NACIONALINIS SAUGUMAS
iR GYNYBA
KRAŠTO APSAUGOS SISTEMA

7
2,03 %
VIETA

39,8 %
45,9 %
14,3 %

tarp NATO šalių pagal
BVP dydį krašto apsaugos
finansavimui
Lietuvos BVP 2019 m.
skirta krašto apsaugai

7,8
1200

personalo išlaikymui

Tūkst.

investicijoms ir
kitam turtui
eksploatacinėms
išlaidoms

būtini POKYČIAI

karių 2019 m. dalyvavo
sąjungininkų karių pratybose
Lietuvoje
NATO priešakinių pajėgų
bataliono kovinės grupės
karių dislokuota Lietuvoje nuo
2017 m.

1

STEBIMOS RIZIKOS DĖL KARIUOMENĖS APRŪPINIMUI SKIRTŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO

30 %

karių netenkina jiems
perduota avalynė,
drabužiai (pagal
2018 m. apklausos
rezultatus)

41 %

karių nepatenkinti
kariuomenėje
tiekiamu maistu ir
jo kokybe (pagal
2018 m. apklausos
rezultatus)

30 %

karių nepatenkinti
jiems suteiktomis
medicininėmis
paslaugomis (pagal
2018 m. apklausos
rezultatus)

976,7
mln.eur

biudžeto
asignavimų
2019 m. skirta
Krašto apsaugos
ministerijai

BŪTINA SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO BRANDUOLINIŲ IR (AR) RADIOLOGINIŲ GRĖSMIŲ RIZIKAI SUVALDYTI

35 %

~48 %

savivaldybių 2019 m. buvo
neišsprendusių grėsmių
valdymo klausimų

gyventojų, gyvenančių 100
km zonoje nuo Astravo AE,
2019 m. būtų buvę perspėti
savivaldybėse veikiančiomis
sirenomis

30

km.

zonoje nuo veikiančios
Astravo AE esančių
gyventojų detalus
evakavimas 2019 m. nebuvo
galutinai suplanuotas

2

Siekiant užtikrinti efektyvų visos
valstybės atsaką į krizę ar ginkluotos
agresijos atvejį, būtina pertvarkyti
valstybės, savivaldybių institucijų
ir ūkio subjektų pasirengimo
individualiai ar kolektyvinei valstybės
gynybai sistemą.

Siekiant, kad būtų išsamiai
atskleidžiamos korupcijos
pasireiškimo priežastys ir sąlygos,
būtina sukurti mechanizmą, kuriuo
būtų identifikuojamos veiklos
sritys, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
būtų suvaldytos galimos korupcijos
pasireiškimo rizikos.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKA TURĖTŲ BŪTI VALDOMA EFEKTYVIAU

15

VIETA

tarp ES šalių pagal
Korupcijos suvokimo
indeksą

Teisingumas
ir sveikatos
apsauga–labiausiai
korumpuotos sritys
šalyje

Neidentifikuojamos
veiklos sritys, kuriose
didelė korupcijos rizika,
ir nesiimama priemonių
veiksniams valdyti

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017 m., Viešųjų pirkimų krašto apsaugos
sistemoje organizavimas

 2017 m., Valstybės, savivaldybių institucijų
ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar
kolektyvinei valstybės gynybai (įslaptinta)

60 100
balų iš

Lietuvos Korupcijos suvokimo indekso balas
nesiekia ES vidurkio 66 balų.
(100 žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai
korumpuotą)

 2020 m., Įslaptintų pirkimų rizikų valdymas ir
jų priežiūra (vykdomas, planuojama pabaigti
2021 m.)

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

