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ĮŽANGINIS ŽODIS

Lietuvos užsienio politikos tyrimai pasaulyje nesulaukia daug dėmesio. Nagri-
nėjant Lietuvos užsienio politiką dažnai apsiribojama lokaliais, pavieniais pro-
jektais ir straipsniais, kuriems trūksta nuoseklios, ilgalaikės, periodinės Lietuvos 
užsienio politikos analizės. „Lietuva globalioje erdvėje“ bus vienas pirmųjų kas-
metinių Lietuvos užsienio politikos analizei skirtų leidinių, kuriame reguliariai 
bus pateikiama svarbiausių Lietuvos užsienio politikos sprendimų, jų priežasčių 
ir rezultatų analizė.

Leidinys „Lietuva globalioje erdvėje“ atsirado mokslinio klasterio „Tarptauti-
nių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje“ iniciatyva. Susibū-
rusiai jaunųjų mokslininkų grupei Vytauto Didžiojo universiteto Senatas suteikė 
pasitikėjimą atlikti tarptautinių santykių ir Lietuvos užsienio politikos srities tyri-
mus ir juos viešinti. 

Šis leidinys yra skirtas ne tik akademinei auditorijai, užsienio politikos ty-
rėjams, bet ir Lietuvos užsienio politikos formuotojams bei įgyvendintojams ir 
svarbiausia – visuomenei. Leidinį „Lietuva globalioje erdvėje“ autoriai mato kaip 
įsipareigojimą išeiti iš už griežtų akademinių rėmų ir padėti visuomenei suprasti 
Lietuvos užsienio politiką.

Pirmajame leidinio numeryje analizuojamas laikotarpis – 2013 m. liepos 1 d.– 
2014 m. birželio 30 d. – Lietuvai buvo iššūkių ir galimybių metas. Per šiuos metus 
Lietuva ne tik pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai, buvo išrinkta į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, kurioje galėjo akcentuoti norimus užsienio politikos klau-
simus, bet ir susidūrė su iššūkiais kaimynystėje (karinė agresija prieš Lietuvos stra-
teginę partnerę Ukrainą), atliko svarbų vaidmenį atstovaudama regiono valstybių 
interesams tarptautinėje arenoje. Šie iššūkiai ne tik sutelkė ir išgrynino Lietuvos 
užsienio politiką, bet ir sustiprino ryšius su svarbiausiu sąjungininku – Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, sustiprino Lietuvos pozicijas Europos Sąjungoje.

Leidinį sudaro aštuonios dalys. Lietuvos užsienio politika 2013 m. liepos 1 d.– 
2014 m. birželio 30 d. analizuojama išskiriant keletą svarbiausių jos dimensijų: 
Lietuvos vidaus politikos lygmenį, Lietuvos užsienio politiką tarptautinėse organi-
zacijose, Lietuvos dvišalius santykius. Leidinyje „Lietuva globalioje erdvėje“ pri-
statomi Lietuvos vidaus politikos veiksniai, darę įtaką Lietuvos užsienio politikai, 
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pateikiama Lietuvos užsienio politikos Europos Sąjungoje ir NATO analizė, na-
grinėjami Lietuvos santykiai su JAV, kitomis strateginėmis partnerėmis, Rytų (po-
sovietinės erdvės) šalimis; taip pat analizuojami energetinio saugumo klausimai 
Lietuvos užsienio politikoje ir globali Lietuvos užsienio politikos dimensija.

Mokslinio klasterio vadovė 
dr. Gerda Jakštaitė



7

1. LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA:  
VIDAUS DIMENSIJA

Dr. Giedrius Česnakas

Lietuvos užsienio politikos vidaus dimensijai darė įtaką tiek išorės, tiek ir vidaus 
veiksniai. Išorės veiksniai buvo susiję su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai, 
o vėliau su Rusijos ir Ukrainos konflikto procesais. Svarbiausias vidaus politikos 
veiksnys, veikęs Lietuvos užsienio politikos vidaus dimensiją, buvo Lietuvos Res-
publikos Prezidento sprendimai. 

Viena pirmųjų Lietuvos užsienio politikos vidaus dimensijos problemų bu-
vo ambasadorių pasiklausymo skandalas, prasidėjęs 2013 m. rugpjūtį, kai buvo 
paviešinti privatūs Lietuvos ambasadorių Azerbaidžane ir Vengrijoje telefoniniai 
pokalbiai. Dėl šių pokalbių ambasadoriai Artūras Žurauskas ir Renatas Juška buvo 
atleisti iš užimamų pareigų. Ambasadorių atleidimu nebuvo patenkinti kai ku-
rie Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai. Žiniasklaidoje 
buvo įvairių spekuliacijų, kad pokalbių pasiklausymą ir viešinimą vykdė užsienio 
valstybių specialiosios tarnybos. Nebuvo atmestinos versijos, kad tai padarė Lie-
tuvos specialiosios tarnybos. Galima pastebėti, kad taip ir nebuvo viešai įvardyta, 
kas įvykdė šias veiklas, be to, jeigu ambasadoriai buvo atleisti dėl užsienio tarnybų 
vykdytos veiklos, iš to galima daryti išvadą, kad užsienio specialiosios tarnybos 
gali veikti Lietuvos diplomatus. 

2013 m. spalį, kai buvo sustabdytas Lietuvoje pagamintų pieno produktų im-
portas į Rusiją, netikėtai atsiskleidė Vyriausybės ir Prezidentūros pasidalijimas 
dėl geografinių sferų strategijos užsienio politikoje. Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė teigė, kad būtent ji yra atsakinga už santykius su Vakarais, o Vyriausybė 
už santykius su valstybėmis, esančiomis į Rytus. Toks užsienio politikos erdvių 
pasidalijimas, jeigu jis nėra tik retorinis, verčia kvestionuoti, ar tai neprasilenkia 
su įstatymais, taip pat kelia problemas dėl užsienio politikos nuoseklumo ir ko-
ordinavimo. Tiek LR Prezidentas, tiek Vyriausybė privalo būti atsakingi už visą 
valstybės užsienio politiką, o ne atskiras jos erdves. 

Lietuvos užsienio reikalų ministrui siekiant pašalinti reikalavimą paleisti 
J. Tymošenko kaip ALPS pasirašymui trukdantį veiksnį, Darbo partija pateikė 
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rezoliucijos projektą Lietuvos Respublikos Seimui, kuriame ragino J. Tymošenko 
paleidimą laikyti esminiu kriterijumi pasirašyti (ALPS) su Ukraina. Tokia rezoliu-
cija neabejotinai prieštaravo Užsienio reikalų ministerijos įgyvendinimai politikai 
Ukrainos atžvilgiu. Vis dėlto pateiktas rezoliucijos projektas kitų valdančiosios 
koalicijos partijų buvo atmestas. 

Būtina pastebėti, kad prieš Vilniaus viršūnių susitikimą Seimo Pirmininkė 
L. Graužinienė, priklausanti „Darbo partijai“, kritikavo Prezidentę ir užsienio rei-
kalų ministrą dėl pasyvumo Ukrainos klausimu. Vis dėlto abejotina, ar kaltinimai 
dėl pasyvumo buvo pagrįsti, atsižvelgiant į minėtų pareigūnų veiklą. Pati Seimo 
Pirmininkė lapkričio 26 d. išvyko nesuderinto vizito į Kijevą, ketindama susitik-
ti su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku, opozicinių frakcijų atstovais. 
Kadangi vizitui trūko suderinimo su Užsienio reikalų ministerija ir ES, Seimo 
Pirmininkė neturėjo suformuluotų derybinių pozicijų, kokie turėtų būti vizito 
tikslai, ką galima pasiūlyti ir kokius politinius instrumentus taikyti. Galima daryti 
prielaidas, kad toks veiksmas buvo paskatintas vidinės konkurencijos, o ne siekių 
paveikti Ukrainos užsienio politikos pozicijas. 

Prezidentės ir Seimo Pirmininkės konfliktas persikėlė ir į 2014 m. Jis reiš-
kėsi Ukrainos krizės kontekste. Dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje kovo 3 d. Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė sušaukė skubų Valstybės gynimo tarybos posėdį, 
tačiau į jį nebuvo pakviesta Seimo Pirmininkė L. Graužinienė, kaip tai numato 
Valstybės gynimo tarybos įstatymas. Seimo Pirmininkės neįtraukimas į tary-
bos posėdį buvo argumentuojamas jos priklausomybe partijai, kurios vado-
vams įtaką gali daryti Rusija. Vis dėlto viešai tokios įtakos darymo požymiai 
nebuvo įvardyti, nebuvo sudarytos parlamentinės tyrimo komisijos dėl Rusijos 
poveikio aukščiausiems valstybės pareigūnams ar parlamentinei partijai. Esant 
patikimai informacijai dėl užsienio valstybės įtakos darymo aukščiausiems vals-
tybės pareigūnams šių pareigūnų veikla turėtų būti suspenduojama iki bus už-
baigti tyrimai. Kadangi tokių veiksmų nebuvo imtasi, tai leidžia daryti kelias 
prielaidas.

Pirmoji – valstybės institucijos turi minėtos veiklos požymių įrodymų, tačiau 
nesiima būtinų veiksmų užkirsti kelią užsienio valstybės įtakai aukščiausiems vals-
tybės pareigūnams, o tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Antroji – buvo pateikti nepagrįsti kaltinimai dėl iškraipytos informacijos.
Trečioji – Prezidentė siekė atitolinti save nuo Darbo partijos atstovų prieš 

artėjančius prezidento rinkimus.
Tokie veiksmai ir pareiškimai sukėlė stiprią Seimo Pirmininkės reakciją, ta-

čiau šie veiksmai netapo politine krize, o visuomenei nebuvo pateikti jokie išsa-
mesni paaiškinimai.
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1. LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA: VIDAUS DIMENSIJA

Po Vilniaus viršūnių susitikimo Lietuvos aktyvumas užsienio politikoje, taip 
pat ir Ukrainos klausimu žymiai sumažėjo, o Lietuvos kaip ES Tarybos pirminin-
kės vaidmuo tapo sunkiai pastebimas. Lietuva užsienio politikoje numatė pirmi-
ninkavimą iki Vilniaus viršūnių susitikimo, o gruodį ryškesnių veiksmų ir spren-
dimų buvo pasigesta, ypač iš Lietuvos Prezidentės.

Rusijos keliama grėsmė tapo aktualiausia prezidento rinkimų užsienio po-
litikos tema, akivaizdu, kad ją puikiai išnaudojo Prezidentė D. Grybauskaitė, 
kurios retorika Rusijos atžvilgiu tapo itin griežta, o krašto apsaugos biudžeto 
didinimas –  svarbia rinkimų tema. Kitaip nei tradiciškai Prezidentė metiniame 
pranešime kovo 27 d. skyrė itin daug dėmesio Lietuvos užsienio politikai ir sau-
gumui, darantiems jiems įtaką procesams. Galima pastebėti, kad nuo pirmųjų 
kadencijos metų Prezidentės metiniuose pranešimuose užsienio politika sudarė 
vis reikšmingesnę pranešimų dalį. Be to, metinis pranešimas ir grėsmių pabrė-
žimas leido mobilizuoti paramą prieš prezidento rinkimus. 

Buvo kandidatų, pasisakančių už nuosaikesnę politiką Rusijos atžvilgiu ar vė-
lesnį išlaidų krašto apsaugai didinimą. Ypač akcentavo socialinio teisingumo klau-
simus, nors viešajame diskurse dominavo saugumo klausimai, labiausiai remiamas 
kandidatas iš Socialdemokratų partijos – Zigmantas Balčytis, dėl to jo pozicijos 
susilpnėjo. Galima išskirti kandidato į prezidentus Artūro Paulausko pozicijas, 
kuris jau nuo gruodžio pradėjo intensyviau kritikuoti Prezidentės D. Grybauskai-
tės užsienio politiką Ukrainos atžvilgiu, teigdamas, kad „Lietuvos neatliktų namų 
darbų rezultatas – atmestinas požiūris į Rusijos įtaką ir nenuoseklus tikslų sieki-
mas kalbantis su Ukraina.“ Politikas rinkimų kampanijoje nebuvo linkęs objekty-
viai atsižvelgti į Lietuvos derybines pozicijas ir ribotus išteklius pasiekti užsienio 
politikos tikslų. Galima atmesti prielaidas, kad Prezidentės pozicijos turėjo esminę 
svarbą Ukrainos pozicijoms, nes užsienio politikos tikslams Ukrainos atžvilgiu pa-
siekti reikėjo žymiai didesnių pajėgumų ir išteklių, kurių Lietuva neturėjo, be to, 
Lietuva niekaip negalėjo varžytis su Rusija ir jos galimybėmis daryti įtaką Ukrainai. 
A. Paulauskas taip pat kritikavo Prezidentę dėl asmeniškumų perkėlimo į užsienio 
politiką ir strateginių partnerių praradimo, partnerėmis pasirenkant Skandinavijos 
valstybes. Asmeniškumų perkėlimą galimas daiktas iliustruotų nepilno Valstybės 
gynimo tarybos sušaukimas. Lietuvai vystant santykius su Skandinavijos valsty-
bėmis išaugo Lietuvos prekybos apimtys, pavyzdžiui, su Švedija prekyba 2013 m. 
išaugo daugiau nei 111 proc. palyginti su 2009 m., prekyba skirtinga apimtimi 
augo ir su Suomija, Danija, Norvegija. Taigi, vertinant iš ekonominės perspekty-
vos, Lietuvai intensyvinant santykius su Skandinavijos valstybėmis buvo pasiekta 
teigiamų rezultatų. Vis dėlto, iš saugumo perspektyvų, Skandinavijos šalys negali 
užtikrinti saugumo Lietuvai, ne visos jos yra NATO narės, o Suomija vykdo 
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neutraliteto ir balansavimo tarp NATO ir Rusijos politiką. Šių šalių kariuomenės 
nėra pajėgios suteikti reikiamą karinę pagalbą.Taip pat verta pripažinti, kad dėme-
sio sąjungininkams, ypač JAV ir Lenkijai, trūko. Teiginiai, kad partnerystės išliko 
stiprios Rusijos keliamų iššūkių kontekste, nėra visiškai objektyvūs, bendradarbia-
vimą skatino ne tiek itin geri santykiai, bet bendros grėsmės, kurios nebepateko 
į tradicinę darbotvarkę. Tiek JAV Centrinės žvalgybos valdybos kalėjimų paieška 
Lietuvos teritorijoje, tiek ir neišspręsti pavardžių rašybos klausimai, kurie itin ak-
tualūs Lenkijai, neprisidėjo prie abipusio pasitikėjimo stiprinimo. Nepamirškime, 
kad užsienio politiką formuoja ir įgyvendina ne tik Prezidento institucija, bet ir 
Vyriausybės bei Seimo, akivaizdu, kad kitos valstybės institucijos (2009–2012 m. 
laikotarpiu) taip pat pakankamai nesistengė, kad sąjungininkams būtų skiriamas 
deramas dėmesys.

Įvykiai Ukrainoje paskatino persvarstyti ir Lietuvos saugumo politiką. Buvo 
suvokta, kad kariniai konfliktai iš Europos kontinento neišnyko, o Lietuvos kari-
nių pajėgų finansavimas buvo itin sumažintas ir neatitinka esamų poreikių. Dėl 
šios priežasties prasidėjo diskusijos dėl krašto apsaugos finansavimo didinimo. 
Šiose diskusijose politikai, pasisakantys prieš lėtesnį ar mažesnį krašto apsaugos 
didinimą, pasirinko netinkamas platformas, ypač kai visuomenės mobilizacija ir 
susidomėjimas šiais klausimais buvo išaugęs. Po diskusijų tarp valstybės insti-
tucijų ir politinių partijų kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamos 
partijos pasirašė susitarimą „Dėl 2014–2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, 
saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių“, kuriame numatė, kad išlaidos 
gynybai pasieks 2 proc. 2020 metais. Toks lėtas išlaidų didinimas buvo grindžia-
mas sudėtinga Lietuvos ekonomine situacija, tuo Lietuva iš esmės nesiskyrė nuo 
kitų ES valstybių, kurios savo gynybos biudžetus išlaiko mažus, tai motyvuoda-
mos sudėtinga ekonomine padėtimi. Tuo pat metu JAV, susidurdama su ekono-
mine krize, tik labai ribotai sumažino karines išlaidas, išlaikė gynybos pajėgumus 
ir išliko Europos ir Baltijos šalių saugumo garante. Lietuva taip pat nusprendė 
skirti papildomų lėšų krašto apsaugai peržiūrėdama valstybės biudžetą, intensy-
vėjo diskusijos dėl Lietuvos kariuomenės pajėgumų, kelti klausimai dėl šauktinių 
kariuomenės grąžinimo. 

Lietuvos Respublikos Seime iš esmės nėra radikaliai skirtingų požiūrių į Lie-
tuvos užsienio politiką. Didžiausia kairioji partija – socialdemokratai bei dešinioji 
partija – Tėvynės Sąjunga, Lietuvos konservatoriai, tradiciškai atsakingos už už-
sienio politikos formavimą ir įgyvendinimą, taip pat Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis ir iš esmės sutaria dėl Lietuvos užsienio politikos tikslų ir veikimo priemo-
nių Rytų vektoriaus atžvilgiu. Dauguma Seimo narių iš kitų partijų taip pat laikosi 
panašių pozicijų, o išimtimi gali būti laikomos tik tam tikrų Seimo narių pozicijos. 
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Pavyzdžiui, Broniaus Bradausko ar Remigijaus Žemaitaičio pozicijos kiek labiau 
išsiskirdavo iš bendro užsienio politikos vertinimo ir formavimo konteksto. Sei-
mo narys Bronius Bradauskas skatino susilaikyti nuo griežtesnių Rusijos veiksmų 
vertinimo ir pasisakė už nuosaikesnę politiką Rusijos atžvilgiu. Remigijus Žemai-
taitis 2014 m. kovą Lietuvos Respublikos Seimui priimant rezoliuciją dėl „Rusi-
jos Federacijos keliamų grėsmių Ukrainos ir visos Europos saugumui“ registravo 
savo projektą, kuris ganėtinai artimai sutapo su Rusijos pozicijomis ir iš esmės 
prieštaravo Lietuvos užsienio politikos pozicijoms ir užsienio politikos praktikai. 
Seimo narys nekvestionavo Krymo referendumo teisėtumo ir jį sulygino su Lie-
tuvos išstojimu iš Sovietų Sąjungos, neatsižvelgdamas į istorinį kontekstą ir kitus 
veiksnius. 

Vertinant valdančiosios daugumos partijų vadovų pozicijas, galima teigti, kad 
jos buvo nuosaikesnės Rusijos veiksmų atžvilgiu nei Prezidentės ar užsienio rei-
kalų ministro. Valdemaras Tomaševskis paraleliai smerkė tiek Ukrainos buvusios 
valdžios ir opozicijos veiksmus, tiek Rusijos pozicijas. Viktoras Uspaskichas ne-
sureikšmino, kad Rusijos pajėgos kontroliuoja Krymą, jo nuomone, referendu-
mas rengiamas skubotai ir neatitinka jokių reikalavimų ar prieštarauja Ukrainos 
konstitucijai. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Tvarkos ir teisingumo 
partijos pirmininko Rolando Pakso pozicijos iš esmės atitiko vykdomą Lietuvos 
politiką Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu. Tačiau Premjeras kovo pradžioje nebuvo 
linkęs laikytis griežtų pozicijų Rusijos atžvilgiu, nes pareiškė, kad nepritaria siū-
lymams įvesti sankcijas Rusijai dėl agresijos prieš kaimyninę Ukrainą, nes tai pa-
kenktų Lietuvos verslininkams.

Nors visų valstybės institucijų užsienio politikos klausimais deklaruojamos 
gan artimos pozicijos, tačiau asmeninės politikų pozicijos Rusijos atžvilgiu yra 
atsargesnės ir nuosaikesnės nei įgyvendinama užsienio politika. Pozicijos pritai-
komos prie besikeičiančios tarptautinės aplinkos. Pastebėtina, kad užsienio politi-
kos klausimus siekiami panaudoti vidaus politikos tikslams, tačiau, atsižvelgiant į 
tarptautinę praktiką, tai nėra laikytina unikaliu reiškiniu.
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2. LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA: 
PIRMININKAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

Dr. Gerda Jakštaitė

2014 m. sukanka dešimt metų, kai Lietuva yra Europos Sąjungos narė – Lietuva 
prisijungė prie šios tarptautinės organizacijos 2004 m. 2013 m. liepos–gruodžio 
mėnesiais Lietuva pirmą kartą savo istorijoje pirmininkavo Europos Sąjungos 
(ES) Tarybai. Į ES Tarybą renkasi ES šalių narių atitinkamų sričių ministrai, kad 
priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką. ES Tarybai pirmininkauja ES rota-
cijos tvarka pirmininkaujančios šalies ministras. ES Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės keičiasi rotacijos tvarka kas šešis mėnesius. Kitą kartą Lietuva pirminin-
kaus Europos Sąjungai tik po 14 metų.

Viena vertus, pirmininkavimas ES Tarybai Lietuvai buvo iššūkis: Lietuva 
yra gana jauna valstybė palyginti su kitomis ES narėmis, negali pasigirti dide-
liais galios parametrais (nedidelė teritorija, gyventojų skaičius, BVP (Bendrasis 
vidaus produktas)) ar didele pirmininkavimo tokio pobūdžio tarptautinėms or-
ganizacijoms patirtimi. Kita vertus, pirmininkavimas ES Tarybai Lietuvai su-
teikė galimybę pagerinti Lietuvos įvaizdį Europos Sąjungoje, atkreipti dėmesį 
į Lietuvai prioritetines sritis ir pasiekti progresą kai kuriose iš jų, padaryti 
Lietuvą labiau matomą, pritaikyti patirtį, gautą ekonominės krizės metu bei 
pirmininkaujant Jungtinių Tautų institucijoms (ECOSOC ir pan.).

2.1 Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

Pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva kėlė tiek bendruosius, tiek specifinius 
prioritetus. Tarp bendrųjų Lietuvos keltų prioritetų minėtinas patikimos, augan-
čios ir atviros Europos siekimas. Atsakingi Lietuvos pareigūnai deklaravo siek-
siantys stabilumo ES finansų sektoriuje, ES ekonomikos augimo ir efektyvesnio 
ES ekonomikos valdymo („Patikima Europa“); investicijų didinimo į mokslinius 
tyrimus, gilesnės rinkos integracijos, socialinio sektoriaus stabilumo („Augan-
ti Europa“); didesnio ES efektyvumo užtikrinant žmogaus teises ir reaguojant į 
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