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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos valstybės praktika ir patirtis terorizmo prevencijos ir 
kovos su terorizmu srityje. Probleminiai klausimai nagrinėjama tema keliami neatsitikinai, nes 
Lietuvai tapus ES ir NATO nare, nuolat augant įvairioms išorinėms ir vidinėms grėsmėms bei 
pavojams valstybių nacionaliniam saugumui ieškoma įvairiausių priemonių jiems pažaboti. 

Straipsnyje keliama terorizmo sampratos problema. Pripažįstama, kad šiuo metu nėra 
visuotinai priimtos terorizmo sąvokos. Terorizmo samprata glaudžiai siejama su teroro akto 
terminu. Autoriai daro išvadą, kad terorizmo terminas turėtų būti suprantamas kur kas pla-
čiau ir apimti ne tik tarptautiniuose dokumentuose vartojamas įvairias su terorizmu susiju-
sias nusikalstamas veikas, bet ir valstybių vidiniam nacionaliniam saugumui kylančias grės-
mes bei pavojus. 

Straipsnyje gana detaliai pateikiama ir analizuojama terorizmo prevencijos ir kovos su 
terorizmu teisinė bazė. Ypač daug dėmesio skiriama Lietuvos valstybės ratifikuotoms tarp-
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tautinėms sutartims ir priimtiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reglamentuojan-
tiems terorizmo prevencijos klausimus.  

Pagrindinis straipsnio akcentas nukreiptas į terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu 
situacijos tyrimą Lietuvoje. Pastaruoju metu terorizmo įveikimas yra vienas iš strateginių 
Lietuvos ir kitų Europos valstybių uždavinių. Daugelyje valstybių ne tik policijos bei kitos sau-
gumo tarnybos, bet ir mokslininkai aktyviai dalyvauja įgyvendinant šią misiją, kuriant antitero-
ristinę politiką. Autoriai, išskirdami priežastis, įrodinėja, kad didžiausią grėsmę Lietuvos na-
cionaliniam saugumui kelia tarptautinis terorizmas. Neabejotinai pastebimas ir galimas vi-
daus terorizmo išplitimas.  

Straipsnyje analizuojami terorizmo prevencijoje ir kovoje su terorizmu dalyvaujantys 
subjektai, išskiriama jų kompetencija šioje srityje. Taip pat apžvelgiamos nacionalinės pro-
gramos, kuriose numatytos terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plėtros kryptys bei 
tendencijos, skirtos šalinti terorizmo atsiradimo bei išplitimo priežastis.  
 
 

Áþanga 
 

Neatsitiktinai konstatuojama, kad kiekvienos Europos valstybës nacionalinis siekis – 
iðsaugoti ðalies suverenitetà, teritoriná vientisumà, demokratinæ konstitucinæ santvarkà, þmo-
gaus ir pilieèio teises bei laisves, saugià asmens aplinkà atsirandant saugumo iððûkiams, 
gausëjant rizikos veiksniams, kylant grësmëms, krizinëms situacijoms bei kariniams konflik-
tams. Ðiam tikslui numatyta ir sukurta veiklos priemoniø – politiniø, diplomatiniø, ekonomi-
niø, gynybiniø, organizaciniø, teisiniø ir kitø – sistema.  

Lietuvos valstybës nacionalinio saugumo politikos kûrimà ir jos strategijos átvirtinimà 
nulëmë tarptautinio terorizmo iðplitimas Europinëje ir pasaulinëje erdvëje. Po 2001 m. rug-
sëjo 11 d. ávykiø Jungtinëse Amerikos Valstijose, 2002 m. spalio 23 d. ákaitø paëmimo Mask-
voje, 2003 m. vasario 7 d. sprogimo Bogotoje, 2004 m. kovo 11 d. teroro aktø Madride ir 
2004 m. rugsëjo 1 d. teroristiniø iðpuoliø Beslane pasaulio valstybës susirûpino kylanèiomis 
grësmëmis ir stengiasi ieðkoti veiksmingiausiø priemoniø su terorizmu plitimà. Pavyzdþiui, 
iðkart po ávykiø JAV 2001 m. rugsëjo 28 d. Jungtiniø Tautø Saugumo Taryba priëmë Rezo-
liucijà Nr. 1373, kuri átvirtino kovos su terorizmu priemones [1]. Kaip matyti, dël didëjanèio 
globalizacijos iððûkio Europos bei pasaulio valstybëms Lietuvai kyla bûtinybë geriau paþinti 
ne tik terorizmo reiðkiná, bet ir pakoreguoti naudojamas priemones uþkertant kelià ðiam reið-
kiniui atsirasti ir plisti. 

Moksliniø darbø bei empiriniø tyrimø, analizuojanèiø terorizmo prevencijos ir kovos su 
terorizmu problemas, Lietuvoje praktiðkai nëra1. Vadinasi, ðis empirinis tyrimas bus tik pra-
dþia tolesniems tyrimams, susijusiems su terorizmo prevencija. 

Keliama esminė problema siejama su Lietuvos policijos ir saugumo pajëgø praktika ir 
patirtimi vykdant terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu politikà ðalies viduje ir ES. Ið-
skirtinæ pozicijà terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu aplinkoje uþima Valstybës sau-
gumo departamentas, kuris atsakingas uþ koordinacinæ veiklà ðioje srityje. 

Tyrimo tikslas – ávertinus galiojanèius Lietuvos teisës aktus ir patvirtintas valstybines 
programas, numatanèias terorizmo prevencijos bei kovos su terorizmu principus, analizuoti 
teisines, organizacines, prevencines ir kitas kovos su terorizmu priemones. Ðis tikslas kelia-
mas neatsitiktinai, nes ðiandieninë Lietuvos situacija terorizmo prevencijos ir kontrolës srityje 

                                                 
1 Galima paminėti tik pavienius mokslinius tyrimus kai kuriais su terorizmu susijusiais klausimais, t. y. teroristo 

sociopsichologinių ypatumų tyrimą, siekiant nustatyti, kodėl kai kurie asmenys tampa teroristais, kuo ypatinga jų 
psichika ir kokios poveikio priemonės gali būti efektyvios įveikiant terorizmą, bei pabėgėlių teisių apsaugos 
problemų tyrimą kovojant su terorizmu siekiant nustatyti, kad prieglobsčiu nesinaudotų asmenys, padarę ar 
įtariami padarę teroristines veikas [2; 3].  
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rodo, kad moksliðkai nëra pakankamai iðtirtas terorizmo reiðkinys. Be to, trûksta praktiniø 
rekomendacijø, kaip elgtis atsiradus realioms teroristiniø aktø grësmëms ir kaip spræsti jø 
prevencijos bei tyrimo problemas.  

Iðkeltas tyrimo tikslas apima ir patá tyrimo objektą, kuris siejamas su kovai prieð tero-
rizmà naudojamø priemoniø (ypaè prevenciniø) veiksmingumu slopinant terorizmo ir su juo 
susijusiø nusikalstamø veikø paplitimà Lietuvoje ir kitose valstybëse. Siekdami pagrásti ty-
rimo problemà bei atsakyti á iðkeltà tyrimo tikslà, autoriai moksliná tyrimà suskaido á atskiras, 
tarpusavyje susijusias sritis, t. y. nagrinëja terorizmo ir panaðiø terminø koreliacijà, analizuoja 
terorizmo prevencijà ir kontrolæ reglamentuojanèià teisinæ bazæ bei pateikia rekomendacijas 
dël tobulinimo. Empiriniais tyrimais ávertinama terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu 
praktinë situacija bei suformuluojamos terorizmo prevencijos ir kontrolës ateities tendenci-
jos.  
 
 

1. Terorizmo sampratos problema 
 

Terorizmas kaip reiðkinys gali bûti suprantamas ávairiai, t. y. politine, socialine, teisine, 
etnine, istorine, ekonomine ir net karine prasme. Termino terorizmas atsiradimo ir formavi-
mosi procesas iki ðiol nëra aiðkus. Pagrindinë prieþastis ta, kad ir tarptautinëje arenoje, ir 
valstybiø nacionaliniu lygmeniu sutinkamos ávairios teisei prieðingos veikos, ávardijamos kaip 
terorizmas, teroristinė veikla, teroras, teroro aktas. Lingvistiniu poþiûriu matyti, kad minëtø 
terminø ðaknis yra bendra – teror1. Lotynø kalboje terror vienodai þymi terminus terorizmas ir 
teroras. Turinio prasme áþvelgiami minëtø terminø skirtumai: teroras apibûdinamas kaip 
smurto, prievartos naudojimas politiniø prieðø atþvilgiu siekiant juos ábauginti arba visiðkai 
sunaikinti [5, p. 841], o terorizmas – kaip teroro politika ir taktika bei teroro taikymas, kuriuo 
naudojasi kai kurios ekstremistø grupuotës (þudo politinius prieðus, grobia lëktuvus ir pan.), 
stengdamosi atkreipti valstybës ir visuomenës dëmesá á savo reikalavimus arba priversti 
valstybës vadovybæ padaryti jiems nuolaidø [6, p. 3230; 7]. Kaip matyti, prievartos, smurto ir 
kitokie panaðaus pobûdþio veiksmai ir ðiø veiksmø sukeltos bûsenos pavadinimai turi vie-
nintelá savo atitikmená – terorizmas. 

Terorizmo reiðkinys buvo þinomas jau I a. (46 m. po Kr.), kai þydø sekta, vadinama 
Zealot, vykdë teroristinius iðpuolius prieð romënus Judëjoje. Ðios teroristinës grupuotës þu-
dikai, vadinami sicarii, arba pjovikais, veikë romënø valdomuose miestuose. Jie pjaudavo, 
nuodydavo net savo tautieèius þydus. Nors terorizmo iðtakos siekia I amþiø, terorizmo teori-
jos pradëtos kurti tik XX a. Reikia pripaþinti, kad terorizmo definicijø kasmet vis daugëja. 
1983 m. Olandø politikos mokslø tyrinëtojas Alexas Schmitas rado 109 skirtingas terorizmo 
definicijas, sudarytas nuo 1936 iki 1981 metø [8, p. 42]. Reikia sutikti, kad ðiuo metu tero-
rizmo sampratø yra kur kas daugiau. 

Pastaruoju metu teisës teoretikai ir praktikai susiduria su problema, kad nëra visuotinai 
priimtos terorizmo sàvokos, todël yra didelis pavojus, kad kovos su ðiuo neapibrëþtu reiðki-
niu priemonës gali bûti naudojamos nepaisant teisëtumo ribø2. Minëtà problemà stengia-
masi iðspræsti atsiþvelgiant á tarptautinëje arenoje susiklosèiusià padëtá. Galima paminëti ke-
letà pavyzdþiø, kaip skirtinguose þemynuose traktuojamas terorizmas. 

JAV Valstybës saugumo departamentas 1998 m. terorizmą apibrëþë kaip suplanuotà, 
politiðkai motyvuotà subnacionaliniø slaptø grupuoèiø smurtà, nukreiptà á taikius gyventojus, 
siekiant padaryti poveiká politiniams adresatams. Terorizmo psichologijos specialistas R. A. 
Hudsonas terorizmà apibûdina kaip netikëtà aukoms, prieðingà baudþiamiesiems ástaty-
mams, smurtinæ veiką, kuria siekiama padaryti psichologiná poveiká adresatui, atkreipti vi-
suomenës dëmesá á tam tikras problemas, reikalavimus, ir pasiekti grupuotës tikslus [10, p. 

                                                 
1 Lotynų kalboje terror reiškia baimę, siaubą, išgąstį, baimę sukeliantį dalyką, baisenybę [4, p. 1002]. 
2 1977 m. sausio 27 d. Europos konvencija dėl kovos su terorizmu nepateikia aiškios terorizmo sąvokos, api-

brėžia tik teroristinių aktų požymius ir rūšis // Plačiau žr.: Europos konvencija dėl kovos su terorizmu [9]. 
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8]. JAV Federalinio tyrimø biuro ekspertø teigimu, ðie apibrëþimai tiksliausiai atitinka tero-
rizmo esmæ. 

Europos Parlamentas taip pat yra priëmæs keletà neprivalomojo pobûdþio rezoliucijø ir 
rekomendacijø dël terorizmo, kurios paremtos 1999 m. Europos Tarybos Rekomendacija Nr. 
1426 dël Europos demokratiniø valstybiø kovos su terorizmu. 2001 m. rugsëjo 5 d. Europos 
Parlamento Rekomendacijoje dël Europos Sàjungos vaidmens kovojant su terorizmu patei-
kiama terorizmo sàvoka, t. y. terorizmas apibrëþiamas kaip bet koks veiksmas, ávykdytas 
asmens arba grupës asmenø, naudojant prievartà arba grasinimà panaudoti prievartà prieð 
valstybæ, jos institucijas, gyventojus ar konkreèius asmenis, kurie dël separatistiniø siekiø, 
ekstremistiniø ideologiniø ásitikinimø, religinio fanatizmo arba naudos troðkimo siekia sukurti 
baimës atmosferà tarp valdþios atstovø, konkreèiø asmenø ar visuomenës grupiø ar paèioje 
visuomenëje [11]. Pabrëþtina, kad priimtos Europos Parlamento rezoliucijos ir rekomenda-
cijos neiðsprendë terorizmo apibrëþimo problemos, nes minëtos teisinës priemonës yra neá-
pareigojanèio pobûdþio, kaip gairës Europos Sàjungos valstybëms priimant konkreèius ant-
iteroristinio pobûdþio teisës aktus. Terorizmo sàvokà bandyta átvirtinti ir vëlesniuose Europos 
Tarybos teisiniuose dokumentuose [12; 13]. 

Lietuvoje terorizmo sàvoka átvirtinta 2004 m. birþelio 15 d. Atnaujintos Lietuvos Res-
publikos programos prieð terorizmà metmenyse, kurioms pritarta Valstybës gynybos tarybos 
sprendimu. Minëta programa atnaujinta atsiþvelgiant á terorizmo paplitimà pasaulyje, tarp-
tautinës bendrijos kovos su terorizmu patirtá ir iðryðkëjusias terorizmo prevencijos problemas 
Lietuvoje. Ðiame nacionaliniame dokumente terorizmas suprantamas kaip politiškai, ideolo-
giškai, religiškai motyvuotas ar rasiniu, etniniu pagrindu paremtas prievartos panaudojimas ar 
grasinimas panaudoti prievartą prieš fizinius asmenis, valdžios institucijas ar organizacijas, 
taip pat turto ar objektų sunaikinimas ar grasinimas juos sunaikinti, grėsmės žmonių gyvybei 
sudarymas, didelio masto nuostolių sukėlimas ar kitų pavojingų visuomenei veikų vykdymas, 
siekiant pažeisti visuomenės saugumą, įbauginti valstybės piliečius ar priversti valdžios insti-
tucijas imtis tam tikrų veiksmų. Kaip matyti, terorizmo sàvoka apima nemaþai nusikalstamo 
pobûdþio veiksmø, kuriuos galima pavadinti teroristine veikla. Teroristinës veiklos formos 
gali bûti skirtingos, t. y. gali apimti ðiuos veiksmus: 

– teroro akto organizavimà, planavimà, rengimà ir vykdymà;  
– teroristiniø grupuoèiø kûrimà arba priklausymà teroristinei grupuotei; 
– kurstymà imtis teroristinës veiklos; 
– asmenø verbavimà, apmokymà ir jø naudojimà vykdant teroro aktà; 
– teroristinës grupës bei jos veiklos finansavimà arba kitokià su terorizmu susijusiems 

asmenims teikiamà paramà. 
Atnaujintos Lietuvos Respublikos programos prieð terorizmà metmenyse iðskiriamos 

dvi terorizmo rûðys:  
pirma, tarptautinis terorizmas, t. y. teroristinë veikla, vykdoma daugiau nei vienos vals-

tybës teritorijoje arba nukreipta prieð daugiau nei vienos valstybës interesus, arba vykdoma 
vienos valstybës pilieèiø prieð kitos valstybës pilieèius ir objektus savo arba kitos valstybës 
teritorijoje, arba kai teroristinës veiklos vykdytojas bei auka yra tos paèios arba skirtingø 
valstybiø pilieèiai, taèiau nusikaltimas vykdomas treèioje valstybëje; 

antra, vidaus terorizmas, t. y. prieð Lietuvos valstybës interesus nukreipta teroristinë 
veikla, kuri vykdoma Lietuvos Respublikoje, o teroristinës veiklos imasi ðios valstybës pilie-
èiai.  

Panaðiai terorizmas klasifikuojamas ir teisinëje literatûroje, kurioje galima rasti ávairiø 
vidaus bei tarptautinio terorizmo formø. Ðtai C. C. Combsas iðskiria tokias tarptautinio tero-
rizmo formas [14]:  

a) aviacijos terorizmas, t. y. tarptautinio teroro aktai, nukreipti prieð tarptautinës civili-
nës aviacijos saugumà; 
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b) tarptautiniai teroro aktai, susijæ su ákaitø paëmimu. Ði forma iðgryninta dël tos 
prieþasties, kad ákaitø paëmimas yra ne pagrindinis teroristø tikslas, o tik priemonë 
pasiekti konkreèiø tikslø; 

c) jûrinis terorizmas, t. y. tarptautiniai teroro aktai, vykstantys visuose vandenyse, 
nepaisant to, kokiai valstybei jie priklauso, ar tai yra neutralûs vandenys;  

d) tarptautiniai teroro aktai, susijæ su sprogdinimais, t. y. ávairiais bûdais naudojami 
sprogmenys, slepiant juos patalpose, transporto priemonëse, metant ið skrendan-
èio orlaivio ir pan. 

Teigtina, kad tarptautinis terorizmas kelia didesnæ grësmæ nei vidaus terorizmas, nes 
apima pavojingas nusikalstamas veikas keliø valstybiø atþvilgiu ir kelia pavojø keliø valstybiø 
bendruomenei. Kita vertus, tarptautinis terorizmas yra neteisëtas, antiglobalinis reiðkinys, 
pasireiðkiantis per atskirus teroro aktus, nukreiptus á bendrai pripaþintà valstybiø bendruo-
menës saugumà, jos saugomas vertybes. Tarptautiniais teroro aktais siekiama neigiamai bet 
kokia neteisëta forma paveikti valstybiø bendruomenës dalá arba saugomas socialines-poli-
tines, socialines-ekonomines vertybes bei objektus, realizuojant teroristø politinius, etninius, 
religinius, moralinius arba socialinio nepakankamumo motyvus. 

Kaip matyti, terorizmo sàvoka gana glaudþiai siejama su teroro akto samprata. Teisi-
niuose dokumentuose bei teisinëje literatûroje ðios sàvokos vartojamos pakeièiant viena kità 
[15; 16]. Problema yra tuomet, kai norima atriboti nusikalstamas veikas, nes vienu atveju jos 
ávardijamos kaip terorizmas, o kitu atveju – kaip teroro aktas.  

Autoriai daro iðvadà, kad terorizmas yra platesnë sàvoka nei teroro aktas, nes teroro 
aktas yra sudëtinë terorizmo sampratos dalis. Tai gali bûti paaiðkinama taip: 

pirma, terorizmą, kaip socialiná reiðkiná, apibûdina tai, kad jis nukreiptas prieð valstybës 
ir visuomenës, o ne individualius interesus, kad jis yra vieðo pobûdþio, kad siekdami savo 
tikslø teroristai savo veikas nukreipia prieð nekaltus bendruomenës narius, tuo tarpu teroro 
aktais siekiama kelti visuomenëje baimës ir nesaugumo jausmà; 

antra, 1977 m. sausio 27 d. Europos konvencijoje dël kovos su terorizmu yra iðvardy-
tas daug platesnis nusikalstamø veikø sàraðas nei teroro akto normoje. Terorizmui priskiria-
mos nusikalstamos veikos, susijusios su oro piratavimu, kësinimusi á tarptautiniu mastu gi-
namø asmenø, áskaitant diplomatus, gyvybæ, fizinæ nelieèiamybæ arba laisvæ; nusikalstamos 
veikos civilinës aviacijos saugumo atþvilgiu, nusikalstamos veikos, apimanèios vaikø gro-
bimà, ákaitø paëmimà ir neteisëtà laisvës apribojimà; nusikalstamos veikos, kuriø metu nau-
dojamos minos, granatos, raketos, automatiniai ðaunamieji ginklai ir sprogstamieji paketai, 
jei jø naudojimas kelia þmonëms pavojø1. Teroro aktas, kaip pati nusikalstama veika, átvirti-
nama nacionaliniuose baudþiamuosiuose ástatymuose ir numato maþiau pavojingas veikas 
nei terorizmas.  

Apibendrinant galima teigti, kad ðiuolaikinis terorizmo terminas turëtø bûti supranta-
mas plaèiau ir apimti ne tik tarptautiniuose dokumentuose vartojamas ávairias su terorizmu 
susijusias nusikalstamas veikas, bet ir valstybiø vidiniam nacionaliniam saugumui kylanèias 
grësmes bei pavojus. Ðia prasme terorizmas galëtø bûti apibrëþiamas kaip keliamų grėsmių 
ar pavojaus ir dalies karinių veiksmų sintezė turint tikslą – spręsti konkrečius politinio arba 
nacionalinio pobūdžio klausimus naudojant prievartą arba teroro aktus prieš valstybę, jos ofi-
cialias institucijas bei piliečius.  
 
 

2. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu teisinis reglamentavimas 
 

Nesigilindami á Jungtiniø Tautø ir Europos Sàjungos atitinkamø institucijø priimtus ir 
patvirtintus tarptautinius dokumentus, daugiau dëmesio skirsime Lietuvoje galiojantiems tei-
                                                 

1 Terorizmui priskirtų nusikaltimų sąrašas nustatytas atskiromis tarptautinėmis konvencijomis, pavyzdžiui, 
1970 m. gruodžio 16 d. Konvencija dėl kovos su oro piratavimu, 1971 m. rugsėjo 13 d. Konvencija dėl kovos su 
neteisėta veika prieš civilinės aviacijos saugumą, ir pan.  
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sës aktams, kurie reglamentuoja terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu klausimus. 
Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu teisinio reglamentavimo pagrindà sudaro Lietu-
vos ratifikuotos konvencijos, tarptautinës sutartys dël bendradarbiavimo kovojant su tero-
rizmu, ástatymai, kuriais átvirtinamos ávairios kovos su terorizmu priemonës, bei poástatymi-
niai teisës aktai, nustatantys Vyriausybës ir jos ágaliotø institucijø kompetencijà terorizmo 
prevencijos ir kovos su terorizmu srityje. 

Lietuvos valstybë, esanti Europos Sàjungos, Jungtiniø Tautø ir NATO nare bei ágyven-
dinanti bendrus tarptautinius standartus, ástatymais yra ratifikavusi visas pagrindines kon-
vencijas dël kovos su terorizmu. Paminëtinos ðios pagrindinës: 

– 1977 m. sausio 27 d. Europos konvencija dël kovos su terorizmu, ratifikuota Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. sausio 14 d. ástatymu Nr. VIII–70 [9]. Minëta Konvencija 
numato baudþiamosios atsakomybës ir baudþiamojo persekiojimo priemones uþ 
teroristinius aktus, daugiau dëmesio skiriant ekstradicijai. Konvencijoje teroristinis 
aktas suprantamas kaip baudþiamasis nusiþengimas, kurio objektas – neteisëti 
veiksmai, nukreipti á valstybës politinius interesus; 

– 1999 m. gruodþio 9 d. Tarptautinë konvencija dël kovos su terorizmo finansavimu, 
ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gruodþio 3 d. ástatymu Nr. IX–1216 
[17]. Minëta Konvencija numato baudþiamosios atsakomybës ir baudþiamojo perse-
kiojimo priemones uþ nusikalstamas veikas, susijusias su lëðø naudojimu terorizmui 
remti (pvz., organizavimas, bendrininkavimas, vykdymas, vadovavimas ir pan.);  

– 1997 m. gruodþio 15 d. Tarptautinë konvencija dël kovos su teroristø vykdomais 
sprogdinimais, ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodþio 9 d. ásta-
tymu Nr. IX–1877 [18]. Minëta Konvencija numato baudþiamosios atsakomybës ir 
baudþiamojo persekiojimo priemones uþ tokias veikas, t. y. jei asmuo neteisëtai ir 
sàmoningai pristato sprogmená arba kità mirtinà átaisà á vieðà vietà, valstybiná arba vy-
riausybiná objektà, vieðojo transporto sistemà, já padeda, nustato sprogmens me-
chanizmà arba susprogdina: a) siekiant mirties arba sunkaus kûno suþalojimo; b) si-
ekiant didelio masto tokios vietos, objekto ar sistemos sugriovimo, jeigu tokio su-
griovimo padarinys yra arba gali bûti dideli ekonominiai nuostoliai, taip pat jei kësi-
nasi padaryti ðias veikas, bendrininkauja, vadovauja, organizuoja ir pan.;  

– 1973 m. gruodþio 14 d. Tarptautinë konvencija dël nusikaltimø, padarytø tarptautiniu 
mastu saugomiems asmenims, áskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo uþ juos, 
ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. rugsëjo 19 d. ástatymu Nr. IX–1084 
[19]. Minëta Konvencija numato baudþiamosios atsakomybës ir baudþiamojo perse-
kiojimo priemones uþ nusikalstamas veikas prieð tarptautiniu mastu saugomus as-
menis, áskaitant diplomatus, t. y. uþ jø nuþudymà, pagrobimà, uþpuolimà arba kitoká 
pasikësinimà á jø laisvæ, taip pat uþ smurtiná tarnybiniø patalpø, privataus bûsto arba 
transporto priemonës uþpuolimà, keliantá grësmæ asmeniui arba jo laisvei; 

– 1979 m. gruodþio 17 d. Tarptautinë konvencija dël kovos su ákaitø ëmimu, ratifikuota 
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. lapkrièio 21 d. ástatymu Nr. IX–32 [20]. Minëta 
Konvencija numato baudþiamosios atsakomybës ir baudþiamojo persekiojimo prie-
mones uþ ákaitø ëmimo nusikaltimà, t. y. jø pagrobimà arba sulaikymà ir grasinimà 
juos nuþudyti, suþaloti arba toliau laikyti, siekiant priversti treèiàjà ðalá, bûtent: vals-
tybæ, tarptautinæ tarpvyriausybinæ organizacijà, koká nors fiziná arba juridiná asmená 
arba asmenø grupæ ávykdyti arba susilaikyti nuo bet kokio akto ávykdymo, kaip tie-
sioginës ar netiesioginës ákaito iðlaisvinimo sàlygos. 

– 1988 m. kovo 10 d. Tarptautinë konvencija dël kovos su neteisëtais veiksmais prieð 
saugià jûrø laivybà ir Protokolas dël kovos su neteisëtais veiksmais prieð stacionariø 
platformø kontinentiniame ðelfe saugà, ratifikuoti Lietuvos Respublikos Seimo 2002 
m. lapkrièio 5 d. ástatymu Nr. IX–1176 [21]. Minëta Konvencija ir jos Protokolas nu-
mato baudþiamosios atsakomybës ir baudþiamojo persekiojimo priemones asme-
nims, jeigu jie neteisëtai ir tyèia jëga uþgrobia arba kontroliuoja laivà, arba grasina tai 

 29



padaryti, arba kitaip baugina, arba pavartoja smurtà laive esanèio asmens atþvilgiu, 
sunaikina arba sugadina laivà arba jo kroviná, bet kokiu bûdu ámontuoja arba atlieka 
veiksmus, padedanèius ámontuoti laive prietaisà arba medþiagà, galinèius sunaikinti 
ðá laivà, arba sugadinti já arba jame esantá kroviná, sunaikina, arba labai sugadina jûrø 
laivybos árenginius, jeigu tokie veiksmai gali sukelti pavojø to laivo saugiai laivybai. 

Kaip matyti, Lietuvos valstybë nacionaliniais teisës aktais ratifikavo Jungtiniø Tautø ir 
Europos Tarybos konvencijas, tiesiogiai susijusias su terorizmo prevencija ir kova su tero-
rizmu. Kita dalis tarptautiniø konvencijø ir jos protokolø bus ratifikuota artimiausiu metu1.  

Kità dalá teisiniø priemoniø, reglamentuojanèiø terorizmo prevencijà ir kovos su tero-
rizmu klausimus, sudaro Lietuvos valstybës pasiraðytos tarptautinës sutartys su kitomis 
valstybëmis. Iki ðiandien Lietuvos Respublikos Vyriausybë yra pasiraðiusi tarptautines sutar-
tis dël bendradarbiavimo kovojant su terorizmu su ðiø valstybiø vyriausybëmis: Vengrijos 
(1997 m. kovo 4 d.), Turkijos (1997 m. birþelio 2 d.), Kazachstano (2000 m. geguþës 11 d.), 
Vokietijos Federacinës Respublikos (2001 m. vasario 23 d.), Uzbekistano (2002 m. rugsëjo 
24 d.), Ðvedijos Karalystës (2002 m. vasario 1 d.), Lenkijos (2000 m. balandþio 4 d.). Be to, 
2003 m. spalio 30 d. Lietuvos valstybë pasiraðë bendradarbiavimo susitarimà su Europolu.  

Lietuvos valstybë, ágyvendindama tarptautinëse ir Europos konvencijose numatytus 
ásipareigojimus terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje, yra priëmusi daugybæ 
nacionaliniø teisës aktø. Pirmiausia remiantis 1999 m. gruodþio 9 d. Tarptautinës konvenci-
jos dël kovos su terorizmo finansavimu nuostatomis, 1997 m. birþelio 19 d. buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos pinigø plovimo prevencijos ástatymas [22]. Lietuvai 2002 m. gruodþio 3 
d. ratifikavus Tarptautinæ konvencijà dël kovos su terorizmo finansavimu, 2003 m. lapkrièio 
25 d. Lietuvos Respublikos pinigø plovimo prevencijos ástatymas buvo pakeistas, suderinus 
anksèiau galiojusio ástatymo normas su ratifikuotos konvencijos normomis. Galima paminëti, 
kad intensyvëjant terorizmo reiðkiniui pasaulyje ir terorizmo apraiðkoms Lietuvoje, buvo im-
tasi vidiniø prevenciniø veiksmø, siekiant uþkirsti kelià teroristø ir teroristiniø organizacijø fi-
nansavimui. Terorizmo finansavimas – veika, kuria siekiama nusikalstamu bûdu arba kitaip 
gautus pinigus arba kità turtà panaudoti terorizmui tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti. 
Svarbu uþtikrinti ir vykdyti prevencijà, kad nusikalstamu bûdu (pvz., neteisëtos prekybos 
ginklais, narkotikais, þmonëmis, turto prievartavimu ir pan.) ágytos lëðos nebûtø naudojamos 
terorizmui remti ir finansuoti. Pinigø plovimo prevencijos ástatymas reglamentuoja prevenci-
jos priemones, t. y. operacijø su pinigais átartinumo tikrinimà2, kliento tapatybës nustatymà, 
sàskaitø atidarymo ar kitø operacijø su pinigais atlikimo per atstovà tikrinimà ir pan. Kita 
vertus, nors Pinigų plovimo prevencijos įstatyme átrauktos terorizmo finansavimo prevencijos 
nuostatos, galima áþvelgti ir kai kuriø ðio ástatymo trûkumø (pvz., aktualiausia lieka praktinio 
bendradarbiavimo ir prevenciniø veiksmø koordinavimo tarp institucijø, veikianèiø ðioje sri-
tyje, problema).  

Antra, terorizmo prevencijai ir ávairiø teroristiniø aktø tyrimui svarbûs yra þvalgybos bei 
operatyvinæ veiklà reglamentuojantys teisës aktai: 2002 m. birþelio 20 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos operatyvinës veiklos ástatymas [23] ir 2000 m. liepos 17 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos þvalgybos ástatymas [24]. Minëti teisës aktai reglamentuoja specialiøjø tarnybø 
þvalgybinæ veiklà terorizmo prevencijos ir kontrolës srityje (plaèiau þr. 3.3 skirsnyje).  

Kita svarbi tarptautinio terorizmo prevencijos sritis yra kova su nelegalia migracija ir le-
galios migracijos kontrolë. Lietuvos valstybë ðioje srityje padarë nemaþai pokyèiø ir 2004 m. 
balandþio 29 d. priëmë naujà Lietuvos Respublikos įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties 

                                                 
1 Galima paminėti šias tarptautines konvencijas, kurias ratifikuos Lietuvos Respublikos Seimas, įgyvendin-

damas kovos su terorizmu priemones, t. y. 1970 m. gruodžio 16 d. Tarptautinė konvencija dėl kovos su neteisėtu 
orlaivio grobimu, 1971 m. rugsėjo 23 d. Tarptautinė konvencija dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugą 
ir ją papildantis 1988 m. vasario 24 d. Protokolas dėl kovos su smurtu tarptautinę civilinę aviaciją aptarnau-
jančiuose oro uostuose.  

2 Pavyzdžiui, kai operacija su pinigais arba sandoris gali būti susiję su terorizmo finansavimu, duomenis apie 
klientą, atliktą finansinę operaciją ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių duomenų apie operaciją arba sandorį 
gavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM praneša Valstybės saugumo departamentui. 
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[25], á kurá átraukë nuostatas, sudaranèias galimybæ vykdyti efektyvià terorizmo prevencijà 
nelegalios migracijos kontrolës ir prieglobsèio suteikimo srityse. Minëtas ástatymas sugrieþ-
tino uþsienieèiø (t. y. ne ES pilieèiø) atvykimo á Lietuvos Respublikà, buvimo ir gyvenimo 
joje, taip pat prieglobsèio suteikimo ir pabëgëlio statuso suteikimo tvarkà. Be to, svarbu pa-
minëti Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. lapkrièio 13 d. nutarimu Nr. 1787 patvir-
tintà Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo sudarymo, tvar-
kymo ir naudojimo tvarką [26], kuri reglamentuoja draudimus atvykti á Lietuvà uþsienieèiams, 
kuriø buvimas Lietuvos Respublikos teritorijoje nepageidaujamas. Ðá sàraðà sudaro ir tvarko 
Migracijos departamentas prie LR VRM. Draudimas atvykti á Lietuvà taikomas tiems uþsie-
nieèiams, kuriø buvimas arba gyvenimas Lietuvoje keltø pavojø jos saugumui arba vieðajai 
tvarkai, kuris jau buvo iðsiøstas arba neáleistas á Lietuvà. 

Iðskirtiná dëmesá atkreipsime á 2000 m. rugsëjo 26 d. naujai priimtà Lietuvos Respubli-
kos baudþiamàjá kodeksà (toliau – LR BK), kuris numatë baudþiamosios atsakomybës prie-
mones uþ teroro aktà (250 str.), orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame 
ðelfe uþgrobimà (251 str.), þmogaus pagrobimà ákaitu (252 str.)1. LR BK ávardytos nusikalsta-
mos veikos yra átvirtintos ir Lietuvos valstybës ratifikuotose konvencijose, nustatanèiose ko-
vos su terorizmu principus.  

LR BK 7 straipsnis átvirtina visuotiná principà, kuomet asmenys traukiami baudþiamojon 
atsakomybën uþ nusikalstamas veikas, nesvarbu, kokia jø pilietybë ir gyvenamoji vieta, pa-
daryto nusikaltimo vieta bei tai, ar uþ padarytà veikà baudþiama pagal nusikaltimo padarymo 
vietos ástatymus. Ðis principas galioja tuomet, kai asmenys padaro nusikalstamas veikas, uþ 
kurias atsakomybë numatyta tarptautiniø sutarèiø pagrindu. Manytina, kad ðios teisës nor-
mos pagrindu átvirtinama baudþiamosios atsakomybës uþ tarptautinius nusikaltimus kilimo 
galimybë.  

LR BK 7 straipsnio 6 punkte átvirtinamas atsakomybës uþ tarptautiná terorizmà princi-
pas, t. y. asmenims uþ teroristiniø aktø, uþdraustø tarptautinëse sutartyse, ávykdymà gali kilti 
baudþiamoji atsakomybë pagal LR BK 250 straipsná. Paþymëtina, kad vadovaujantis LR BK 
11 straipsnio 6 punktu, teroro akto ávykdymas pripaþástamas labai sunkiu nusikaltimu. 

LR BK 250 straipsnis, numatantis baudþiamàjà atsakomybæ uþ teroro aktus, átvirtina 
gana platø nusikalstamø veikø sàraðà, sudarantá ðio nusikaltimo turiná. Tai sprogdinimai, pa-
degimai, radioaktyviøjø, biologiniø ir cheminiø kenksmingø medþiagø, preparatø ir mikroor-
ganizmø paskleidimas, taip pat teroristinës grupës kûrimas ðioms veikoms ávykdyti, dalyva-
vimas tokioje grupëje, jos finansavimas arba materialinës ir kitokios paramos teikimas. Ter-
oro akto nusikalstamos veikos objektu laikytinas visuomenës saugumas, o jo pavojingumà 
lemia tai, kad siekdami vienokiø arba kitokiø tikslø, kaltininkai þudo arba þaloja visiðkai pa-
ðalinius þmones, taip sukeldami visuomenëje baimës ir netikrumo jausmà. Teroro akto pa-
darymo bûdai nulemia tai, kad, be visuomenës saugumo, kësinimosi objektais laikytini taip 
pat tokie gëriai kaip kito asmens gyvybë, sveikata, nuosavybë (transporto priemonë, pasta-
tas, statinys, statinyje buvusi áranga), vieðoji tvarka, strateginës reikðmës objektai. Grieþèiau-
sia bausmë, numatyta LR BK 250 straipsnyje uþ teroro akto ávykdymà, yra laisvës atëmimas 
iki gyvos galvos (baudþiama uþ sprogdinimus, padegimus, radioaktyviøjø, biologiniø ar 
cheminiø kenksmingø medþiagø, preparatø ar mikroorganizmø paskleidimà ir kitus pana-
ðaus pobûdþio veiksmus, nukreiptus prieð strateginës reikðmës objektà). Kitos bausmës irgi 
pasiþymi grieþtumu: apima laisvës atëmimà nuo 3 mënesiø iki 20 metø. 

Lietuvos nacionaliniuose teisës aktuose átvirtintos baudþiamosios atsakomybës prie-
monës uþ teroro aktus ir kitas su terorizmu susijusiais neteisëtas veikas turi kai kuriø trû-
kumø:  

pirma, LR BK numatytas nusikalstamø veikø, susijusiø su terorizmu, sàraðas galëtø 
bûti iðsamesnis, t. y. tikslinga átraukti visus nusikaltimus, iðvardytus 1977 m. sausio 27 d. Eu-
ropos konvencijos dël kovos su terorizmu 1 straipsnyje; 
                                                 

1 LR BK minėtų straipsnių dispozicijos priskirtos prie XXXV skyriaus, pavadinimu „Nusikaltimai visuomenės 
saugumui“, o šių straipsnių dispozicijose aprašytos veikos sudaro teroristinius veiksmus. 
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antra, galiojanèiame LR BK yra inkorporuotos ir atspindimos tarptautiniø sutarèiø nuo-
statos. Vadinasi, svarbu modifikuoti teroro akto iðraiðkà bei apimtá. Principinë problema, ky-
lanti kovojant su terorizmu, yra organizuotos teroristų grupės sąvokos átraukimas á baudþia-
màjá ástatymà. Ji prilyginama nusikalstamam susivienijimui (þr. LR BK 25 str. 4 d.); 

trečia, LR BK 250 straipsnyje átvirtintos ne visos galimos teroro akto formos, todël 
sunku jas teisiðkai ávertinti. Pavyzdþiui, uþ teroro akto normos ribø lieka kokio nors didelio 
jûrø laivo nukreipimas á ledkalná, turint tikslà praþudyti keleivius, arba tilto konstrukcijø iðar-
dymas, siekiant sukeliant jo griûtá, ir pan. Tai nebûtø ámanoma pripaþinti teroro aktu, nes nei 
sprogdinimø, nei padegimø nëra. 

Apibendrinant galima pridurti, kad ir tarptautiniu, ir nacionaliniu lygmeniu nëra susi-
formavusi nei teismø praktika, nei doktrininis aiðkinimas siekiant apibrëþti konkretø teroro 
aktus sudaranèiø veiksmø sàraðà. Todël kyla daug klausimø: ar, tarkime, orlaivio uþgrobi-
mas laikytina terorizmo iðraiðka (pagal 1977 m. Europos konvencijà), ar atskira veika, kuria 
kësinamasi á visuomenës saugumà, atsiribojusia nuo terorizmo sàvokos, taèiau laikoma 
specialiàja terorizmo forma? Nors nëra bendros ir sistemingos praktikos bei teoriniø reko-
mendacijø dël teroro aktø unifikavimo ir iðskyrimo, jø reglamentavimo atsakomybës klausi-
mais, nereikëtø manyti, kad tai didelë teisëkûros problema Lietuvos nacionalinëje teisëje. Tai 
visø pasaulio valstybiø problema. Manytina, kad valstybës turi derinti savo nacionalinæ teisæ 
su tarptautiniais teisës aktais, taèiau su iðlygomis – atsiþvelgdamos á padëtá valstybës viduje, 
esamas ástatymø taikymo ir kûrimo tradicijas, teismø praktikà, teorinius modelius bei reko-
mendacijas. Be to, teisinës praktikos analizë rodo, kad teisës aktø rengimas, priëmimas ir 
ágyvendinimas dar nëra tinkamai vertinami terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu as-
pektu.  
 

3. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu padëtis ir jos vertinimas 
Lietuvoje 

 
Ðiandieninë Lietuvos valstybës padëtis tarptautinio saugumo sistemoje yra palanki, 

nes daugelis pasaulio valstybiø visuotinai pripaþásta ir gerbia Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybæ, stabilià ekonomikà, draugiðkus santykius su kaimynais, sëkmingà maþumø 
integracijà á Lietuvos visuomenæ, taip pat integracijà á pasaulio ir Vakarø institucijas (pvz., 
2004 m. kovo 29 d. tapo NATO nare, o 2004 m. geguþës 1 d. – ES nare). 

Dabartiniu laikotarpiu dauguma tradiciniø ir naujø iððûkiø Lietuvos valstybës saugumui 
yra tarptautinio pobûdþio. Vienas jø – terorizmas. Visuotinai pripaþástama, be to, tai liudija ir 
pasauliniai ávykiai, kad terorizmas laikomas globaliniu reiðkiniu [27]. Vadinasi, terorizmas ir 
globalizacija kaip reiðkiniai tarpusavyje glaudþiai susijæ, nes pagrindinis globalizacijos pada-
rinys saugumo srityje yra valstybiø nacionaliná saugumà ir stabilumà lemianèiø veiksniø in-
ternacionalizacija. Reikia konstatuoti, kad globalizacija kelia nekarinio pobûdþio iððûkius, 
pavojus ir grësmes nacionaliniam saugumui, á kuriuos pavienës valstybës yra nepajëgios 
efektyviai reaguoti. Tokie tarptautiniai reiðkiniai kaip terorizmas, organizuotas nusikalstamu-
mas, nelegali prekyba narkotikais, nelegali migracija perþengia valstybiø sienas ir tampa 
tarptautinio saugumo iððûkiais, pavojais ir grësmëmis. Bûtent tokiø grësmiø ir pavojaus 
veiksniø plitimo tikimybë didëja.  

Lietuvai vis labiau integruojantis á pasaulio bendruomenæ, kyla bûtinybë imtis priemo-
niø, kad ðalis netaptø teroro aktø vieta arba teroristø tranzito koridoriumi. Visos priemonës, 
naudojamos Lietuvos valstybës nacionalinio saugumo srityje, vadinamos kovos su terorizmu 
priemonëmis. Galima iðskirti ðiuos kovos su terorizmu (arba terorizmo kontrolės) etapus: a) 
terorizmo prevencija, b) teroro akto likvidavimas, c) teroro akto tyrimas. Konstatuojama, kad 
ágyvendinant ðias terorizmo kontrolës priemones, dalyvauja ávairios valstybës institucijos, ku-
rios imasi bûtinø priemoniø, kad terorizmo reiðkinys neásigalëtø Lietuvoje.  

Nesuklysime teigdami, kad Lietuvos valstybë daugiausia dëmesio kovodama su tero-
rizmu skiria terorizmo prevencijai. Ðia prasme terorizmo prevencija – tai valstybinių institu-
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cijų naudojamų priemonių, užkertančių kelią terorizmui, įgyvendinimas, terorizmo plitimo bei 
jam plisti palankių aplinkybių užkardymas, terorizmo grėsmių vertinimas, visuomenės švieti-
mas ir bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis skatinimas bei šių priemonių įgyvendi-
nimo koordinavimas. Prie terorizmo prevencijos priemoniø galima priskirti ir operatyvinës 
veiklos bei þvalgybos tarnybø veiklà, skirtà ginti asmens, visuomenës ir valstybës saugumà 
nuo iðorës teroristiniø grësmiø, taikant operatyvinës veiklos, specialiuosius ir kitus metodus.  

Norint apibûdinti terorizmo prevencijos ir kontrolës padëtá bei pateikti jos vertinimà 
Lietuvoje, svarbu iðanalizuoti, kokios galimos terorizmo atsiradimo prielaidos, koks ðiuo 
metu yra terorizmo lygis ir jo paplitimas bei kaip ir kokiomis priemonëmis vykdoma slapto 
pobûdþio veikla likviduojant bei tiriant teroro aktus. 
 

3.1. Terorizmo prielaidos, lygis ir paplitimas 
 

Jungtiniø Tautø valstybës narës vienareikðmiðkai pripaþino, kad terorizmas kelia rimtà 
grësmæ pasaulio bendrijos (taigi ir Lietuvos) saugumui1. Lietuvos valstybei ði grësmë yra la-
biau iðorinio pobûdþio. Vidaus situacija ir istorinë ðalies patirtis nesudaro sàlygø formuotis 
plataus masto vidaus teroristiniø struktûrø tinklui.  

Lietuvoje iki ðiol esama tik terorizmo apraiðkø. Pavieniai iki ðiol pasitaikæ prievartos 
aktai buvo vykdomi ið kriminaliniø bei ekonominiø paskatø, nusikalstamo pasaulio atsto-
vams kerðijant vieni kitiems arba dël kitø prieþasèiø. Dabartinë Lietuvos politinë, socialinë-
ekonominë, tautinë-konfesinë situacija ir istorinë ðalies patirtis nesudaro sàlygø susiformuoti 
plataus masto grësmingam vidaus teroristiniø struktûrø tinklui. Vadinasi, Lietuvai didþiausia 
yra tarptautinio terorizmo grësmës bei pavojaus kilimo galimybë. Tam yra keletas prieþasèiø: 

1. Lietuvos valstybë yra patogi tarptautinio terorizmo invazijos á Vakarø Europos valsty-
bes tranzitinë ðalis ir teroristø pasirengimo poligonas (tai paaiðkinama Lietuvos ge-
ografine padëtimi, kaimynais ir net palankia politine situacija). 

2. Lietuva gali tapti potencialiu tarptautinio terorizmo taikiniu. Terorizmo aktai gali bûti 
nukreipti prieð strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui turinèià infrastruktûrà 
arba (ir) strateginius objektus, taip pat uþsienio ðaliø objektus Lietuvoje. 

3. Tarptautines teroristines struktûras domina palanki Lietuvos geografinë padëtis. Pa-
vyzdþiui, 2002–2003 m. Valstybës saugumo departamento iniciatyva 36 asmenims 
nebuvo leista atvykti á Lietuvà. Be to, Lietuvoje buvo nustatyti 44 (ið jø 35 Afganis-
tano pilieèiai) asmenys, susijæ su teroristinëmis organizacijomis. Ið jø tik 3 á mûsø 
ðalá atvyko legaliai. Kaip matyti, ypaè daug dëmesio turi bûti skiriama efektyviai 
valstybës sienos apsaugai. 

4. Narystë Europos Sàjungoje bei NATO gali padidinti á Lietuvà atvykstanèiø ES pilie-
èiø, iðeiviø ið islamo kraðtø srautà (pvz., per ES vidinæ sienà á Lietuvos Respublikà 
gali atvykti su teroristinëmis organizacijomis susijæ ES ðaliø pilieèiai, tarp jø ir tie, ku-
rie jau buvo deportuoti ið ðalies dël keliamos grësmës valstybës saugumui). 

5. Potencialios terorizmo infrastruktûros plëtrà skatina á Lietuvà ið ES ðaliø atvykstan-
tys, radikaløjá islamà propaguojantys musulmonø dvasininkai bei musulmonø orga-
nizacijø atstovai. Lietuvoje jau yra ðalies pilieèiø, pasiryþusiø kovoti uþ islamà. Taip 
pat nustatyta, kad ið pasaulio regionø, kuriuose aktyviai veikia teroristinës organiza-
cijos, atvykæ uþsienieèiai Lietuvoje ásitvirtina steigdami ámones arba kurdami ðeimas 
su Lietuvos pilieèiais. Dalis atvykusiøjø remia arba patys yra radikalaus islamo sklei-
dëjai, sudarantys palankias sàlygas á mûsø ðalá atvykti savo bendraminèiams. 

                                                 
1 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1994 m. gruodžio 9 d. rezoliucijoje 49/60 ir jos priede, kuriame 

pateikiama Deklaracija dėl priemonių tarptautiniam terorizmui panaikinti, numatyta, kad valstybės Jungtinių Tautų 
narės vienareikšmiškai smerkia visus terorizmo aktus, metodus ir praktiką kaip nusikalstamą ir nepateisinamą 
veiką, nepaisant to, kur ir kas ją padarytų, įskaitant tą veiką, kuri kelia grėsmę draugiškiems valstybių tarpusavio 
santykiams bei pavojų valstybių teritorijų vientisumui bei saugumui// Plačiau žr.: http://www.un.org/ 
resoliutions/htm Prisijungimo laikas: 2004–08–17 12:45. 

 33



6. Per Lietuvoje veikianèias finansø ástaigas gali bûti vykdomos finansinës operacijos, 
susijusios su teroristinës veiklos finansavimu. Atsiþvelgiant á teroristiniø organizacijø 
praktikà, uþsienio ðalyse esanèios diasporos naudojamos teroristinei veiklai finan-
suoti, todël Lietuvoje, ypaè dël narystës ES, ði grësmë yra reali. Mûsø ðalyje veikian-
èios musulmonø ir kitos organizacijos gali bûti panaudotos kaip terorizmo finansa-
vimo tarpininkai. 

7. Lietuvos geografinë padëtis palanki nelegaliai ir neteisëtai gabenti strategines pre-
kes. Ðios prekës gali bûti skirtos teroristinëms grupuotëms arba ðalims, remian-
èioms terorizmà ir siekianèioms pasigaminti masinio naikinimo ginklø. Daugelyje 
valstybiø strateginiø prekiø judëjimo kontrolë laikoma viena ið prioritetiniø terorizmo 
prevencijos srièiø. 2004 m. balandþio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos strateginių 
prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas [28] ápa-
reigoja Valstybës saugumo departamentà bei kitas valstybines institucijas atlikti 
programinës árangos ir technologijø, kurios gali bûti naudojamos ir civiliniams, ir ka-
riniams tikslams, taip pat karinës árangos legalios apyvartos kontrolæ ir prevencijà.  

8. Tarptautinio terorizmo grësmë didëja dël aktyvaus Lietuvos dalyvavimo tarptauti-
nëse antiteroristinëse operacijose (pvz., Lietuvoje dislokuotos NATO pajëgos gali 
tapti teroristiniø grupuoèiø taikiniu, ypaè tai aktualu Irake bei Afganistane tarnaujan-
tiems Lietuvos kariams). 

Reikia pasakyti, kad kyla nemaþa grësmë ir dël vidaus terorizmo apraiðkø, kai teroristi-
nës veiklos imasi Lietuvos pilieèiai. Vidaus terorizmo grësmæ gali padidinti ðios aplinkybës:  

1. Globalizacijos ásigalëjimas ir antiglobalistiniø judëjimø stiprëjimas pasaulyje gali ska-
tinti ðiø judëjimø vietiniø padaliniø aktyvumà ir sukurti prielaidas specifiniam teroriz-
mui (prisidengiant kova su globalizacija, aplinkos tarða ir pan.). 

2. Politinio ekstremizmo apraiðkos Lietuvoje. 
3. Socialinë ir ekonominë diferenciacija gali sukurti prielaidas socialiniam terorizmui 

(tokio teroro aktai gali bûti nukreipti prieð atskiras valstybines arba privaèias ástaigas, 
kuriø veiklà tam tikros visuomenës grupës sieja su savo blogëjanèia socialine padë-
timi).  

4. Nusikalstamø grupuoèiø veikla Lietuvoje, bûtent vietinës organizuotos nusikalsta-
mos grupuotës, siekia gauti pajamø ir lëðø ið nelegalios veiklos, t. y. tarptautinio 
narkotikø verslo, kontrabandos, neteisëtos ginklø bei sprogmenø prekybos ir pan. 
Teroristinës grupës savo tikslams gali tiesiogiai arba netiesiogiai panaudoti vietines 
nuskalstamas grupuotes ir ekstremistines organizacijas (pvz., Valstybës saugumo 
departamentas nustatë vienà atvejá, kai Lietuvoje veikianèios organizuotos nusi-
kalstamos grupuotës bendradarbiavo su uþsienio ðalyje veikianèia teroristine orga-
nizacija). 

Apibendrinant galima teigti, kad iðvardytos grësmës ir pavojai, kurie gali kilti ið uþsie-
nio (tarptautinio terorizmo apraiðkos) ar net valstybës viduje (vidaus terorizmo apraiðkos), 
yra dinamiðki, todël gali smarkiai keistis. Tai priklauso nuo vidaus, regioniniø ir globaliniø 
pokyèiø bei sàlygø.  
 

3.2. Kovos su terorizmu þvalgybinës ir operatyvinës priemonës 
 

Kova su terorizmu ar terorizmo prevencija bei kontrolë neámanomi be þvalgybos ir 
operatyvinës veiklos. Þvalgyba kovoje su terorizmu skiriasi nuo klasikinës karinës, politinës 
ar kriminalinës þvalgybos. Tyrëjø nuomone, þvalgybos suvokimas turi apimti tokias jos es-
mines kategorijas kaip grësmë, pavojus, slaptumas, informacijos rinkimas, apdorojimas ir 
analizë. Viena svarbesniø laikytina grësmës koncepcija, nes be jos nëra þvalgybos bûtiny-
bës. Anot K. G. Roberstono, þvalgybos informacijos rinkimas turi remtis aiðkia grësmës kon-
cepcija ir turi bûti aiðkus grësmës suvokimas [29, p. 560]. Tyrëjø nuomone, tikslinga kiek ið-
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samiau analizuoti terorizmo grësmes Lietuvoje, t. y. á kà turi bûti nukreipta þvalgyba ir ope-
ratyvinë veikla kovojant su terorizmu.  

Lietuvos nacionalinës þvalgybos sistemà sudaro du modeliai:  
1. Žvalgybos modelis [23], t. y. þvalgybos tarnybø veikla (þvalgybos tarnybas Lietuvoje 

turi Valstybës saugumo departamentas, Antrasis operatyviniø tarnybø departamen-
tas prie Lietuvos Respublikos kraðto apsaugos ministerijos), skirta apsaugoti as-
mens, visuomenës ir valstybës saugumà nuo iðorës grësmiø;  

2. Operatyvinės veiklos modelis [23], t. y. operatyvinës veiklos subjektø vieða ir slapta 
þvalgybinio pobûdþio veikla. Prie operatyvinës veiklos subjektø priskiriami: Policijos 
departamentas prie Vidaus reikalø ministerijos, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tar-
nyba prie Vidaus reikalø ministerijos, Vadovybës apsaugos departamentas prie Vi-
daus reikalø ministerijos, Valstybës sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalø mi-
nisterijos, Muitinës departamentas prie Finansø ministerijos, Specialiøjø tyrimø tar-
nyba, Valstybës saugumo departamentas, Antrasis operatyviniø tarnybø departa-
mentas prie Kraðto apsaugos ministerijos. 

Teoriðkai galima pastebëti tam tikrus ðiø dviejø modeliø skirtumus. Manytina, kad ope-
ratyvinė veikla savo turiniu yra platesnë ir apima visà kompleksà þvalgybinio pobûdþio 
veiksmø. Be to, operatyvinës veiklos metu gaunamos informacijos vertæ apibrëþia jos teisinis 
statusas, t. y. jos árodomoji galia ir galimybë ja pasinaudoti ikiteisminio tyrimo arba teisminio 
nagrinëjimo metu. Ði aplinkybë skiria operatyvinæ veiklà nuo þvalgybos, nes pastaroji turi 
savo tikslus ir yra vertinga nepaisant to, ar bus kas nors patrauktas baudþiamojon atsako-
mybën, ar ne. Þinoma, ne visuomet ði aksioma priimtina visuomenei. Daþnai visuomenë ieð-
kodama kaltø ir siekdama „kontroliuoti“ þvalgybos veiksmø teisëtumà ir efektyvumà arba 
gauti nematomus þvalgybos darbo rezultatus reikalauja vieðai atsiskaityti.  

Autoriø nuomone, ið pirmo þvilgsnio gana neþymûs ir nereikðmingi atskirø modeliø 
skirtumai gali bûti viena ið problemø kovojant su terorizmu ir glaudþiai su juo susijusiu orga-
nizuotu nusikalstamumu. Ðiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas tampa 
socialiniu ekonominiu, tarptautiniu ir tam tikra prasme politiniu reiðkiniu, kelianèiu grësmes 
tarptautinei bendruomenei ir verèianèiu kovai bei poveikiui pasiekti naudoti ávairiausias 
slapto pobûdþio priemones ir informacines technologijas. Bûtent þvalgyba padeda ávertinti 
ðias grësmes. Operatyviniai veiksmai daugiau nukreipti á nusikalstamø veikø uþkardymà ir 
atskleidimà, o þvalgyba padeda iðsiaiðkinti ir tas grësmes, kurios nepatenka á baudþiamàjà 
teisinæ sritá. Þvalgybinis darbas reikalauja ne tik informacijos apie organizuotos nusikalsta-
mos grupës veiklà, bet ir informacijos apie tokios grupës struktûrà, ideologijà, ryðius ir pan. 
Be to, þvalgyba suteikia galimybes ávairiausiais bûdais realizuoti turimà informacijà, neapsi-
ribojant baudþiamuoju procesu. Todël gana aiðkiai apibrëþtas þvalgybos tarnybø veiksmø 
ávairovë gali bûti praplësta netradiciniais kovos su terorizmu bûdais. 

Lietuvos operatyvinës veiklos praktika rodo, kad operatyvinæ veiklà ið dalies jau galime 
laikyti kriminaline þvalgyba, sprendþianèia jai bûdingus uþdavinius, áskaitant ir terorizmo bei 
jo grësmiø prevencijos klausimus. Nepaisant kai kuriø prognostinio pobûdþio problemø, 
operatyvinæ veiklà reglamentuojantys teisës aktai numato gana didelæ þvalgybinio pobûdþio 
veiksmø ávairovæ. Informacija apie operatyvinës veiklos objektà (rengiamos, daromos arba 
padarytos nusikalstamos veikos, jas rengiantys, darantys arba padaræ asmenys, ðiø asmenø 
aktyvûs veiksmai neutralizuojant operatyvinæ veiklà arba áterpiant nusikalstamø struktûrø na-
rius á teisësaugos kraðto apsaugos arba kitas valstybës valdþios ir valdymo institucijas, kitø 
valstybiø specialiøjø tarnybø veikla bei kiti su valstybës saugumu susijæ asmenys ir ávykiai) 
yra pagrindas atlikti operatyvinius veiksmus, t. y. operatyvinæ apklausà, operatyvinæ apþiûrà, 
operatyviná patikrinimà, operatyviná sekimà, taikyti agentûriná metodà, elektroninæ þvalgybà, 
ir pan. Terorizmas ir su jo grësmëmis susijusios nusikalstamos veikos yra pagrindas pradëti 
operatyviná tyrimà, kurio metu gali bûti atliekami sankcijos reikalaujantys prasiskverbianèio 
(apribojant þmogaus privataus gyvenimo nelieèiamumà) pobûdþio operatyviniai veiksmai: 
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a) techniniø priemoniø naudojimas specialia tvarka, t. y. techniniø priemoniø naudoji-
mas kontroliuojant arba fiksuojant asmenø pokalbius, kitoká susiþinojimà arba 
veiksmus, kai në vienam pokalbio arba kitokio susiþinojimo arba veiksmø dalyviui 
apie tokià kontrolæ nëra þinoma; 

b) slapta paðto siuntø, dokumentø siuntø, paðto perlaidø bei jø dokumentø kontrolë; 
c) slaptas patekimas á gyvenamàsias ir negyvenamàsias patalpas, transporto priemo-

nes bei jø apþiûra;  
d) medþiagø, þaliavø ir produkcijos pavyzdþiø bei kitø objektø paëmimas tirti neskel-

biant apie jø paëmimà; 
e) nusikalstamos veikos imitacijos modelio taikymas, t. y. sankcionuoti veiksmai, 

formaliai turintys nusikalstamos veikos arba kitokio teisës paþeidimo poþymiø, atlie-
kami siekiant apginti nuo nusikalstamo kësinimosi asmens teises ir laisves, nuosa-
vybæ, visuomenës ir valstybës saugumà. 

Þvalgybos tarnybø kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos praktika rodo, kad 
viena didþiausiø þvalgybos problemø – þvalgybos informacijos kokybë ir analizë bei þvalgy-
bos tarnybø bendradarbiavimas. Valstybës saugumo departamentas yra ásipareigojæs keistis 
þvalgybos informacija bei analitine medþiaga su kitø ðaliø specialiosiomis tarnybomis, ko-
vojanèiomis su tarptautiniu terorizmu. Be to, Lietuvos Respublikos valstybës saugumo de-
partamentas nuo 2004 geguþës 1 d. kvieèiamas tapti ES saugumo ir þvalgybos organizacijø 
– dar vadinamo Berno klubu – tikruoju nariu1. 

Apibendrinant galima teigti, kad þvalgybos tarnybø vykdoma kovos su terorizmu veikla 
naudojant þvalgybines ir operatyvinës veiklos priemones galëtø bûti efektyvesnë ir duotø 
palankesniø rezultatø, jeigu bûtø iðspræsti ðiø tarnybø ir kitø ðalies bei uþsienio valstybiø 
praktinio bendradarbiavimo ir veiksmø koordinavimo klausimai. Be to, praktiðkai ágyvendi-
nant þvalgybinæ veiklà, tikslinga pakoreguoti kai kuriuos nacionalinius teisës aktus, regla-
mentuojanèius þvalgybos ir operatyvinës veiklos tarnybø darbà, jø tarpusavio santykius. 
 
 

IV. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu subjektai 
 

Terorizmo prevencijoje ir kovoje su terorizmu dalyvaujanèias institucijas ir ástaigas ga-
lima bûtø susisteminti á tris grupes arba, kitaip tariant, iðskirti tris ðiø subjektø lygius: valsty-
bës lygmuo, vyriausybës lygmuo ir policijos (arba teisësaugos) lygmuo. 

Valstybės lygmenį sudaro aukðèiausiø ðalies valdþios institucijø ákurtos ástaigos, kurios 
dalyvauja terorizmo prevencijos srityje. Valstybës lygmeniu veikia du subjektai: 

1) Valstybės gynimo taryba [30], kuri svarsto ir koordinuoja svarbiausius valstybës gy-
nybos reikalus, áskaitant valstybës institucijø veiklà svarbiausiais valstybës saugumo uþtikri-
nimo ir gynimo klausimais. Valstybës gynimo tarybà sudaro Respublikos Prezidentas – kaip 
vyriausiasis valstybës ginkluotøjø pajëgø vadas, Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, 
kraðto apsaugos ministras ir kariuomenës vadas.  

Valstybës gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas. Valstybës gynybos ta-
rybos kompetencijai priskirta svarstyti uþsienio ir vidaus politikos nuostatas, garantuojanèias 
Lietuvos valstybës nacionaliná saugumà bei teritorijos vientisumà, ir koordinuoti valstybës 
valdymo institucijø, susijusiø su nacionalinio saugumo uþtikrinimu, veiklà. Pavyzdþiui, Vals-
tybës gynimo taryba rengia programas kovodama su terorizmu, koordinuoja jos ágyvendi-
nimà ir pan.  

2) Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas [31], kuris svarsto ir rengia ásta-
tymø bei kitø teisës aktø projektus valstybës saugumo (áskaitant ir terorizmà), valstybës si-

                                                 
1 2004 m. balandžio 21 d. Šveicarijoje vykusiame Berno grupės susitikime buvo nuspręsta įkurti specialią 

Kovos su terorizmu grupę, jungsiančią visų ES narių specialiųjų organizacijų pajėgas kovojant su panašaus 
pobūdžio grėsmėmis. Berno grupė, kurios narėmis, be visų ES šalių, yra ir Norvegija bei Šveicarija, ieško būdų, 
kaip praktiškai įgyvendinti Europos Tarybos deklaracijoje skelbiamos kovos su terorizmu nuostatas. 
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enø apsaugos ir Vidaus reikalø ministerijos veiklos klausimais bei atlieka valstybës sau-
gumo, valstybës sienø apsaugos ir Vidaus reikalø ministerijos parlamentinæ kontrolæ, teikia 
pasiûlymus ir rekomendacijas dël jø veiklos gerinimo. Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto veikla terorizmo prevencijos srityje yra akivaizdi. Ðtai Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komitetas, susipaþinæs su 2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos pro-
gramos prieð terorizmà ágyvendinimu, 2004 m. kovo 31 d. priëmë sprendimà Nr. 1 Dėl Pro-
gramos prieš terorizmą įgyvendinimo [32], kuriame buvo pabrëþti kai kurie trûkumai vykdant 
terorizmo prevencijà. Ypaè paþymëtina, kad terorizmo prevencijos srityje turëtø bûti didina-
mas policijos vaidmuo, taip pat gerinamas teisësaugos institucijø ir þvalgybos tarnybø keiti-
masis informacija. 

Vyriausybės lygmuo apima Vyriausybës sudarytas specialiàsias komisijas ir kitas vals-
tybinio valdymo institucijas bei ástaigas, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie tero-
rizmo prevencijos ágyvendinimo. Ðiuo metu, siekdama uþtikrinti tinkamà valstybës ir kitø ins-
titucijø veiklos kovojant su terorizmu koordinavimà ir bûtinø ðios kovos priemoniø ágyvendi-
nimà, Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2002 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 255 sudarë Tarp-
žinybinę koordinacinę komisiją prieš terorizmą [33]. Pagrindinis ðios komisijos uþdavinys – 
svarstyti strateginius ir prireikus neatidëliotinus kovos su terorizmu ir jo prevencijos klausi-
mus, koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos programos prieð terorizmà ágyvendi-
nimà. Tarpþinybinei koordinacinei komisijai prieð terorizmà vadovauja Valstybës saugumo 
departamento generalinis direktorius. Kiti komisijos nariai – tai valstybinio valdymo institucijø 
atstovai, kurie pagal savo kompetencijà dalyvauja terorizmo prevencijoje ir kovoje su tero-
rizmu, t. y. Vidaus reikalø ministerijos, Kraðto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministeri-
jos, Ûkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Finansø ministerijos, Uþsienio reikalø ministeri-
jos, Sveikatos apsaugos ministerijos. Reikia apgailestauti, kad ðios komisijos sudëtyje pasi-
gendama Teisingumo ministerijos ir Policijos departamento prie LR VRM atstovø.  

Daugiausia dëmesio norëtume atkreipti á treèiàjá – policijos (arba teisësaugos) lygmená, 
kurá sudaro valstybës policinës institucijos, dalyvaujanèios terorizmo prevencijoje ir kovoje 
su terorizmu. Remiantis 1996 m. gruodþio 19 d. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 
pagrindø ástatymu, 2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos programa prieð terorizmà, 
Valstybės saugumo departamentas yra pagrindinë (ir kartu vienintelë) valstybës institucija, 
koordinuojanti kovà su terorizmu Lietuvoje1. Valstybës saugumo departamento teisinis statu-
sas átvirtintas 1994 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento 
ástatyme [34], kuriame teigiama, kad Valstybës saugumo departamentas yra Seimui ir Res-
publikos Prezidentui atskaitinga valstybës institucija, sauganti Lietuvos valstybës suvereni-
tetà ir jos konstitucinæ santvarkà. 

Valstybës saugumo departamento kompetencija terorizmo prevencijos ir kovos su ter-
orizmu srityje yra dvejopa:  

pirma, bendroji kompetencija, kuri apima kompleksà prevenciniø, þvalgybiniø ir ope-
ratyviniø kovos su terorizmu priemoniø. Valstybës saugumo departamentas, koordinuojantis 
kovà su terorizmu, atlieka ðias funkcijas: 

– laiku atskleidþia veikas, kelianèias grësmæ valstybës ir visuomenës saugumui bei 
valstybës ir visuomenës interesams (t. y. visos su terorizmu susijusios nusikalstamos 
veikos, áskaitant ir teroro aktus);  

– vykdo terorizmo prevencijà, t. y. ðalina terorizmo ir su juo susijusiø nusikalstamø 
veikø atsiradimo prieþastis bei sàlygas, taip pat uþkerta kelià ðioms veikoms atsirasti; 

– nustato terorizmo prevencijos kryptis; 
– renka þvalgybinæ antiteroristinæ informacijà ir atlieka kitus þvalgybinio bei operatyvi-

nio pobûdþio veiksmus (t. y. vykdo asmenø, átariamø terorizmu ir su juo susijusiø nu-

                                                 
1 Reikia apgailestauti, kad šiandien kitų policijos (teisėsaugos) institucijų vaidmuo terorizmo prevencijos ir 

kovos su terorizmu srityje yra tik epizodinis, nors nauji grėsmių ir pavojų iššūkiai nacionaliniam bei Europos 
saugumui keis susidariusią situaciją minėtų institucijų atžvilgiu.  
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sikalstamø veikø padarymu, paieðkà, tiria su terorizmu susijusias nusikalstamas vei-
kas ir pan.); 

antra, specialioji kompetencija, pasireikðianti kovos su terorizmo finansavimu srityje 
[22]. Valstybës saugumo departamento funkcijos ágyvendinant terorizmo finansavimo pre-
vencijos priemones yra ðios: 

– rinkti ir analizuoti þvalgybos informacijà, susijusià su terorizmo finansavimu; 
– bendradarbiauti su uþsienio valstybiø institucijomis, tarptautinëmis organizacijomis, 

renkanèiomis informacijà apie terorizmo finansavimà;  
– teikti informacijà apie galimus terorizmo finansavimo atpaþinimo kriterijus Vyriausy-

bei, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarnybai, Muitinës departamentui ir kitoms institu-
cijoms bei ástaigoms.  

Prie kitø pagal savo kompetencijà terorizmo prevencijoje ir kovoje su terorizmu daly-
vaujanèiø policiniø (teisësauginiø) subjektø galima bûtø priskirti vidaus reikalø valdymo si-
stemoje esanèias ástaigas: 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM (arba tiesiog finansø policija), kuri, 
bendradarbiaudama su Valstybës saugumo departamentu, ágyvendina terorizmo fi-
nansavimo prevencijos priemones (t. y. teikia informacijà apie klientus ir jø vykdo-
mas operacijas su pinigais, jeigu jos susijusios su terorizmo finansavimu, uþtikrina 
valstybës finansø sistemos apsaugà nuo teroristiniø grupuoèiø vykdomo nusikals-
tamo poveikio ir pan.). 

2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM (arba tiesiog pasienio policija), kuri 
atlieka asmenø, átariamø teroristine veikla ir kertanèiø valstybinæ sienà, kontrolæ, uþ-
tikrina pasienio teisiná reþimà, vykdo nelegalios migracijos kontrolæ ir pan. 

3. Vadovybės apsaugos departamentas prie LR VRM, kuris uþtikrina Lietuvos Respubli-
kos vadovybës ir oficialiø sveèiø (t. y. uþsienio valstybiø aukðtø pareigûnø, tarptauti-
niø organizacijø atstovø asmenø, kurie naudojasi diplomatiniais ir konsuliniais imu-
nitetais bei privilegijomis) apsaugà nuo galimø teroristiniø veiksmø bei teroro aktø, 
smurto ir kitokio kësinimosi. 

4. Policijos departamentas prie LR VRM (arba tiesiog policija). Pagrindinë policijos, 
kaip nacionalinio saugumo sistemos sudedamosios dalies, paskirtis – uþtikrinti as-
mens ir visuomenës vieðàjá saugumà, þmogaus teises ir laisves, palaikyti vieðàjà 
tvarkà, kovoti su nusikalstamomis veikomis. Policija, atlikdama vieðojo saugumo uþ-
tikrinimo funkcijà, tiesiogiai dalyvauja terorizmo prevencijoje (ypaè policijos veikla 
akivaizdi uþkertant kelià vidaus terorizmui ir su juo susijusioms nusikalstamoms vei-
koms, pvz., teroro aktams ir pan.). 

2004 m. vasario 18 d. policijos sistemoje kovai su terorizmu buvo ákurta ir pradëjo 
veikti Lietuvos policijos antiteroristiniø operacijø rinktinë „Aras“ [35], t. y. savarankiðkas, 
specializuotas policijos padalinys, steigiamas neteritoriniu principu ir vykdantis specialiàjà 
policijos funkcijà. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ terorizmo pre-
vencijos ir kovos su terorizmu srityje atlieka ðias funkcijas: 

– vykdo specialias antiteroristines, ákaitø iðlaisvinimo bei pavojingø nusikaltëliø sulai-
kymo operacijas, reikalaujanèias naudoti kryptingai parengtà jëgà, specialià te-
chnikà bei árangà; 

– ieðko ir neutralizuoja savadarbius sprogstamuosius uþtaisus ir karinius sprogmenis, 
panaudotus teroristiniais arba kriminaliniais tikslais; 

– analizuoja socialinius procesus, turinèius átakos terorizmo grësmëms, bendradar-
biauja su kitomis ðioje srityje kompetentingomis institucijomis;  

– dalyvauja rengiant ir ágyvendina antiteroristiniø priemoniø planus ir programas, kitus 
terorizmo prevencijà reglamentuojanèius teisës aktus.  

Ðiuo metu Lietuvos policijos antiteroristiniø operacijø rinktinæ „Aras“ sudaro vadovybë 
(ðtabas), Sprogmenø paieðkos ir neutralizavimo skyrius, specialusis bûrys (á já áeina 3 kuo-
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pos bei kovinës ir techninës paramos bûrys) ir kiti organizaciniai-techniniai skyriai bei posky-
riai.  

Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad Lietuvoje pagrindinis vaidmuo kovai su tero-
rizmu ir terorizmo prevencijai tenka Valstybës saugumo departamentui, kuris taip pat yra at-
sakingas uþ visø subjektø, átrauktø á ðià veiklà, koordinavimà bei vyriausybës lygmeniu ákur-
tos Tarpþinybinës koordinacinës komisijos prieð terorizmà darbo organizavimà. Norëtøsi at-
kreipti dëmesá á tai, kad terorizmo prevencijoje aktyviai dalyvautø ir kitos policijos (teisësau-
gos) institucijos, tarp kuriø iðskirtinæ pozicijà uþimtø nacionalinës policijos ástaigos.  
 
 

V. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plëtros kryptys  
ir tendencijos 

 
Terorizmo prevencija ir kova su terorizmu yra sudedamoji Lietuvos nacionaliniø inte-

resø ágyvendinimo priemoniø dalis. Ðalia nacionaliniø saugumo uþtikrinimo pastangø Lietu-
vos valstybë pagal turimus iðteklius kartu su tarptautiniais partneriais prisideda prie kovos su 
terorizmu kituose Europos regionuose, be to, yra pasiryþusi prireikus pasinaudoti tarptauti-
niø partneriø pagalba, jei kiltø panaði situacija Lietuvoje.  

Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plëtros kryptys ir tendencijos ið dalies 
apibrëþiamos rengiamose ir ágyvendinamuose programose bei projektuose, taip pat vykdo-
muose moksliniuose tyrimuose. Autoriai pateiks ðiø programø analizæ bei apibendrinimus 
dël terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plëtros krypèiø ir strategijos.  

Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu strategijos formavimui nemaþà reikðmæ 
turi valstybinës programos, numatanèios bendrus nacionalinio saugumo uþtikrinimo bei nu-
sikaltimø prevencijos ir kontrolës principus. Valstybës programø, susijusiø su terorizmo pre-
vencija ir kova su terorizmu, tikslas – apsaugoti Lietuvà nuo uþsienio valstybiø slaptøjø tar-
nybø ir jø priedangos struktûrø bei teroristiniø organizacijø ardomosios veiklos, teroro aktø ir 
sutrukdyti tokioms organizacijoms pasinaudoti Lietuvos valstybës teritorija arba kaip tranzito 
valstybe ardomajai veiklai arba teroro aktams prieð kitas valstybes.  

Pirmiausia atkreiptinas dëmesys á 2002 m. geguþës 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimu Nr. IX–907 patvirtintà Nacionalinio saugumo strategiją [36], kuri numato Lietuvos 
nacionaliniam saugumui kylanèiø iððûkiø, pavojø ir grësmiø likvidavimo bûdus ir priemones. 
Vienas ið pagrindiniø veiksniø, paskatinusiø priimti ðià strategijà, yra tarptautinio saugumo 
aplinkai kilæs pavojus, susijæs su terorizmo iðplëtimu pasaulyje bei padaþnëjusiais teroristi-
niais aktais Europoje (pvz., paskutinis teroro aktas, ávykæs Madride 2004 m. kovo 11 d.). Na-
cionalinio saugumo strategija numato Lietuvos valstybës saugumo interesus, saugumo poli-
tikà, jos ágyvendinimo kryptis, priemones ir bûdus, áskaitant ir terorizmo prevencijos sritá.  

Kita vertus, terorizmo prevencijai ir kovai su terorizmu svarbi 2003 m. kovo 20 d. Lietu-
vos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX–1383 patvirtinta Nacionalinė nusikaltimų prevencijos 
ir kontrolės programa [37], kuri yra kaip specializuotas nacionalinio saugumo uþtikrinimà 
reglamentuojantis dokumentas. Pripaþindami, kad terorizmas laikomas pavojingiausiu XXI a. 
nusikaltimu ir siekdami sustabdyti ðá nusikaltimà, turime vadovautis ir bendromis Nacionali-
nës nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programos nuostatomis. Atkreiptinas dëmesys á tai, 
kad Lietuva teikia pirmenybæ konkretiems veiksmams kovoje su terorizmu bei su juo susiju-
siomis nusikalstamomis veikomis, pavyzdþiui, organizuotu nusikalstamumu, prekyba þmo-
nëmis, nelegalia prekyba narkotikais, nelegalia migracija, ir reagavimui á kitus ðiuolaikinius 
saugumo iððûkius, tokius kaip nusikalstamumas informaciniø technologijø ir telekomunika-
cijø srityje.  

Kuriant atskirà terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu strategijà, tikslinga atsi-
þvelgti á terorizmà skatinanèias prieþastis ir sàlygas, valstybës politikà ðioje srityje (atkreipti-
nas dëmesys á teisës aktø leidybà, taikomas baudþiamàsias sankcijas, sàsajas su kitais kri-
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minaliniais reiðkiniais, pavyzdþiui, organizuotu nusikalstamumu, nelegalia migracija, nelega-
lia prekyba ginklais ir pan.), ávertinti esamà situacijà Lietuvoje ir Europoje.  

Minëtos valstybinës programos, numatanèios bendrus nacionalinio saugumo uþtikri-
nimo bei nusikaltimø prevencijos ir kontrolës principus, gali daryti nemaþà átakà jau galio-
janèioms Lietuvos Respublikos programai prieð terorizmà ir Atnaujintos Lietuvos Respubli-
kos programos prieð terorizmà metmenims. Bûtent kaip atsakas á tarptautinio terorizmo ið-
ðûká 2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 71–2 buvo priimta 
ir patvirtinta Lietuvos Respublikos programa prieš terorizmą, kuri numatë terorizmo preven-
cijos ir kovos su terorizmu strategijà, jos ágyvendinimo priemones ir veiklos kryptis. 2004 m. 
birþelio 15 d. Valstybës gynybos taryba pritarë Atnaujintos Lietuvos Respublikos programos 
prieš terorizmą metmenims, kuri yra pateikta tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Iða-
nalizavus ðià programà ir jos metmenis matyti, kad ji papildyta nuostatomis, átvirtintomis Na-
cionalinio saugumo strategijoje ir Nacionalinëje nusikaltimø prevencijos ir kontrolës progra-
moje.  

Lietuvos Respublikos programà prieð terorizmà bei Atnaujintos Lietuvos Respublikos 
programos prieð terorizmà metmenyse fiksuojama terorizmo prevencijos ir kovos su tero-
rizmu strategija, numatomos jos ágyvendinimo kryptys ir priemonës, taip pat Lietuvos valsty-
bës ir jos institucijø veiksmai ðioje srityje. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad atnaujintos Lietuvos 
Respublikos programos prieð terorizmà tikslas – tobulinti veiksmingà teisiniø ir organizaciniø 
terorizmo prevencijos priemoniø sistemà ir jos koordinavimà. Ðiam tikslui ágyvendinti Lietu-
vos valstybë terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu srityje yra numaèiusi: 

a) dalyvauti tarptautinës bendruomenës kovoje su terorizmu;  
b) plësti bendràjà antiteroristinæ teisinæ bazæ;  
c) apsaugoti potencialius terorizmo taikinius, ið jø svarbias infrastruktûras ir svarbius 

strateginës reikðmës objektus;  
d) nustatyti galimø teroro aktø uþsakovus ir vykdytojus;  
e) nutraukti nustatytus teroristiniø grupuoèiø finansinius ðaltinius ir finansavimo bûdus;  
f)   sukurti aiðkiai apibrëþtas teroro aktø tyrimo procedûras;  
g) bûti nuolat pasirengusi likviduoti teroro aktø sukeltas krizines situacijas;  
h) stiprinti antiteroristinæ þvalgybà ir kontrþvalgybà.  
Lietuvos Respublikos programos prieð terorizmà ágyvendinimà koordinuoja Tarpþiny-

binë koordinacinë komisija prieð terorizmà, kuriai vadovauja Valstybës saugumo departa-
mento generalinis direktorius [33]. Vienas ið pagrindiniø Lietuvos Respublikos programos 
prieð terorizmà akcentø yra Lietuvos valstybës institucijø atstovavimas kovos su terorizmu 
klausimais tarptautinëse institucijose ir forumuose. Reikia pasakyti, kad svarbiausias vaid-
muo ðioje veikloje priskiriamas: 

a) Valstybës saugumo departamentui, kuris atstovauja tarptautinëse institucijose, ku-
riose svarstomi terorizmo prevencijos, bendrieji kovos su juo bei antiteroristinës 
þvalgybos klausimai; 

b) Vidaus reikalø ministerijai, áskaitant ir policijà, kuri atstovauja tarptautinëse instituci-
jose, kuriose svarstomi bendrieji vidaus reikalø ir teisingumo klausimai, susijæ su 
terorizmu; 

c) Generalinei prokuratûrai, kuri atstovauja tarptautinëse institucijose, kuriose svars-
tomi klausimai, susijæ su teroro aktø tyrimu.  

Kaip matyti, ðiuo metu Lietuvos Respublikos programa prieð terorizmà atnaujinama at-
siþvelgiant á Lietuvos priimtus ásipareigojimus tapus Europos Sàjungos ir NATO nare bei pa-
siraðytø tarptautiniø sutarèiø normas. Kita vertus, Lietuvos Respublikos programos prieð ter-
orizmà ágyvendinimui reikðmës turi kitas dokumentas, t. y. Teroro aktų sukeliamų krizinių si-
tuacijų padarinių likvidavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 
m. birþelio 26 d. nutarimu Nr. 850 [38]. Ði programa turi bûti ágyvendinta iki 2010 metø. Ter-
oro aktø sukeliamø kriziniø situacijø padariniø likvidavimo programos tikslas – pasirengti tin-
kamai reaguoti ir likviduoti teroro aktø sukeliamø kriziniø situacijø (ypaè panaudojus masinio 
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naikinimo ginklà) padarinius, kuo geriau apsaugoti gyventojus ir aplinkà nuo galimø nei-
giamø padariniø. Programos tikslui pasiekti numatytos keletas priemoniø: pirma, sukurti 
veiksmingà ir patikimà teroro aktø sukeliamø padariniø likvidavimo mechanizmà, antra, plësti 
civilinës saugos ir gelbëjimo pajëgø, valstybës ir savivaldybiø institucijø galimybes, telkti jø 
pastangas, kad bûtø pasirengta reaguoti ir likviduoti teroro aktø sukeliamø kriziniø situacijø 
padarinius.  

Ágyvendinus Teroro aktø sukeliamø kriziniø situacijø padariniø likvidavimo programà, 
Lietuvoje bus pasirengta tinkamai likviduoti galimus teroro aktø sukeliamø kriziniø situacijø 
padarinius, bus uþkirstas kelias teroro aktø padariniams iðplisti uþ Lietuvos valstybës terito-
rijos ribø, taip pat bus numatyta reagavimo likviduojant teroro aktø padarinius strategija, aið-
kiai apibrëþtos institucijø ir tarnybø funkcijos, atsakomybë ir veiksmai ðioje srityje.  

Apibendrinant terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu plëtros perspektyvas matyti, 
kad terorizmo prevencijos ir kontrolës organizavimas dar nëra pakankamai nuoseklus ir si-
stemiðkas, tik ið dalies atitinka bendruosius nusikaltimø prevencijos bei kontrolës principus. 
Vadinasi, nacionaliniø programø su terorizmu vykdytojø interesai ir tikslai labiau orientuojami 
á planuotø priemoniø ávykdymà nei á nuolatinæ veiklà terorizmo prevencijos ir kovos su tero-
rizmu srityje. Ðiø programø ágyvendinimas ir finansavimas baigiasi jose nustatytu terminu, 
nors terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu organizavimo poreikis yra nuolatinis. Sie-
kiant to iðvengti, bûtina nustatyti parengtø nacionaliniø programø prieð terorizmà efekty-
vumo vertinimo kriterijus ir ðiose programose numatytø priemoniø ágyvendinimui skirti pa-
kankamai lëðø.  
 
 

Iðvados 
 

1. Terorizmo prevencija ir kova su terorizmu laikomos vienu pagrindiniu valstybiø na-
cionalinio saugumo uþtikrinimo uþdaviniø. Pripaþástama, kad terorizmo reiðkinio atsiradimui 
átakos turi socialinës, politinës, ekonominës, istorinës, etninës, psichologinës ir kitos prie-
þastys, vadinasi, poveikio ðiam reiðkiniui priemonës turëtø bûti analogiðkos. Kita vertus, tero-
rizmo prevencijos ir kovos su terorizmu priemonës sudaro viskà apimantá bûdø, metodø, 
priemoniø kompleksà, nukreiptø prieð terorizmà ir su juo susijusias nusikalstamas veikas.  

2. Ðiuo metu nëra visuotinai priimtos terorizmo sampratos, todël sudëtinga atskleisti ir 
nagrinëti terorizmo turiná. Pagrindinë prieþastis ta, kad ir tarptautiniu, ir valstybiø nacionaliniu 
lygmeniu pasireiðkia ávairios teisei prieðingos veikos, ávardijamos kaip terorizmas, teroristinë 
veikla, teroras, teroro aktas. Manytina, kad terorizmas, kaip globalinis reiðkinys, galëtø bûti 
apibrëþiamas kaip keliamų grėsmių ar pavojaus ir dalies karinių veiksmų sintezė, turint tikslą – 
spręsti konkrečius politinio ar nacionalinio pobūdžio klausimus naudojant prievartą ar teroro 
aktus prieš valstybę, jos oficialias institucijas bei piliečius.  

3. Teisinës bazës gausa (ratifikuotos konvencijos, tarptautinës sutartys dël bendradar-
biavimo kovojant su terorizmu, ástatymai, kuriais átvirtinamos ávairios kovos su terorizmu 
priemonës, bei poástatyminiai teisës aktai, nustatantys Vyriausybës ir jos ágaliotø institucijø 
kompetencijà ðioje srityje) árodo, kad Lietuvos valstybë yra prisiëmusi ir vykdo visus tarptau-
tinius ásipareigojimus terorizmo prevencijos ir kontrolës srityje.  

4. Grësmës dël galimø teroristiniø akcijø Lietuvoje nëra padidëjusios, nes dabartinë 
ðalies politinë, socialinë-ekonominë, tautinë-konfesinë situacija ir istorinë ðalies patirtis ne-
sudaro sàlygø formuotis plataus masto grësmingam vidaus teroristiniø struktûrø tinklui. Ta-
èiau atsiþvelgiant á terorizmo plitimà geopolitiniu mastu, grësmës ir pavojai Lietuvos nacio-
naliniam saugumui gali kilti ið uþsienio (tarptautinio terorizmo grësmë).  

5. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu subjektø sistema apima tris lygius: 
valstybës, vyriausybës ir policijos (teisësaugos). Pagrindinis vaidmuo terorizmo prevencijos 
ir kontrolës srityje tenka Valstybës saugumo departamentui, kuris yra atsakingas uþ visø 
subjektø, átrauktø á ðià veiklà, koordinavimà bei vyriausybës lygmeniu ákurtos Tarpþinybinës 

 41



koordinacinës komisijos prieð terorizmà darbo organizavimà. Norëtøsi atkreipti dëmesá á tai, 
kad terorizmo prevencijoje pasigendama kitø policijos (teisësaugos) institucijø aktyvaus da-
lyvavimo, ið kuriø iðskirtinæ pozicijà turëtø uþimti nacionalinës policijos ástaigos.  

6. Terorizmo prevencijos ir kovos su terorizmu priemonës turëtø bûti ágyvendinamos 
vienu metu ávairiomis kryptimis, t. y. turëtø bûti sukurta terorizmo prevencijos strategija, kuri 
apimtø terorizmo atsiradimo ir iðplitimo prieþasèiø analizæ, terorizmo prevencijos subjektø ir 
objektø nustatymà, su terorizmu susijusiø nusikalstamø veikø prevencijos politikos vykdymà, 
parengtø nacionaliniø programø prieð terorizmà efektyvumo vertinimo kriterijø nustatymà, 
taip pat tarpþinybiná policijos pajëgø, pasienio kontrolës tarnybø, muitiniø ir specialiosios 
paskirties tarnybø bendradarbiavimo dviðaliø susitarimø pagrindu bei per tokias tarptautines 
organizacijas, kaip Interpolas ir Europolas, skatinimà. 
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SUMMARY 
 

The article deals with Lithuanian experience and practice in the sphere of terrorism prevention 
and combating of terrorism. Scientific works and empirical research, analyzing the problems of 
terrorism prevention and combating terrorism, have not been practically carried out in Lithuania. 
Thus, this empirical research will be the beginning for further research, related to the terrorism 
prevention.  

The essential problem related to the practice and experience of Lithuania state, while carrying 
out the policy of prevention and combating the terrorism both inside the state and the rest of Europe, 
is being formed. The analyzed problem forms the purpose of the research, i.e. after evaluation of legal 
acts effective in the Republic of Lithuania and approved governmental programs, foreseeing the 
principles of the terrorism prevention and combating, to provide the effectiveness of the used legal, 
organizational, prevention and other types of combating the terrorism. 

In the first part of the article authors analyze the issue of conception of terrorism. The origins 
and etymology of the concept are not totally clear yet. The main reason is the fact that various illegal 
activities, named as terrorism, terrorism activity, terror, and terror act are used both at international 
and national levels. The definition of terrorism in Lithuania was established in the Draft of the 
renewed program of the Republic of Lithuania against terrorism, passed on 15 June 2004. In other 
case, terrorism definition is closely related to the definition of a terror act. The authors make a 
conclusion that the terrorism is a broader definition than a terror act, since a terror act is the 
constituent part of the definition of terrorism. The definition of terrorism nowadays should be 
understood much wider and should comprise not only various criminal activities, used in the 
international documents and related to terrorism, but also the threats and dangers threatening the 
states internal national security. In this meaning, terrorism should be defined as the synthesis of 
threats or dangers and part of military acts, when aiming at solving particular issues of political or 
national manner by using violence or terror acts against the state, its official institutions and citizens. 

The second part of the article shows the overview of legal base of terrorism prevention and 
combating the terrorism. The terrorism prevention and combating the terrorism legal base consists of 
the following: conventions ratified by Lithuania, international agreements on the cooperation in 
combating the terrorism, laws, establishing various means of combating the terrorism and other legal 
acts, establishing the competence of the Government and its authorized institutions in the field of the 
terrorism prevention and combating the terrorism. The Republic of Lithuania, being the member of 
European Union, United Nations and NATO and applying common international standards, has 
ratified all main conventions on the combating the terrorism. 

In the third part of the article the current position of terrorism prevention and combating 
terrorism in Lithuania is presented. All means used by the Republic of Lithuania in the field of 
national security are called means of combating the terrorism. The following stages of combating the 
terrorism (or terrorism control) may be separated: a) terrorism prevention, b) liquidation of terror 
acts and c) investigation of terror acts. While implementing these terrorism control means, many state 
institutions take part, such institutions take all measures in order to prevent the establishing of 
terrorism phenomenon in Lithuania. 

We shall not be mistaken if we say, that Lithuanian state pays the biggest attention towards the 
terrorism prevention. In this meaning, terrorism prevention is implementation of means used by the 
state institutions and preventing the terrorism, prevention of terrorism outspread and the 
circumstances enabling such an outspread, evaluation of terrorism threats, teaching of public and 
promoting the cooperation with the police institutions and coordination of these means 
implementation. 

Terrorism threat for Lithuanian state is more of the external type. Internal situation and 
historic state experience do not establish the conditions for forming of high degree terrorism structures 
network. Only scantlings by terrorism already exist in Lithuania. Separate violence acts, that occurred 
up to now, were performed out of criminal and economic stimulus, taking vengeance on criminals by 
other criminals or out of other reasons. Thus, the major threat for Lithuania is international 
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terrorism and dangers thereof. Institutions participating in the terrorism prevention and combating 
the terrorism may be called as police institutions. According to the law of national security base of the 
Republic of Lithuania of 19 December 1996 and the program against the terrorism of the Republic of 
Lithuania of 22 January 2002, the National Security Department is the main (also the only) state 
institution, coordinating combating the terrorism in Lithuania. The following institutions of interior 
management system also may be classified as the police subjects participating in the combating the 
terrorism: Financial Crime Investigation Service, State Border Guard Service, VIP protection 
department, Police department, Lithuanian police antiterrorist operations division “Aras”. The 
attention should be paid to the fact, that other police institutions, especially the institutions of 
national police, must take an active part in the terrorism prevention. 

The fourth part of paper demonstrates strategic directions of terrorism prevention and 
combating the terrorism in Lithuania. National programs, foreseeing general principles of national 
security ensuring and crimes prevention and control, have a huge impact on forming the strategy of 
terrorism prevention and combating the terrorism. The aim of national programs, related to the 
terrorism prevention and the combating the terrorism is to protect Lithuania from the destroying 
activity of foreign secret services and their cover structures and the activity of terrorist organizations 
and from terror acts and to prevent such organizations from using the territory of the Republic of 
Lithuania either as a transit state for destroying activity or for terror acts against other states. While 
concluding on the perspectives of terrorism prevention and combating the terrorism, it can be seen, 
that the organizing of terrorism prevention and control is not yet very consistent and systematic, and it 
meets the general principles of crimes prevention and control only partially. In order to avoid all that, 
it is necessary to establish the criteria of effectiveness evaluation of prepared national programs 
against the terrorism and to assign suitable amount of allocations to the implementation of the 
measures stipulated in such programs. 

The authors reach the conclusion that terrorism prevention and combating the terrorism are 
considered as one of the key tasks of the ensuring the states national security. It is accepted that 
social, political, economic, historic, ethnic, psychological and other reasons influence the emerging of 
the terrorism phenomenon, thus, action measures to this phenomenon should be analogous. On the 
other hand, the means of terrorism prevention and combating the terrorism comprise the set of ways, 
methods and means directed against the terrorism and the criminal activities related thereof. 
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