buvo įrodyta H1. Hipotezė H3: esama NATO struktūra neleidžia 

energetinio saugumo klausimui įsitvirtinti politinėje darbotvarkėje – nepasitvirtino. NATO 

struktūra leido energetiniam saugumui tapti oficialia saugumo bendruomenės veiklos 

kryptimi, turinčia institucijas tiesiogiai bei iš dalies atsakingas už energetinio saugumo 

klausimo NATO plėtrą.  
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Priedų sąrašas 
 

 

 

1. Interviu su NATO ENSEC COE eksperte, 2017 m. spalio 13 diena. 

 

Q. When did Critical Energy Infrastructure Protection (CEIP) become part of the NATO 

agenda? 

A. The interest of NATO in critical infrastructure in broad terms began in 2001. Since then, it 

has been consolidated in several policy documents and programs. In 2006, at the Riga 

Summit Heads of State and Government focused on the importance of energy security in the 

NATO context. The Strategic Concept that was adopted during the Lisbon Summit in 2010 

emphasizes the necessity to protect the “vital communication transport and transit routes on 

which international trade, energy security and prosperity depend”. Later, the Wales Summit 

in 2014 is particularly meaningful since it stresses the necessity for the Allies of continuing 

to consult and further develop their capacity to energy security. In particular, they “will 

enhance our [of the Allies] awareness of energy developments with security implications for 

Allies and the Alliance; further develop NATO’s competence in supporting the protection 

of critical energy infrastructure; and continue to work towards significantly improving the 

energy efficiency of our military forces”. Therefore, the protection of CEI has become 

increasingly important for NATO that is developing a kind of acquis in the sector of energy 

security. 

 

Q. What were the main reasons why CEIP became part of the NATO agenda? 

A. Energy infrastructure is fundamental to ensure energy supply. This is of utmost important 

for the well-functioning of societies as well as for military operations. This is why the Riga 

Summit of 2006 announced (for the first time) that energy security is a concern for NATO 

that, consequently, should play a role in that field. On that occasion, US Senator Richard 

Lugar argued that “because an attack using energy as a weapon can devastate a nation’s 

economy and yield hundreds or even thousands of casualties, the Alliance must avow that 

defending against such attacks is an article Five commitment”. Therefore, the Riga 

Declaration highlighted the importance of infrastructure security and required the member 

states to consult on most immediate risks in the field of security. This is also emphasized in 

the 2010 Strategic Concept, which states that the Alliance will “develop the capacity to 

contribute to energy security, including protection of critical energy infrastructure and transit 



64 

 

areas and lines, cooperation with partners, and consultations among Allies on the basis of 

strategic assessments and contingency planning”. 

 

Q. Which countries were the most concerned ones about CEIP? 

A. All countries are concerned about CEIP because of the reasons outlined above. I don’t think 

there is a country that is less concerned about this issue less than others. 

 

Q. What CEIP activities does the Alliance have? 

A. CEIP is of national competence. Every single country has its own legislation regulating it. 

Also, the EU legislation in the field must not be forgotten as it is transposed into national 

legislation. However, as stressed before, CEIP is of national competence. The role of the EU 

is marginal. 

 

Q. Why some other countries do not want to get involved into CEIP? What are the biggest 

difficulties for the CEIP agenda? Which countries are involved in such activities? 

A. I will answer these questions all together. As far as I know, NATO does not have any 

activities in this field because CEIP is of national competence, as I stressed above. However, 

I would suggest to ask Vytautas that is working on the NATO Pipeline System. Maybe, there 

are some multinational efforts in this context, but I am not aware of that. 

 

Q. Does the research conducted by NATO ENSEC COE have an impact on the Alliance 

CEIP Agenda? 

A. The role of NATO ENSEC COE is to support the Alliance in the field of energy security. It 

contributes to awareness and information sharing of all the relevant issues of energy security, 

CEIP included. Also, again, CEIP is of national competence. 

 

 

2. Interviu su NATO ENSEC COE strateginės analizės skyriaus viršininku Dr. Artūru Petkumi. 

2017 m. spalio 15 diena. 

 

K. Dėl ko ir kada energetinio saugumo klausimai tapo pilnateise NATO darbotvarkės 

dalimi? 

A. Dėl kokių priežasčių sunku pasakyti, nes sprendimų priėmime nedalyvavau, bet aš taip 

įsivaizduoju, rytų Europos šalys ne geografine, bet sąjungos prasme nuo Estijos iki 

Bulgarijos pradėjo kelti klausimą dėl to kad priklausomybė nuo Rusijos tapo įtampų 
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priežastimi. Rusija nekartą manipuliavo energetikos išteklių tiekimu ir kadangi tos šalys tapo 

NATO dalimi buvo įžvelgta, jog ir  Lietuvoje yra nacionalinių pagrindų įstatymas ir 

energetinis saugumas yra sudedamoji dalis nacionalinio saugumo tai logiška būtų, kad 

nacionaliniam saugumui svarbi sritis. Todėl jos apsauga reikalauja netik politinių, bet ir 

karinių sprendimų. O jeigu atsirado tai jei neklystų 2006 metais apskritai dienotvarkė pradėta 

ir ėjo per susirinkimus ir turime tai ką turime dabar netgi yra šiek tiek detalizuojama: tiekimo 

sistemos ir t.t. 

 

K. Didžiąja dalimi jūsų nuomone energetinio saugumo darbotvarkės atsiradimas siejamas su 

Aljanso plėtra į rytus? 

A. Taip. 

 

K. O didžiosios šalys, kaip JAV dėl teroristinių išpuolių? Nes akademinėje literatūroje 

minima, jog energetinis saugumas atėjo, kaip jūrinis dėmuo – apsaugoti tanklaivius? Tai 

buvo didesnė įtaka ar? 

A. Nežinau gali būti ir taip, nes nesu viską žinantis, bet sakykim didžiausias palaikymas buvo 

būtent iš Baltijos šalių netgi Rumunija, Bulgarija prisideda prie to, bet ne taip aktyviai.  

 

K. Kurios NATO valstybės labiausiai įsitraukia į energetinio saugumo veiklą? 

A. Priklauso. Jeigu kalbėti apie nacionalinį lygmenį, tai labai daug kas priklauso nuo vidinių 

prioritetų ir galimybių finansuoti tą kryptį. JAV skiria didžiąją dalį gynybai, todėl gali skirti 

didelę dalį ir energetiniam efektyvumui. Kritinės infrastruktūros apsaugoje yra jų grynai 

vidinis reikalas ir su tuo puikiai tvarkosi. Yra vienas aspektas NATO, kaip organizacijos 

darbotvarkėje atsirado padėti vystyti šalims gebėjimus ir pajėgumus saugant CEIP dėl to, 

kad vykstant plėtrai į rytus tos šalys nebuvo pajėgios diversifikuoti tiekimo kelių ir tuo pačiu 

saugoti infrastruktūrą. Prancūzija dominuoja naftos tiekimo, konkrečiai, kuro, lubrikantų 

tiekimo srityje. Netik tiekime logistika visi pajėgumai ir t.t. JK skiria dideli dėmesį apsaugai. 

Stebėjimo daviklių sistemos sukūrime tiek ir į kitą karinę techniką. Aš manau, tos šalys, 

kurios yra pačios pajėgios išlaikyti tyrimus ir remti vystymasi jos tą daro. Tos kurios nėra 

pajėgios jos daugiau mažiau užsiima lobizmu kad tai taptu daugiau mažiau bendra tema, 

tikimasi paramos iš kitų Aljanso šalių. 
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K. Paminėjote skirtingas šalis Prancūzija, JAV, JK, tai jos labiau plėtoja nacionaliniais 

pajėgumais ar nemanote, jog joms tiesiog neapsimoka bendradarbiauti tokiam, kaip 

NATO formate? Būtų skiriami bendri resursai, kurti bendrai visam Aljansui. 

A. Strategine prasme yra svarbus tam tikrų vertybių ir idėjų dominavimas regionuose, todėl 

jeigu tos šalys veiktų vienos ar tarpusavyje, susijungtos įtakos zona nebūtų tokia didelė ir 

nesukurtų tokios pridėtinės  vertės, kaip yra dabar. Prisidedamos prie energetinio saugumo 

per mokymus pratybas ar finansuojant konkrečius projektus. Išteklių tiekime jos tiesiog 

išplečia savo įtakos sritį geografine bei kažkiek politine prasme, tai yra valstybių 

suinteresuotumas, valstybių, kurios siekia tapti didžiosiomis galiomis. 

 

K. Tokios, kaip JAV turi išplėtotą koncepcija „Operational security“ ar nebūtų patogiau 

mesti pajėgumus, kaip pavyzdys, ir pritaikyti visam Aljansui? Nes viskas, kaip ir sukurta, 

kam mažesniosioms valstybėms kurti jeigu galima pasiimti ir pritaikyti? 

A. Nesigaus, nes kiekviena šalis tiek ekonomine tiek socialine sąranga, politine sistema, 

kultūra, daug sudedamųjų dalių yra skirtingos. Mechaninis perkėlimas pareikalautu daug 

lesu, bet neduotų rezultato nes nėra bendro supratimo, kas kokias pareigas turi prisiimti ir 

t.t. Tai čia dialogo keliu tobulinama ta sistema, kuri egzistuoja tuose regionuose. Tai užima 

laiko, bet tai yra vienintelis logiškas sprendimas. 

 

K. Kokia veikla jūsų manymu yra pati efektyviausia ir naudingiausia Aljansui? 

A. Iš Aljanso pozicijos? Aš esu sisteminio požiūrio šalininkas todėl vieną kažkurią išskirti 

yra sudėtinga, nes viena šalis turi išvystytą pvz. CEIP ir tada EE joms tampa prioritetu nes 

čia mato perspektyvą, tai čia vienareikšmiškai pasakyti negali. Strateginis supratimas vėlgi 

be suvokimo ir supratimo negali priimti adekvačių sprendimų todėl, kad pasiekti tam tikrą 

lygį CEIP tam, kad institucijos bendradarbiautų vyktų pratybos reikia, kad vadovybė jau 

suvoktų. Vadinasi supratimo lygio kėlimas yra būtinas dalykas. EE yra gyvybiškai svarbus 

ypatingai operacijose kadangi brangiai kainuoja, nekalbu, tik apie finansinius išteklius, bet 

ir apie gyvybes konvojavimas yra pavojingas ir t.t Jeigu kalbėti apie, fixed installiations, 

nacionalinėse bazėse esanti energetinį efektyvumą yra sutaupoma dalis lėšų skirtų gynybai, 

tai jas galima perkelti kitoms reikmėms todėl vieno ar kito neišskirčiau nes jų kombinacija 

veikia efektyviausia. 

 

K. Kokios problemos kyla bendradarbiaujant energetinio saugumo srityje Aljanse? 
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A. Pirmiausia, tai yra kai pradedama teigti, kad viena  iš tų sričių turi būti dominuojanti arba 

vienintelė būdinga NATO, kaip karinei organizacijai. Vienos iš jų dominavimas reiškia, kad 

nebus dirbama kitoje srityje ir tai yra, kaip iš triračio išimti du ratus nes ant vieno negali 

važiuoti. Yra skirtingi interesai kitos šalys neturi infrastruktūros kur nepakankamai 

išvystytos tikisi, kad NATO prisidės ar neturi kažkokių kitokių pajėgumų. Čia yra vienas 

dalykas, reikia suvokti, kad tokia yra realybė visi vienodi niekada nebus sprendžiant šias 

problemas kartu stiprėja Aljansas. Yra viena gera formuluotė Aljansas yra stiprus tiek kiek 

yra stipri silpniausia jos grandis. Kažkurios srities aktualizavimas yra pakankamai klaidingas 

nes kažkuriuos palieka užnugaryje. Nesutarimų yra tarp civilinio ir karinio personalo nes 

kariniam yra EE. CEIP ir jos apsauga yra suvokiama, kaip grynai nacionalinės atsakomybės 

sritis nes daryt kažką šioje srityje kariuomenei reikia papildomų asignavimų ką gauti yra 

pakankamai sudėtinga. Realybei NATO sudaryta iš dviejų dalių civilinės ir karinės ir jos 

tarpusavyje nesusišneka. Nežinau, gal kiti ekspertai pakomentuos apie EE nors ten su 

energetiniu saugumu irgi susiję plačiau truputėli. Tarpusavio sąveika vėlgi sritis, kur visi 

supranta, kad taip tai yra aktualu, bet šalys tam, kad kažką padarytų toje srityje turi investuoti 

pagal naujus reikalavimus ir t.t. Šalims papildomas finansinis krūvis nėra aktualus. Tuo tarpu 

turtingosios šalys jos gali varijuoti nuo vieningos vieno kuro politikos iki naujausios 

infrastruktūros įdiegimo. Jeigu pasakai, kad EE yra prioritetas vėlgi visi nesutiks. Gynyboje 

yra sutinkama tik tada, kai yra užtikrinamas aprūpinimas rūbais, amunicija ir t.t. 

 

K. Ar šalims apsimoka daryti įnašą į NATO veiklą ar įsitraukti į kitų institucijų veiklą? 

ES, IEA. 

A. Šiaip šalys pačios sprendžia kur ir kokia apimtimi dalyvaus nes labai paprastas dalykas, 

jeigu yra sprendžiama kažkokia problema, tai NATO formate yra daroma darbo grupė ir 

šalys susitelkusios tame regione prašo atstovų siusti ekspertus, kad jie prisidėtų rengiant 

kažkokius dokumentų bazes doktrinas ir t.t. Šalys matydamos ką kokia organizacija daro 

skiria prioritetus. Aš manau, kad organizacijų darbo nukreipto į tas pačias problemas 

neišvengsime svarbiausia nebūtų identiška, gali būti panaši, bet taikant kitas metodikas ir 

svarbiausia, kad ta patirtis, įdirbis būtų pasidalinamas. Tarp šalių būtinas koordinavimas. 

Koordinavimo šiai dienai nėra daug. Dėl kokių priežasčių? Nežinau. Galbūt, kad šalių 

skirtingos institucijos įsitraukia net tai nėra tvirtas argumentas nes LT URM, KAM turi 

atstovus skirtingose veiklose EDA, JT ir kitur. Čia yra sudėtinga pasakyti iš kur atsiranda 

tas lyg ir dubliavimas. Mokslo srityje yra sutartas bendras principas: reikia apžvelgti kas yra 
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padaryta, pažiūrėti kas nėra padaryta ir tada spręsti problemą. Bet šiomis dienomis to nėra ir 

čia, manau, yra silpnoji vieta nusprendžiama šiandien darysime taip, neišsiaiškinant, kas jau 

yra daroma. Kita bėda yra skirtingas finansavimas. ES biudžetas ir fondai leidžia gerokai 

didesnėm pajėgom ir greičiau startuoti su tam tikra problema, bet nereiškia, kad greičiau. Aš 

pasakysiu vieną pavyzdį: CEIP srityje yra svarbu įvertinti kritiškumą ES yra nurodžiusi 

valstybėms atlikti šią priedermę ir įsivertinti kritiškumą nustatyti tuos silpnus taškus. Tada 

iškyla klausimas: kodėl tai nėra prieinama NATO institucijoms, kurios galėtų pasinaudoti ta 

informacija. Jie turi savo matymą kariškiai pagal svarba operacijoms, o tai yra panašu, bet 

ne tas pats. Lemia truputį skirtingi interesai organizacijų. 

 

K. Ar energetinio saugumo klausimų įtraukimas reikalingas Aljansui? Pasižiūrėjus į 

strateginį supratimą – ES, IEA. CEIP – nacionalinis dalykas paliktas Aljanso. EE – 

JAV turi savo, Europa, kuria savo EDA smart campas ir t.t.  

A. Kiekviena nuomonė turi teisę egzistuoti. Kyla klausimas: ką mes norime pasiekti galų 

gale? Jeigu nebus keliamas klausimas dėl energetinio saugumo. Aš energetinį saugumą 

suvokiu, kaip kraujotakos sistemą netik skysčius, bet ir visas tiekimo sistemas, ar mes 

prilyginame energetinį saugumą šiai sričiai ar ne vyriausybė smegenys, širdis ir t.t.  Jeigu be 

kraujotakos sistemos negali gyvent, tai klausimas ar gali valstybė gyventi be energetikos. 

Jeigu nutraukiamas tiekimas gali egzistuoti ar ne. Jeigu yra tokios svarbos elementas tai to 

elemento pažeidžiamumas, turi tapti prioritetu pažeidžiamumo apsauga. Jeigu apsauga yra 

pripažįstama prioritetu kas tą turi daryti? Nėra nei vienos valstybės prioritetinės srities už 

kurios apsaugą būtų atsakingas privatus subjektas ar išvis nebūtų sprendžiamas. Jeigu 

valstybei gresia grėsmė su kuria negali susidoroti įsijungia tarptautinis elementas – sekantis 

žingsnis. Klausimas ar kita gyvybiškai svarbi sritis, energetika, nėra tokia svarbi? Manau, 

kad taip. Jeigu galime sakyti, kad kažkas yra svarbu tada iškyla klausimas: ar šalis gali pati 

susitvarkyti su energetine priklausomybe? Jeigu ne, tada reikia išnaudoti tarptautinius 

instrumentus. Tai atsakant į klausimą ar energetika yra tikrai ta sritis? Nežinau, tada reikėtų 

skirti laiko filosofijai ar sveikatos apsauga yra svarbi gyvybei ir atvirkščiai, tačiau čia vėlgi 

NATO vysto ir toje srityje tam tikra kompetenciją nes yra COE. Aš būčiau linkęs, kad tai 

nėra vien nacionalinis klausimas. Dar vienas argumentas ir ko gero čia užbaigsim. Nedaug 

pasaulyje valstybių, kurios būtų visiškai energetiškai nepriklausomos. Jeigu kalbam apie 

demokratinės industrinės valstybės egzistavimą, tai energetikos resursai atkeliauja iš visų 

krypčių todėl stabilumas iš kur ateina irgi daro įtaką. Ar išpręstų problemas visos kitos 
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institucijos? Ir taip ir ne. Daugelis iš jų sprendžia komercinius rinkos klausimus. Mes rinkos 

stebėjimą darom kiek tai reikalinga suprasti ją. Manau, šiandien diena yra gerai atskirtos. Ir 

grįžtant prie klausimo, manau, taip energetinis saugumas turi likti darbotvarkėje.  

 

K. Atrodo, jog turėtų būti prioritetinė sritis, tačiau taip nėra. Galbūt, kur slypi ta 

(ne)sėkmės paslaptis? Kodėl turime ją tokią ribotą? 

A. Kadangi Aljansas yra pagrįstas konsensuso principu reiškias, jog visos šalys turi pritarti. 

Tai kas dabar yra sutarta yra sistema, struktūra, kuri minimaliai tenkina visų šalių poreikius. 

Jeigu būtų daugiau kažkas įtraukiama, tarkim, informacijos rinkimas apie centralizuotų 

energetikos bazių būvimą ir viršytų šalies nacionalinius interesus tai jos pradėtų prieštarauti. 

Energetinio saugumo klausimais valstybės ir deda daug pastangų stengiasi spręsti 

nacionaliniu lygmeniu ir kai sprendžia netgi regioninis bendradarbiavimas tampa 

apsunkintas ir taip sudėtingas NATO sprendimų priėmimo procesas, o dar įtraukti 

regioninius nesutarimus. Aišku, dabar jau vyksta debatai, bet reiktų suvokti ,kad kai kurie 

sprendimai ,pirma, jeigu yra perkama kažkokia įranga viskas vyksta per viešuosius pirkimus.  

Planavimas nėra taip, kad atsirado naujovė per menesį nusprendėm, kad mum jos reikia ir 

po puses metų nusipirkom kiek aš žinau idealiu atveju yra 7-8 metai, realus 10- 12 metu dėl 

ko ? Dėl to kad yra jau nusipirkta įranga ypatingai tose šalyse, kurios vykdo karines 

operacijas užsienio šalyse jie netgi turi daugiau tos įrangos nes ją turi išsiusti į konkrečias 

veiklos zonas, kai grįžtama ta visa įranga nesusidėvi taip greit. Ta infrastruktūros plėtra 

nevyksta taip greit. Kita yra tai, kad nusprendžiam dabar, kai nusipirksim tai bus kažkokie 

kiti sprendimai nauji. 

 

K. Galima sakyti, jog pasiektas maksimumas energetinio saugumo srityje. Tiek kiek leido 

bendri interesai susitarti? 

A. Ir taip ir ne. Velso ir ankstesniuose susitarimuose energetiniu išteklių tiekimo saugumas 

ar sistemų atsparumas nebuvo įtrauktas, tačiau Varšuvoje įtrauktas, o kas bus įtraukta po 

metų, dviejų yra sudėtinga apsakyti. Kadangi nėra galima visko padaryti iš kart tai, manau, 

yra optimalu.  

 

K. Pagrindinė jūsų skyriaus užduotis kelti strateginio supratimo lygi. Ar jaučiausi darbo 

rezultatai? 
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A. Kadangi mes nekeliam tikslo pakeisti sprendimus, o mūsų tikslas daugiau informuoti. 

Manau, kad jis yra pasiekiamas nes grįžtamasis ryšys, kurį mes gaunam pristatydami 

leidinius ar publikacijas yra pozityvus ir tos išvados, kurias pateikia mūsų ekspertai dar 

pasitvirtina. Aš turiu galvoje Ukrainos atvejyje energetinės priklausomybės nuo Rusijos 

sutvirtinimą ir karinės galios naudojimą. Vienas iš leidinių buvo skirtas Irake esančios 

Mosulo užtvankos gynybai ir tuo metu Italija dar tik planavo vykdyti apsaugą dabar jau 

vykdo. Tos problemos dėl kurių įžvalgas mes pateikiam šiuo metu yra spendžiamos ir jos 

tampa realybe. Kitas dalykas, mūsų prisidėjimas prie organizuojamų kursų mūsų atliktų 

tyrimų pagrindu netik kursai, bet ir konferencijos kuriuose mes dalyvaujam. Labai puikus 

pavyzdys, labai trumpas tyrimas, analizė, dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo 

ir galimų grėsmių tam procesui, tai straipsnis bus publikuotas. Rytoj kaip tik einu Vilniuje 

vyks forumas. Galutinius vartotojus pasiekia nemanau, kad dabar kaip tik pakeis procesus 

kažkokius nes nesam, mes, teisėkūros iniciatyvos subjektas nerengiam teisės aktų projektų, 

bet mes pateikiam argumentuotą nuomonę dėl to į ką reikia atkreipti dėmesį ir kai kuriuos 

siūlom sprendimus. Kitas svarbus dalykus jeigu kalbėt apie SACEUR prioritetines sritis tai 

viena iš jų yra Aljanso stiprinimui skirta. Būtent dalinimasis kompetencijomis, sukūrimas 

kažko ko neturi kiti ir sklaida. Tą mes ir darom nes kiti yra žvalgybinės institucijos, kurios 

renka informaciją apie infrastruktūros vystymą, bet jie dirba su slaptais šaltiniais, o mes 

dirbam su atvirais. Todėl, manau, kad mes prisidedam prie galutinių vartotojų interesų. 

 

K.Dėl konfidencialumo ar galima naudoti jūsų duomenis? 

A. Galima naudoti duomenis. 

 

3. Interviu su NATO ENSEC COE viršninku plk. Gintaru Bagdonu. 2017 m. spalio 12 diena. 

 

K. Kada energetinio saugumo klausimai tapo NATO darbotvarkės dalimi? 

A. Diskutuoti pradėta pirmos krizės metu 2005 – 2006 Ukrainos dujų krizė. To pasekoje, 

centrinės Europos NATO šalys buvo paveiktos ir pamatė, jog energetinių išteklių 

aprūpinimas yra NATO šalių reikalas. Prasidėjo strateginiai debatai.  

 

K. Kodėl ilgai nebuvo jų dalis? 

A. Nebuvo aktualu. „Events drive policy“ kol nebuvo dramatiškų įvykių nebuvo ir 

strateginių debatų. Kariuomenėms yra svarbu tiek kiek yra svarbu apsirūpinti energetiniais 

resursais.  
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K. Ar galima susieti Aljanso plėtrą į rytus su energetinių klausimų darbotvarkės 

atsiradimu? 

A. Lietuva narė tapo su dar 10 šalių 2004 metai (višegradas). Aljansas nepajuto to, ką jutome 

mes (rytų, centrinė Europa) dėl to neturėjo įtakos darbotvarkės atsiradimui mūsų patirtys 

nebuvo aktualios. Nebuvo numeris vienas, bet įtakos turėjo nes pajutom problematiką labiau 

nes kitos tokių problemų neturėjo. Negalim susitart dėl bendro apibrėžimo nes kiekvienos 

šalies yra skirtingi startiniai interesai. Norvegija – pati apsirūpina, UK – jūrinė valstybė, 

Vokietija, Prancūzija suvoks energetiką, kaip komercinę sritį.  

 

K. Kurios NATO valstybės labiausiai įsitraukia? 

A. Geopolitiniu lygmeniu Lietuva (rytų Europa) Lenkija tolygiai, Višegradas, Kroatija 

pakankamai įsitraukus. 

Vokietija – yra įsitraukusi, tačiau energetinis saugumas jiems yra ekonominis, aplinkos 

apsaugos, bet ne geopolitinis aspektas. Vokietija siekia atsiriboti spręsdama Aljanse 

nacionalinio saugumo klausimus. Nord stream 2 ekonominis projektas nesuvokia Rusijos, 

kaip grėsmės iš dalies kokią patirtį turime mes (rytų Europa). Energetinis saugumas svarbu, 

tačiau skiriasi suvokimo lygmuo. Prie centro prisijungė nes mato, kad tai yra svarbu – 

energetika. Pirmiausiai negali atsiriboti nes yra žaidėja nr. 1 Europoje. Gynybos ministerija 

ir energetikos ministerija parodė, jog Vokietija apsiribos ties energetinio efektyvumo 

gerinimo veikla. Mažinant priklausomybę nuo energetinių resursų. Galima matyti iš 

deleguojamų asmenų vietų bei atstovų kalbų vykstant derinimo procesui. Nieko nėra amžino, 

bet ateityje kryptis gali keistis.  

JAV – visai kito lygio žaidėjas, joms viskas svarbu. Pagrindinė problema – derinimas tarp 

institucijų, tačiau įsitraukiant į centrą svarbiausia karinis dėmuo, kaip ir Vokietijai.  

Reikia suprasti, jog NATO negali spręsti visų pasaulio problemų nes tiesiog taptu 

neefektyvi. Bet kokia organizacija, kuri turi per didelį veiklos spektrą yra neefektyvi. NATO 

yra sėkminga nes pirmiausiai orientuojasi į mūsų saugumą.  

Prisijungimas į centrą pvz. Estija turi ekonomikos ministeriją ir stojo per ją. Joje yra 

energetikos departamentas labai mažas apie 8 žmones. Dėl to jie neturi intereso tęsti veiklą 

iš dalies. Nes energetika pasimetė ekonimikoje, o centras sprendžią iš karinės pusės. (aut. 

Mintis. centras jau 2 metus negauna nei vieno Estijos atstovo, pagal teisės aktus šalis turėtų 

būti šalinama, tačiau 2018 metais atsiųs vieną atstovą).  
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Aljansas žaidžia saugumo srityje. Žvalgybiniai vertinimai sekė pirmiausiai ir tai buvo 

aktualu jau prieš 2005 metų krizę.  Keičiasi slapta informacija tarpusavyje agentūros ilgą 

laiką analizuodamos geopolitinę situaciją. Dėl to Aljansui nėra prasmės dubliuoti šią veiklą. 

Jeigu oponentas veikia uždarais metodais, todėl negalima atsiverti, nes būsi silpnesnis todėl 

reikia naudoti slaptus metodus. Reikia remti politikus, kurie priima sprendimus. Tokie 

centrai nelemia sprendimų mes (ENSEC COE) rengiam pratybas informuojam. Neviską 

galima tiesiog atvirai rodyti visuomenei.  

 

K. Kokia veikla, jūsų manymu, yra efektyviausia ir naudingiausia? 

A. Štai čia kyla iššūkiai. Idealiu atveju skirtingos NATO institucijos turėtų užsiimti 

skirtingomis sritimis. Kai viena tokia, kaip ši (ENSEC COE) užsiima visomis ir yra 

tarptautinė 10 valstybių ir dvi prisidedančios prie veiklos. 9 valstybės diktuoja darbotvarkę 

su skirtingais matymais! Iš to gaunasi, jog neišeina identifikuoti, kas yra svarbiau. Raising 

awareness persipina su sekančiomis kitomis, tačiau yra dalykų tokie kaip geopolitiniai 

procesai, kurie vyksta aplink mus gali kilti netikėtai ir katastrofa ateis ir tada ji pasidarys 

svarbesnė už bet ką kitą. Black outas tokiems miestams, kaip Vilnius kaunas Klaipėda jeigu 

valstybė nepasiruošusi tai yra didžiulė humanitarinė krizė prilygstanti karinei agresijai. 

Todėl negalime sakyti, jog CEIP yra mažiau svarbus už strategic analysis. Anot JAV 

Pentagono energijos poreikis kariuomenei išaugs 2 kartus. Gali turėti naujausias sistemas, 

ginklus, tačiau jeigu būsi priklausomas nuo energetinio dėmens tu nebūsi dominuojanti 

karinė jėga, Dėl to reikia mažinti šį dėmenį. Politiškai svarbu yra tai kad tai pirmiausiai daro 

nacionalinės žvalgybinės institucijos. Bet šiame reikale sekmė yra kiek gebės Aljanso 

politiniai vadovai surasti tarpusavio supratima, ne žemesniuose lygiuose , nes mes tiesiog 

būsime pasimetę ir nežinosime ką daryti. 

 

K. Ar ENSEC COE gali patenkinti visų 29 valstybių poreikius? 

A. Mažas centras nei problema nei čia ką. Turima 23 centrus + 5 kuriami. Kiekvieno centro 

vidurkis yra panašus, kaip ir šio (20 žmonių). Efektyvumą lemia ne žmonių skaičius, šalys 

niekada neduoda daugiau nei 2 narius. Lietuviams yra didžiausia svarba ir mes matome 

šalies išteklius, todėl negalime tikėtis, jog kitos šalys duotų daugiau nei mes. Kiekviena šalis 

gauna po vieną balsą, kaip ir lietuviai. Kas vyksta šių grėsmių fone Rusija, Pietūs, Artimieji 

Rytai kur konkrečiai žmonės žūsta, informacinės kibernetinės grėsmės, todėl reikalavimas 

NATO keistis prioriteto tvarka. Tai ką šalys daro čia yra sveikintina. Jei šalis pati sprendžia 

kažkokią tai problemą nacionaliniu lygmeniu tai nepavyks išspręsti nes viskas susieta 
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tarpusavyje. Energetika lygiai taip pat, todėl šalys tą supranta ir jos sprendžia ir prisijungia. 

Nereikia galvoti, kad centras kažkas stebuklingo ir čia sėdintys 21 žmogus išspręs šias 

problemas. Yra ir dar daugiau, svarbiausia ką nuspręs politikai, duodami mandatą ir 

nubrėždami raudonas linijas.  

 

Siekdami spręsti energetinio saugumo klausimus reikia suprasti, jog NATO pirmiausiai yra 

gynybinis Aljansas 5,4,3 straipsniai. Energetika yra tik vienas iš grėsmių, man tai yra nr.1, 

paimkim prezidentus 2016 Varšuvos 135 straipsnis iš 139 galbūt, tai irgi pasako. Kalbėjome 

apie kitus centrus, tačiau daugybė jų neturi savo išreiškiamo prioriteto oficialiai tos eilutės.  

Ar Centras svarbu ? Aišku, jog svarbu bet NATO konteksto prioritete jis nebus svarbus nr1,2 

3 galbūt bet nedaugiau. Kur mes nuvažiuojam, kokią konferenciją ar susirinkimą energetinis 

saugumas yra bet nevisada turi groti pirmuoju smuiku.  

 

K. Kokios problemos kyla bendradarbiaujant energetinio saugumo srityje? Ar sprendimų 

priėmimo procesas daro įtaką? 

A. Taip žinoma, bet čia Aljanso ir pliusas ir minusas. Jeigu būtų kitaip kažkam būtų 

problema nes negerbtų kitos šalies nacionalinio saugumo. Tada NATO taptų 

supranacionaline institucija, nes NATO priklauso sostinėms, ir mūsų vyriausybės yra 

aukščiau. Tai yra nesmagu ir gaila nes turime gerų iniciatyvų bet viena šalis užblokuoja ir 

tai yra viskas. Bet tai mus daro vakarais, kur yra demokratija. 

 

K. Energetinio saugumo srityje pasiekėme maksimumą? 

A. Sunku pasakyti, kaip vidutiniam laikotarpyje bus. Bet vėlgi įvykiai vysto strategiją, tačiau 

panašu, kad ties tuo apsiribosime ilgam. Mano nuomone, idealiu atveju atskiros institucijos 

turėtų būti sukurtos spręsti šiuos tris klausimus. Viena institucija turėtų būti atsakinga už 

energetinio efektyvumo gerinimą, kita institucija už CEIP ir strategic awareness. Nes kai 

organizacija turi kelis skirtingus tai yra sudėtinga žinant jog neformuojam patys 

darbotvarkės. Tačiau šiuo metu neturima nei išteklių nei yra didelio poreikio. 

 

K. Ar šalims apsimoka daryti įnašą į NATO veikla labiau nei į kitų institucijų? (ES, IAE) 

Dubliavimas veiklų? 

A. Jeigu mes pasiektume energetinį efektyvumą, bet mes jo nepasiekėme. Todėl tokie 

projektai, kaip HPGS nėra dubliavimas, kad kuriama daug jų. Kas blogo jei kiekvienas 

batalionas turėtų panašų? Nes ir ES vykdomi projektai vieni kitus papildo. Kur atsiranda 
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dubliavimas jeigu tų projektų pasekoje atsiranda standartai, stanagai. Čia reikia vengti jei 

atsiranda kažkokia doktrina ES ir NATO lygmenyje šalis turi vieną kariuomenę.Negali dirbti 

per pusę ES ir puse NATO ji yra viena. Štai čia yra svarbu nesidubliuoti.  Dubliavimas yra 

tada kada mūsų valstybės bereikalingai išleidžia išteklius tam pačiam darbui atlikti ir 

neduoda pridetinės vertės. HPGS užtenka vieno? Aišku neužtenka. Kanada Britai Vokiečiai 

daro projektus jie daro savo kariuomenėm. Mes padarėm Lietuvai ir demonstruojam kitiems.  

 

K. Taigi šalių nacionaliniai veiksmai veikia kaip platforma dalinimuisi praktika? 

A. Aišku, tai yra sveikintina.  

 

 

4. Interviu su VDU profesoriumi dirbančiu energetikos srityje. 2017 m. spalio 30 diena. 

 

     K. Kodėl energetinio saugumo klausimai tapo NATO darbotvarkės dalimi? 

A. Klausimas, tai paprastas, bet ar šita istorija yra paprasta. Aš, tai turbūt išskirciau 2 

priežastis, kodėl tapo NATO darbotvarkės dalimi. Pirmiausiai, tai keitėsi situacija TS ir 

tarptautinėje aplinkoje. Viena vertus, akivaizdu, kad na sakykime prie NATO prisijungus 

naujosioms valstybėms ir po atšilimo tam tikro JAV ir Rusijos santykiuose keitėsi šiek tiek 

tas pats konfliktų pobūdis. Supratimas, kas yra partneriai ir oponentai. To viso kontekste, 

akivaizdu, keitėsi ir supratimas ką ir kaip NATO turėtų veikti. Akivaizdu, kad kolektyvinio 

saugumo įsipareigojimai liko svarbiausi, bet greta to vykdyti krizių valdymo operacijas. 

Didžiausia Afganistane, buvo suprantama, kad reikia ieškoti Aljansui ir naujų veiklos sričių 

po mūsų stojimo prasidėjo kalbos dėl NATO strateginės koncepcijos 2008 – 2009 metais ir 

buvo suprasta, jog turima V str. operacijos gali būti išplėstos. Kodėl? Todėl greičiausiai pats 

pirmas noras buvo išlaikyti NATO, kaip orgnizacijos svarbą jeigu kalbame, kad grėsmė kita 

– tai ir priemonės kitos. Tokioj visoj aplinkoj ir matant, kad krizių valdymo operacijos 

nevisada yra sėkmingos. Visame tame kontekste, naturalu, kad organizacija ar jos nariai 

pradeda kelti klausimus dėl naujų veiklos sričiu pavyzdžiui susijusių ir su ekonominiu 

saugumu, kurio dalis ir yra energetinis saugumas. Vienas yra organizacijos siekis atrasti 

naujų relevantiškų įsitraukimo sričių, kitas dalykas kad ir tarptautinė aplinka diktavo eigą. 

Kad yra svarbu energetinis saugumas taip pat ir kariuomenėms yra svarbus atsinaujinančių 

išteklių naudojimas degalų tiekimo sistemų efektyvumas. Tos objektyvios priežastys 

susijusios su transformacija energetinio saugumo, kaip veiksnio svarba. Kita argumentų 

grupė susijusi su tomis šalimis, kurios stūmė į priekį šį klausimą. Baltijos šalys, pirmiausiai 
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Lietuva 2010/11/12 metais ieškojosi savo būvimo Aljanse nišos ir didesnės pridėtinės vertės, 

mes, dalyvavom misijose, bet visuomenėje visada buvo klausimas: kas mum iš to? Aišku, 

galima kalbėti, kad dalyvaudami operacijose galime tikėtis pagalbos patys. Bet iš kitos pusės 

norėjosi ir tapti proaktyviais. Ne, mes, siūlome operacijas Afrikoje ar kitur, mes, tik 

prisidedam jei paprašo. Kiekvienas tarptautinių santykių subjektas nori rodyti ir problemas 

t.y. prisidėti prie Aljanso savo idėjomis, manau, ieškodami tam tikros nišos kur būtų mūsų 

stiprybė Aljanse. Pirmasis summitas, kuriame atsidaro buvo Rygoje. Vyksta summitas 

Rygoje: ką galima pasakyti tokio, kas atspindėtų mūsų regiono interesus? todėl toli nuo 

krizių valdymo už Europos sienų atsirado energetinis saugumas. Poto aš, manau, buvo idėja 

ir toliau plėtojama. Palikti savo pėdsaką buvo galima, kai atsirado konceptas kompetencijų 

centrų, kur ištikrųjų gali įkurti instituciją Aljanse, kad ir čia Lietuvoje. Taip ta idėja ir 

materializavosi. 

 

K. Minėjote V str. operacijas. Richar Lugar JAV diplomatas siūlė priskirti energetinio 

saugumo klausimus V str. operacijoms. Dėl ko nepasisekė to įgyvendinti? 

A. Viena vertus visada norėtųsi išplėsti ar nacionalinės valstybės institucijų ar tarptautinės 

organizacijos veiklos sritis, kurios yra relevantiškos. Mums atrodo labai svarbios. Šiandien 

pagrindinė grėsmė kyla iš rytų, tačiau priemonės šiek tiek kitokios todėl norisi, kad 

organizacija kurtų tą atsaką. Ką aš turiu galvoje, galbūt mūsų regione atrodė tas karas mažiau 

tikėtinas, bet kaina (angliavandenilių) nevisai legitimiai pagrindžiama, energetinių isteklių 

tiekimas, kibernetinės atakos Estijoje, propoganda, organizuotas nusikalstamumas galų gale 

siejas su šiais iššūkiais. Todėl norima, jog tarptautinės organizacijos kurtų tą atsaką ir 

rūpintusi saugumu. Tas siekis ir atsispindėjo mūsų artimiausių sąjungininkų kalbose. Tačiau 

ištekliai yra tokie kokie yra ir jie visada bus riboti todėl jei norim susitiprinti vieną sritį gali 

nukentėti kitos. Kuriant tą pačia NATO strateginę koncepciją, aš galvočiau, kad čionais buvo 

viena iš dilemų kilusių konceptų rengėjams arba mes išplečiam NATO veikimo sritis t.y. 

bandom pritaikyti V str. netik tradiciniam supratimui. Iki šiol, akivaizdu, tai suprantama, 

kaip konvencinė grėsmė. Dabar buvo idėjų išplėsti, bet jeigu tai būtų padaryta, tai tas 

tradicinis supratimas ir atsako kūrimas būtų nukentėjęs. Tai, mes, patys savo rankomis 

būtumę silpninę tą sritį, kurioje turime sukaupę patirtį, tačiau galbūt būtumę turėję kitoje 

srityje atsako priemones, nes suprantat kadangi esate kariškis, reikia pratybų planuotojų, tai 

kainuotų ir personalo ir papildomos finansinės naštos. Tai galima daryti, bet jeigu 

planuotojai kuria pratybas, standartus, doktrinas tai kitos sritys gynybos srityje daugiau 

mažiau nukentėtų. Buvo priimtas sprendimas koks priimtas V str. vis dar suprantamas, kaip 



76 

 

išpuolis, bet sakyti, kad tai yra blogai ir buvo priimtas prieš Baltijos šalis nes jos yra mažos, 

tai netiesa. Pamatėm –  karas Gruzijoje 2008, Ukraina 2014 padarėme išvada, kad ir 

konvencinės grėsmės nėra mažiau aktualios. Gal nugalėjo kažkieno nuojautos, tai Baltijos 

šalys pamatė, kad V str. siekimas po Gruzijos įtraukiant energetinį saugumą yra daugiau 

mažiau ne taip aktualu. Vis dėlto karinė intervencija greičiausiai yra pirmaeiliu ir gyvybiniu 

ypač mažos šalies interesų sąrašo viršūnėje. Toks V str koks jis yra dabar yra ir mūsų 

interesas ir neužkerta kelio plėtoti atsako kitoms nekonvencinėms grėsmėms.  

 

K. Kurios NATO valstybės labiausiai įsitraukia į energetinio saugumo veiklą be Rytų ir 

Centrinės Europos? 

A. Čia vėl galima daryti dvejopas išvadas šioje vietoje. Pirmiausiai, matome, kas yra 

pradininkai šio klausimo darbotvarkėje ir kas jau yra įgyvendinę tam tikrus sprendimus. 

Akivaizdu, tai tos šalys, kurios kūrė centrą, galbūt tos šalys yra labiausios formalaus proceso 

rėmėjos. Bet jeigu žiūrėtume, kurios šalys turi didžiausių praktinių pasiekimų ir naudoja 

atsinaujinančius išteklius, tai nekyla abejonių, kad tai JAV, JK ir Italija. Italai taiko biodyzelį 

laivuose ir naikintuvuose, JAV milžiniškas atsinaujinančių naudojimas, JK irgi. Tos šalys, 

kurios iškėlė sutaupymo uždavinius ir turi pradinį kapitalą investicijoms ir jose praktiškai 

reiškia suvokimas yra. Todėl jos nebūtinai turi būti prisijungusios prie centro. Centro veiklą 

labiau suprantu tokią labiau, kaip idėjos sklaidos ir viso to supratimo ir interesų 

benduomenės kūrimo prasme. Kai kalbame kas yra pratiškai nuveikta nereikia net NATO 

dokumentų ar doktrinų tam, kad kiekvienoj valstybėj atskirai atsirastų kažkokie sprendimai. 

Jei tą supranti tą darai, mes, ištikro net būdami centro įkūrėjai to nedarom. Nepaisant to, kad 

biudžetas didėja, bet nemanau saulės ar biodegalų panaudojimas nedidėja. Visų pirma reikia 

žinoti ką daryti. Gal aš klystu, bet jei lyginti su kitomis šalimis to nėra.  

 

K. Na, kalbant apie JAV operational security koncepcija sukurta. 

A. Kalbant apie koncepcijas, kada jos yra sukuriamos? Kada jauti poveikį, kad ištikrųjų 

pradedi tikėti, kad šie sutaupymai tau atneštų pridėtinę vertę. Suprasti, kad investavus 10 

mln po 10 metų atpirks tau 100 mln, bet šiuo metu, mes, geriau tuos 10 milijonų išleistume 

daugiau nei sutaupytume ateityje ir tai yra prioritetai. Vieni arba tu taupai ar ne. Tai nėra nei 

blogai nei gerai, manau, mes turime nemažiau svarbius prioritetus.  

 

K. Ko gero, apžvelgėme vieną iš veiksnių, kas lemia skirtingą įsitraukimą.  
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A. Aš, manau, apibendrinant, kas lemia, manau, lemia ir objektyvios priežastys:  arba tu 

operacijose pamatai, kad tai yra tavo silpnoji vieta arba ne. O ar pamatai ar ne, manau,  

priklauso nuo apimties. Jeigu siunti kažkur toli ir daug, supranti kiek tau reiškia 1 % 

sutaupymas ir tai grįžtų pinigine išraiska. Jeigu siunti kuopą arba būrį susidarai vaizdą,  kad 

tie skaičiai nėra reikšmingi ir pasidarai atitinkamas išvadas. Jeigu tau yra prasmė – kuri 

konceptus, strategijas ir rūpiniesi tuo – jeigu tau nėra reikalo to daryti niekas ir nėra daroma. 

 

K. Kokia veikla jūsų manymu yra pati efektyviausia ir naudingiausia Aljansui? 

A. Gerai. Aš, tai apsakysiu taip: jeigu turime tas 3 sritis. Aš vis dėlto galvoju, kad 

svarbiausia, visos jos yra svarbios. Jeigu prieinant iki to ką turėtų padaryti NATO ,akivaizdu, 

kad tai yra tarpvyriausybinio pobūdžio organizacija neturinti viršnacionalinių įgaliojimų. Ką 

padarytų NATO turi pritarti ir nacionalinės vyriausybės visgi tam tikri dokumentai, 

privalomi dokumentai, yra priimami todėl, aš visgi galvočiau, kad čia yra pagrindinė NATO 

atsakomybė. Šviesti, aš sutinku, ir tas švietimas gali būti – manualai, parodos, soft 

instrumentai yra reikalingi, tačiau pradiniame etape tačiau jis negali sedėti jau 20 metų. Nuo 

11/12 metų pradėjom šnekėti apie papildomą instituciją. Na tai va – turim 5 metus tam tikro 

strategic awareness galėjome pasiekti – tą kiti centrai ir įrodo. Strateginės komunikacijos yra 

matomas ir kažkokie sprendimai yra priimami ir aš nematau strateginio lygmens dokumentų 

nukreiptų i energetinį saugumą, nebent logistinei sritį, kuro standartai visada buvo. Kalbant 

apie tą požiūrį po naujųjų šalių integracijos, kas nuo to laiko atsirado privalomo šalims 

narėms strategijų ar konceptų pavidalu? Aš tokių nematau. Aš, manau, NATO štabo 

paragintas centras turi imtis strateginės krypties formavimo greta mokymų, analizės, turi 

pradėti rastis NATO privalomi dokumentai. Galim sakyti, kaip norim, vienos supranta, kitos 

nesupranta. Praėjo laikotarpis, kada galime šviesti, aš, taip, galvoju, dabar jau ištikrųjų 

reikėtų pereiti prie tam tikrų privalomų dokumentų rengimo. Tų dokumentų rengimas turi 

būti švietimo ir mokymo dalis, kai ateitume vengrams, čekams, lenkams sakytume – jus 

vienaip supratot dabar bus kitaip, kaip sukūrėt spec. kuopas, dabar turėsit 10 % gauti iš 

atsinaujinančių išteklių, nes taip nurodo tvarka per 2 metus. Taip ištikrųjų jau formuosis dar 

kitas požiūris dabar dar yra noriu, nenoriu. Tai yra svarbu kiekvienoje srityje CEIP. Turi 

šalys parodyti, kokie turi būti saugomi ir kaip nes jie svarbūs NATO ir NATO valstybėms 

taip pat ir efektyvumas, atsinaujinantys ištekliai. 

 

K. Kur tokios kertinės problemos, visi supranta, kad metas išllipti iš embriono stadijos, bet 

kas stabdo nuo įsitraukimo į energetinio saugumo politiką? 
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A. Ne, tai visa laiką, kokį klausimą mes nepaimsim TO, kaip didelėj šeimoj bus to klausimo 

stūmėjų, bus neutralių ir bus tokių, kurios prieštaraus. Galima kalbėti apie gynybos planus, 

Lietuva, Turkija, Lenkija. Lygiai taip pat apie NATO veiklą gelbėjant migrantus ar kitose 

srityse. Visa mintis yra ta, kad tie kurie stūmė tą mintį pradžioj turi tuo ir užsiimti. Atsakant 

į klausimą, kokia yra kertinė problema, tai kad šalys, kurios stūmė šitą klausimą į NATO 

darbotvarkę, čia ne portugalų ne vokiečių problema, o mūsų. Mes šitą klausimą įtvirtinom. 

Mes įkūrėm centrą ir dabar sakom, kad nėra paramos? Mūsų problema. Jeigu mums trūksta 

tarptautinio štabo palaikymo vėlgi mūsų problema, reiškia mes permažai dirbam, kad 

nesusilaukiam palaikymo. Jeigu sakom, kad vokiečiai stabdo, reiškia mūsų problema, kad 

permažai dirbam su vokiečiais. Aišku, situacija gerėja prisijungia vokiečiai ir JAV, tačiau 

vėlgi, kokiu tikslu prisijungia? Prie organizacijos galima jungtis ir naudotis jos darbu. 

Nereiškia,  kad prisijungėm ir galim eit atostogų – reikia kurti turinį. Vėlgi mūsų centrui 

vadovauja Lietuvos atstovai,. Vėlgi lietuvis dirba ir taptrautiniam štabe netgi ENSEC centre, 

arba ministerijoje trūksta noro suformuluoti aiškias užduotis arba centrui trūksta motyvacijos 

sukurti NATO konceptą iki tam tikros datos, ambicijos trūksta ir tarptautinio štabo skyriuj, 

bet jo likimą turime suformuluoti mes ir tai sukurti mes. Jeigu mes nematome pažangos 

reiškias turėtume dirbti mes, fantazijos trūkumas, tai galetų būti, bet aš esu kategoriškos 

nuomonės. 

 

K. Lietuva ir ENSEC COE. Ko mes tikėjomės ir gavome ar atitinka? 

A. Na, tai labai teisingai. Jis turėjo veikti strateginiam lygmenyje, bet nereiškia, kad turėjo 

tik kalbėti. Veikimas strateginiam lygmenyje turėjo turėti irgi apčiuopiamus, išmatuojamus 

rezultatus. Tai galėjo būti kažkokios didelės energetinio saugumo pratybos po kurių būtų 

suformuluotos užduotys šalims narėms, kur buvo identifikuotos silpnosios vietos. Natūralu, 

kad poto gimtų, tai ką pavadintume strateginiu rezultatu , bet jeigu tik kalbėsime, kad būtų 

gerai turėti koncepciją ar pratybas, aišku, tai geriau negu nieko, bet aš, manau, kad pažiūrėjus 

į analogiško centro Rygoje ar jisai praėjo visą kelią iki strateginių dokumentų, tačiau net 

nesidomėdamas topicu tave pasiekia žinios iš ten, kažkas vyksta, kad yra jų produktas, o ne 

parodė ką daro kiti šioje srityje. Tai rodo, kad jeigu nori tokie centrai gali parodyti veiklos 

strateginėje srityje rezultatą. Aš aišku konstatuoju, kad taip nėra, bet nesakau, kad tai yra 

blogai. Per tą patį etapą iš NATO gavome daugiau nei mes tikejomės, jog net turime 

sąjungininkų kariuomenę. Todėl geras klausimas ar mes būtume, tai turėję jeigu būtume 

centravesi tik energetinio saugumo srityje. Na galima sakyti, kad estai sugebėjo tą ir tą. Mes 
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turėjome kitą prioritetą – atstatėme šauktinių kariuomenę. Koncentravomės į biudžeto 

didinimą. Tačiau energetinio saugumo srityje daug nuveikta nebuvo, nei gerai nei blogai. 

 

K. Ar šalims apsimoka daryti įnašą į NATO veiklą ar įsitraukti į kitų institucijų veiklą? 

ES, IEA. 

A. Kad įnašai yra labai simboliniai dalyvaujančių šalių. Lietuviams ši našta yra didžiausia. 

Centro išlaikymas, infrastruktūros, žmonių gaunasi visai padori suma. Tuo tarpu Italija, 

Vokietija, Turkija, tai čionais yra lašas jūroje. Jiems dėl to verta ar neverta kaštų jiems nėra. 

Čia yra 0. Ką jie gauna politiškai? Jie paremia vieną iš sąjungininkų. Politiškai jie turi 

priėjimą prie ateityje būsiančių sprendimų. Jie sėdi prie stalo, kada yra sprendžiamas 

veikimo planas, jie gali pasakyti, kad ne, jog reikia kito darbo ir galima užkrauti centrą kitais 

darbais, galbūt nereikšmingais. Tai yra tam tikras būdas organizuoti centro veiklą ir neleisti 

daryti to ko jie nori. Kitoms valstybėms – lietuviams, latviams, estams, tai yra galimybė 

įtvirtinti savo požiūrį pasitelkdami visų kitų šalių NATO narių resursus. Kolkas labai didelių 

nuostolių nėra. Prisijungti prie stratcom centro, kuris kritikuoja Rusiją. Tu gali prisijungti, 

aišku tam, kad jis pradėtų kritikuoti mažiau graikai pvz. prisijungia ir pradeda sabotuoti tam 

tikrus darbus centre. Iš kitos pusės prisijungdamas gali kontroliuoti centro darbą. Turkų 

pavyzdys yra akivaizdus. Dėl ko prisijungė? Stabdyti centro bei NATO ir ES 

bendradarbiavimą. Jie daro 10 kartų daugiau nei galima tiketis. JAV lygiai taip pat. Jūs pas 

mus Afganistane, mes pas jus centre, bet bus matyt ką jie čia nuveiks. 

 

K. Ar reikalingas įtraukimas eneretinio saugumo klausimų Aljansui? 

A. Čia yra keli aspektai. Vienas aspektas, net neabejoju ar yra reikalinga. Negalime būti tik 

vartotojai, net kalbant apie dalyvavimą Afganistane ir sakydami, kad prisidedam prie krizių 

valdymo, bet su aiškiu tikslu mes ten einam pasakyti, jog mes norim V str. garantijų sau. Iš 

esmės mes esame mentaline prasme NATO, kaip produkto vartotojai, manau, mes turime 

būti tokie patys proaktyvus NATO darbotvarkės kūrėjai. Kadangi mes, kur nato vykdys 

operacijas nesmarkiai prisidedam, nesmarkiai ką ir priįtakosim. Promotindami savo ideją ir 

tai yra svarbu, turėti NATO ENSEC agendą mums, kaip sako vienos problemos valstybei, 

mums visada yra Rusija, konvencinė grėsmė – tai yra teisinga, tačiau turime pasiūlyti kažką 

ir savo mentaliai naujo ir pridetinę vertę kuriančio. Antras aspektas, manau, galime daugiau 

pasiekti finansiniais ištekliais daugiau, vienas iš isteklių ką galime taupyti yra energetiniai 

ištekliai, jeigu kariai tūrėtų kitas galimybes naudoti efektyviau arba naudoti mažiau 

iškastinio kuro. Jeigu NATO šalys rastų būdą identifiktuoti CEIP. Iš to naudą turėtų visos 
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šalys. Todėl klausimą reikia išlaikyti NATO, bet dar svarbiau, kad šį klausimą turime 

išlaikyti nacionalinėse institucijose. Kas šiuo metu kontroliuoja KAM ir URM? Turėtų 

aktyviau formuluoti šiam centrui užduotis ir aktyviau prižiūrėti jo veiklą. Įvykdo, tai ką jis 

yra prižadėjęs ar neivykdo. Planai turi būti aiškūs turinio prasme ir atsakomybės prasme ir 

kas jeigu nepadarė turi aiškiai pasakyti kodėl nepadarė. Arba mes jaučiamės šito projekto 

šeimininkais ir atsakome už jį arba mes jo išvis atsisakome, o to atsisakyti nemanau, kad 

verta. Tai turi padaryti akcininkai – URM ir KAM.  

 

 

 

 

 

 

5. Interviu su VU TSPMI lektoriumi Romu Švedu. 2017 m. lapkričio 13 diena. 

 

K. Kodėl energetinio saugumo klausimai tapo NATO darbotvarkės dalimi ar galima 

susieti darbotvarkės atsiradimą su Aljanso plėtra į rytus? 

A. Manau, kad antro klausimo atsakymas yra taip, o pirmas kodėl tapo NATO darbotvarkės 

dalimi, matyt, dėl to kad antras atsako į pirmą. Aljansui išsiplėtus energetinio saugumo 

aspektai NATO kontekste ypač CEIP tapo aktualesni. Dėl to naujos Aljanso narės pradėjo 

šį klausimą kelti. Neveltui ENSEC COE yra įkurtas Lietuvoje, vienoje iš naujų valstybių į 

kurias NATO įvykdė plėtrą. 

 

K. Teigiat, jog galima susieti atsiradimą su plėtra į rytus ar, jūsų nuomone, šiuo metu po 

to atsiradimo yra pakankamai matomas įsitraukimas Rytų Europos į energetinio saugumo 

dimensiją NATO? 

A. Man ištikrųjų trūksta faktologijos todėl negalėčiau tvirtai vertinti. Neturiu tokios 

informacijos kiek JAV įsitraukia ir kaip mato ar Prancūzija todėl negaliu sakyti nei taip nei 

ne. 

 

K. Galbūt žiūrint iš politinės socializacijos pusės. Ar matomas aukščiausiojo politinio elito 

įsitraukimas į NATO energetinio saugumo politiką? 

A. Galiu vertinti iš ES pusės kur teko dirbti ir kuruoti energetiką šia prasme esu ES insaideris 

ir galiu pasakyti, kad ES darbotvarkė Vakarų Europoje dėl rytų tikrai suaktyvėjo bendros 
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rinkos prasme, išteklių diversifikacijos prasme. Na galima bandyti išvesti paralelę ir būtų 

kvaila manyti, jog JK ar Prancūzija dalyvaudama aktyviai ES energetinio saugumo veikloje 

nekreips dėmesio į NATO energetinio saugumo darbotvarkę. Bet tiksliai pasakyti negaliu, 

nebuvau, nemačiau. 

 

K. Kas lemia skirtingą valstybių įsitraukimą į energetinio saugumo politikos formavimą 

NATO? 

A. Tai lemia, sakyčiau, skirtingų rizikų veiksnys ir ypač CEIP kontekste. Tai lemia skirtingą 

įsitraukimo lygmenį. Mes sutarėm, kad galima susieti atsiradimą del to kad Vidurio ir Rytų 

Europos šalys prisijungė prie Aljanso, bet Vidurio ir Rytu šalims šis klausimas yra 

aktualesnis. Yra skirtingos rizikos ypač CEIP kontekste. Tai ir lemia tų šalių didesnį 

įsitraukimą, kurios jaučiasi pažeidžiamesnės. 

 

K. Kad ir paėmus ES energetinis saugumas vistiek yra labiau nacionalinis interesas, 

pirmiausiai. Ar ES pastebimas skirtingas šalių įsitraukimas? 

A. Be jokios abejonės tikrai taip yra plačiąja prasme. Mažosios valstybės, kurios yra 

silpnesnės ekonomiškai nori didesnio bendradarbiavimo, didžiosios labiau nori veikti 

savarankiškai. [...] Ekonominiai interesai: didžiosios šalys derėdamosios su Rusija gauna 

didesnę ekonominę naudą nes jų yra didesnė derybinė galia, o mažosios turi silpnesnę 

derybinę galią yra labiau pažeidžiamos, todėl joms yra parankiau derėtis kartu, kad Rusija 

nepiknaudžiautų kaina, kuo piknaudžiaudama sukelia mažu šalių priklausomybę. Štai čia yra 

mažųjų ir didžiųjų šalių skirtumas energetinio saugumo srityje. 

Kokios problemos kyla energetinio saugumo srityje NATO? Mentalinės problemos. 

Suvokimas, kad ir kare galima taupyti, bet daugiau man būtų sunku pakomentuoti NATO 

valstybių narių pozicijas ar įsitraukimą. 

Kokią naudą gauna valstybės įsitraukdamos? Keistis pirmiausiai know – how, naudotis 

ENSEC COE veiklos rezultatais, turėti tiesioginę ekonominę naudą dalyvaujant 

kariuomenių energetinio efektyvumo gerinimo srityje. 

 

K. NATO vyrauja „3 Ne“ politika vienas iš tų „ne“ teigia, jog NATO Aljansas negali 

dubliuoti kitų organizacijų veiklos, o antrasis kalba apie nesikišimą į ekonomikos 

klausimus. Energetinis saugumas iš dalies apsiriboja ekonomika, didžiąja dalimi su 

nacionaliniais interesais. Todėl automatiškai kyla klausimas ar tokių klausimų įtraukimas 

reikalingas Aljansui? 
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A. Čia priklauso nuo tikslų, kokius pati NATO sau susigalvos. NATO nestatyt dujotekių,  

nekurs rinkų, todėl iš esmės nebus NATO veiklos laukas. Daugiau čia ir yra, kaip NATO 

apsibrėžia energetinį saugumą. Bet energijos efektyvumas, ES tai laiko vienu iš energetikos 

prioritetų – sutaupyti energiją todėl šia prasme, manau, kad energetinio efektyvumo sritis 

yra labai aktuali NATO. CEIP, manau, NATO neišvengs fizinės apsaugos kritiškai svarbios 

šalims neišvengiant ir energetinės. NATO kariuomenė skirta apsaugoti šalis ir jos žmones, 

o tie objektai yra labai įvairūs įskaičiuojant ir energetinius objektus. Todėl būtų keista jeigu 

NATO nesaugotų mūsų šaltinių, energetinių šaltinių ir panašiai. Tai, mano galva, tai yra 

logiška. Suvokimo skatinimas irgi yra aktualus todėl, mano galva, visi jie yra prasmingi. 

[...] 

Matyt ta viena – energetinis efektyvumas, galima daryti išvadą, sukūrė didžiausią didžiųjų 

šalių ekonominį interesą. Jeigu, sakykim, tolimuosiuose regionuose, karo ligoninėse galima 

užtikrinti energijos tiekimą, tai atitinkamai efektyvumas yra ta sritis,  kuri labiausiai domina 

didžiasias šalis, kurios išteklių tiekimo srityje yra mažiau pažeidžiamos, o mes turime sieną 

su Rusija. Mums yra svarbiau išteklių tiekimo apsauga. Mes dujas iš Baltarusijos ir Rusijos 

gauname iš vieno vamzdžio. Kas būtų jeigu jam būtų, kas atsitikę, kol dar neturėjom SGD. 

Todėl mums yra aktualiau CEIP tuo tarpu, kai JAV yra aktualiau energetinis efektyvumas 

nei CEIP. Nors teroristai smogė ir į Pentagoną, bet gali iššauti ir į branduolinę jegainę. Tai 

nereiškia, jog NATO neturi saugoti.  

Tai mano būtų toks komentaras. Sėkmės gero darbo. 

 

 

 

 

 

 


