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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Ginklų fondas) organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kariuomenės ir kitų visuomenės ir
valstybės saugumą užtikrinančių valstybės institucijų aprūpinimą ginkluote, optimaliai tenkindamas
visos valstybės poreikius. Vykdo Ginklų fondo įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus
uždavinius, dalyvauja Jungtinių Tautų veiksmų programos (2001 m.) „Dėl nelegalios prekybos
šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote visais jos aspektais“ bei Jungtinių Tautų protokolo prieš
neteisėtą šaunamųjų ginklų bei šaudmenų gamybą bei prekybą jais, Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizacijos „Dokumento dėl šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės“ nuostatų
įgyvendinime, vykdo įsipareigojimus kitoms tarptautinėms organizacijoms. Didina visuomenės
saugumą, sudarydamas galimybes specialaus statuso subjektams vykdyti jų funkcijas, o piliečiams –
įstatymais numatyta tvarka įsigyti ginklus.
Ginklų fondas 2012 m. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių 2012 -2014 metų strateginio veiklos plano - Vidaus reikalų ministro veiklos pirmojo
prioriteto - įgyvendinimo. Vidaus reikalų ministro veiklos pirmojo prioriteto dalis, už kurios
tinkamą įvykdymą buvo atsakingas Ginklų fondas, nustatė:
•

Parengsime teisės aktus ir pradėsime kurti naują elektroninę paslaugą, skirtą ginklų

savininkams: bus galima susipažinti su vieša informacija apie registruotus civilinėje apyvartoje
esančius ginklus ir jiems taikomus apribojimus, nustatyti ar ginklas nėra paieškomas, areštuotas, ar
jam netaikomi kiti apribojimai, dėl kurių vėliau gali būti atsisakoma įregistruoti, perregistruoti
ginklą Ginklų registre (2012 m. IV ketv.).
Minėta elektroninė paslauga buvo sukurta ir pateikta visuomenei naudotis dar 2012 m. I
ketv.

Paslauga

galima

naudotis

Ginklų

fondo

internetinėje

svetainėje

adresu

http://www.lgf.lt/paslauga/index.php. Sistema veikia tokiu būdu, kuomet suinteresuoti asmenys –
esami ar būsimi ginklų savininkai, valstybės institucijų atstovai ir pan. - atitinkamame Ginklų fondo
interneto svetainės „lange“ įvedę ginklo numerį arba ginklo identifikavimo Ginklų registre numerį,
iš Ginklų registro gali gauti informaciją apie ginklą (ginklo numeris, modelis, pirmos registracijos
data, kategorija, registracijos būsena, apribojimai registravimo operacijoms, įkeitimai, areštai,
informacija apie ginklo savininkų skaičių).
Elektroninės paslaugos sukūrimas pirmiausia palengvino situaciją ginklų pirkėjams, t.y.
asmenims, kurie ketina įsigyti Lietuvos Respublikoje registruotą ginklą. Ginklų pirkėjui Ginklų
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fondo internetinės svetainės Ginklų registro paieškos laukelyje pakanka suvesti norimo įsigyti
ginklo numerį ir šiam asmeniui yra pateikiama vieša informacija - ginklo teisinis statusas, t.y. ar
šiam ginklui nėra taikomi apribojimai, pavyzdžiui, areštas, ar šis ginklas nėra paieškomas ir pan.
Elektroninės paslaugos sukūrimas būsimiems ir esamiems ginklų savininkams yra vienas
svarbiausių ir socialiai reikšmingų darbų, kuriuos atliko Ginklų fondas per 2012 m.
Ginklų fondas tai pat vykdo kitas svarbias funkcijas, kurios padeda užtikrinti tinkamą ir
efektyvų specialaus statuso subjektų veiklą, patenkina juridinių ir fizinių asmenų poreikius įsigyjant
ginkluotę ir pan. Viena iš reikšmingiausių Ginklų fondo funkcijų yra informacijos apie naujus
ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar specialiųjų priemonių tipus ir modelius, jų techninius duomenis,
plėtojimo kryptis rinkimas, šios informacijos teikimas valstybės institucijoms, juridiniams
asmenims, o taip pat ir valstybės institucijų, juridinių asmenų aprūpinimas šia ginkluote.
Siekdami rinkti, įsisavinti informaciją apie nuolat besikeičiančią, dinamišką ginkluotės
gamybos rinką, ginkluotės asortimentą, Ginklų fondas (kiek tai leidžia Ginklų fondui skirti valstybės
biudžeto asignavimai), Vidaus reikalų ministrui pritarus, kasmet siunčia savo darbuotojus į
tarptautines ginkluotės parodas.
2012 m. buvo aplankytos dvi svarbiausios ir didžiausios tarptautinės ginkluotės parodos „Shot Show 2012“ ir „IWA & OutdoorClassics 2012“. Parodose dalyvavo ne tik Ginklų fondo, bet
ir Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos atstovai. Surinkta informacija, medžiaga
grįžus į Lietuvą susitikimų metu buvo patiekta specialaus statuso subjektams.
Specialaus statuso subjektams pagal 2012 m. pasirašytas tarpusavio sutartis buvo pateikta
visa ginkluotė. Fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pasiūlyta virš 120 modelių trumpųjų
šaunamųjų ginklų ir jiems skirtų 18 kalibrų šovinių. Buvo sėkmingai vykdoma licencijuotų juridinių
asmenų, susijusių su sprogmenų, ginklų ir šaudmenų apyvarta, priežiūra ir kontrolė.
Specialaus statuso subjektų aprūpinimo ginkluote sėkmė priklauso nuo paraiškų pateikimo
laiku, kadangi ginkluotės įsigijimą dažnai stabdo veiksniai, nepriklausantys nuo Lietuvos
Respublikos institucijų valios. Neigiamos įtakos Ginklų fondo programos įgyvendinimui, ypač
specialaus statuso subjektų aprūpinimui ginkluote, turi bendra valstybės ekonominė situacija.
Kadangi valstybės bendra ekonominė situacija per 2012 m. nepagerėjo, kas sąlygojo sumažėjusį
specialaus statuso subjektų finansavimą, o tai turi neigiamos įtakos ir specialaus statuso subjektų
apsirūpinimui ginkluote.
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II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

2012 m. įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių
2012 -2014 metų strateginio veiklos plano pirmąjį strateginį tikslą – „Įgyvendinti viešojo saugumo
politiką ir siekti, kad šalies gyventojai jaustųsi saugesni – Ginklų fondui buvo pavesta vykdyti
programą“ – „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų
priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“.
2012 m. Ginklų fondui buvo iškelti šie strateginiai tikslai:
1. Užtikrinti savalaikį specialaus statuso subjektų aprūpinimą kokybiška, tarptautinius
standartus atitinkančia ginkluote
2. Užtikrinti įstatymais leistas galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims apsirūpinti
ginklais ir šoviniais.
Įgyvendinant „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas
ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“ programą, 2012 metais buvo atlikti šie
darbai:
2012 m. Ginklų fondas gavo Lietuvos kariuomenės paraišką ginkluotei įsigyti (10

•

pozicijų), ją išanalizavo bei vadovaujantis pateikta paraiška, bendradarbiaujant Lietuvos
kariuomenei, vykdė ginkluotės pirkimus.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,

•

įstatymui, ginkluotės pirkimus leista vykdyti visiems specialaus statuso subjektams. Tokiu atveju
Ginklų fondas dalyvavo kaip tiekėjas specialaus statuso subjektų skelbtuose viešuosiuose
pirkimuose ginkluotei įsigyti.
2012 m. buvo dalyvauta ir pateikti komerciniai pasiūlymai 10 minėtų viešųjų pirkimų.
•

aplankytos pagrindinės specializuotos tarptautinės ginkluotės parodos „ShotShow“

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir „IWA& OutdoorClassics“ Vokietijoje.
Ginklų fondo atstovai kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais 2012 m. sausio 17 – 20
dienomis dalyvavo Jungtinėse Amerikos Valstijose vykusioje tarptautinėje specializuotoje
ginkluotės parodoje „Shot Show 2012“. Šioje parodoje dalyvavo bei savo produkciją – ginkluotę pristatė daugiau kaip 1 600 firmų iš viso pasaulio, įskaitant pagrindines Europos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų ginkluotės pramonės įmones, jų vadovus. Parodą aplankė daugiau kaip 61 000
lankytojų.
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Parodos metu dalyvauta renginiuose, kurių metu buvo pristatomi naujausi ginkluotės
modeliai. ShotShow paroda skirta tik profesionaliems naudotojams – ginkluotės prekiautojams,
tarpininkams, ginkluotės gamintojų atstovams ir pan., todėl į parodą nėra įleidžiami žmonės, kurie
nėra tiesiogiai susiję su ginkluotės apyvarta.
ShotShow paroda yra viena didžiausių ginkluotės parodų pasaulyje ir pati didžiausia
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Parodos metu gauta, įsisavinta daug informacijos apie naujus
ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar specialiųjų priemonių tipus ir modelius, jų techninius duomenis,
plėtojimo kryptis.
Po parodos Ginklų fondo ir VRM atstovai vyko į susitikimus su JAV įmonės „Action Target,
Inc.“ atstovais. Ši firma, kuri yra įkurta 1986 m., šiuo metu yra viena didžiausių šaudyklų įrangos
tiekėja visoje JAV, taip pat ir daugelyje pasaulio šalių. Šioje firmoje gaminama aukštos kokybės
įvairios paskirties šaudyklų įranga, kuri yra kuriama, projektuojama, gaminama ir įrengiama „Action
Target, Inc.“ įmonės darbuotojų.
Su „Action Target, Inc.“ firmos atstovais buvo tartasi dėl galimybės Lietuvoje įrengti uždaro
tipo šaudyklą patalpose, skirtą teisėsaugos pareigūnams treniruoti, šaudykla turėtų būti lengvai
transformuojama į komercinio poreikio šaudyklą, kurioje galėtų treniruotis savigynos tikslais
ginklus turintys žmonės.
Ginklų fondo atstovai kartu su Vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnybos
atstovais 2012 m. kovo 9-11 dienomis Niurnbergo (Vokietija) parodų centre dalyvavo kasmetinėje
tarptautinėje specializuotoje ginkluotės paroda „IWA & OutdoorClassics 2012“. Joje dalyvavo
daugiau kaip 1 200 firmų iš daugiau kaip 50 valstybių, įskaitant pagrindines Europos ginkluotės
pramonės kompanijas.
„IWA & OutdoorClassics“ paroda, kaip ir „Shot Show“ paroda, yra viena didžiausių
kasmetinių ginkluotės parodų pasaulyje ir pati didžiausia visoje Europos Sąjungoje. Į šią parodą
Ginklų fondo atstovai vyksta kasmet (jau daugiau kaip 10 metų). „IWA & OutdoorClassics“ paroda,
skirtingai nei „Shot Show“ paroda, yra orientuota ne tik į valstybinių institucijų pareigūnus, tačiau ir
į civilius lankytojus. Šioje parodoje lankytojų buvo daugiau nei 36 000.
Ginklų fondo atstovai kartu su Vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnybos
atstovais prieš parodą „IWA & OutdoorClassics“ vyko į Austriją, kur firmos „Glock Ges. m. b. H.“
atstovų kvietimu lankėsi šios firmos gamykloje, kur buvo susipažinta su visais firmos gaminamais
produktais, gamybos procesu, taip pat ir naujų produktų kūrimu, projektavimu ir gamyba.
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Vėliau buvo susitikta su Ginklų fondo partneriais Šveicarijoje - firmų „Ruag Amotec“ ir
„B+T AG“ atstovais. Susitikimų metu Ginklų fondo, VRM ir Viešojo saugumo tarnybos atstovai
buvo supažindinti su priemonėmis, daugiausia skirtomis teisėsaugos institucijų pareigūnams.
•

Buvo surengti šių firmų pristatymai Lietuvos institucijų pareigūnams:

Vokietijos firmos „Rheinmetall Defence“
Šios firmos trijų padalinių vadovybės susitikimas su Lietuvos Respublikos valstybės
institucijų atstovais buvo surengtas 2012 m. vasario 20 – 22 dienomis. Susitikimų metu buvo
pristatyta visų trijų Rheinmetall Defence padalinių gaminamos ginkluotės priemonės, tartasi dėl
2012 metų suplanuotų projektų.
Didžiosios Britanijos firmos „Chemring Defence“
2012-05-15 buvo surengtas išsamus firmos gaminių pristatymas, kuris vyko Kaune.
Renginyje dalyvavo įvairių Lietuvos kariuomenės bei Lietuvos teisėsaugos institucijų atstovai, taip
pat ir Latvijos ir Estijos institucijų atstovai.
Švedijos firmos „AimPoint“
Kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais 2012-06-28 buvo rengtas Švedijos firmos
„AimPoint“ gaminamų optinių taikiklių pristatymas Lietuvos kariuomenės atstovams.
Austrijos firmos „GLOCK“
Austrijos firmos GLOCK atstovams po sėkmingų susitikimų, įvykusių lankantis GLOCK
gamykloje, nusprendus stiprinti savo pozicijas Lietuvoje, buvo nuspręsta, kad firmos atstovai turi
dažniau ir daugiau lankytis Lietuvoje, susitikti su Lietuvos institucijų, kuriose naudojama šios
firmos produkcija atstovais ir surengti mokymus.
2012-10-02 buvo surengtas susitikimas, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai.

Įgyvendindamas kitą programos „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų
aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“ dalį, uždavinį ir priemonę –
aprūpinti fizinius ir juridinius asmenis trumpaisiais B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais
ginklais - Ginklų fondas per 2012 metų atliko šiuos darbus:
•

pateiktas pirkėjų poreikius tenkinantis ginkluotės asortimentas – juridiniams ir fiziniams

asmenims savigynai siūloma įsigyti 25 kalibrų 149 modelio ilgųjų ir trumpųjų šaunamųjų ginklų.
Visiems parduodamiems šaunamiesiems ginklams yra įsigytos pakankamos klientų poreikiams
patenkinti šovinių atsargos.
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•

Ginklų fondo Realizacijos skyrius, įskaitant ir Klaipėdos padalinį, per 2012 m. fiziniams

ir juridiniams asmenims pardavė 1606 vnt. pistoletus ir revolverius.
•

Ginklų fondas be trumpųjų B, C kategorijų šaunamųjų ginklų taip pat parduoda tiek

naujus, tiek ir naudotus – konfiskuotus – ilguosius šaunamuosius ginklus. Per 2012 m. buvo
parduota 229 vnt. lygiavamzdžiai ir graižtviniai medžiokliniai ginklai.
•

Per 2012 m. fiziniams ir juridiniams asmenims parduota 740 tūkst. vnt. įvairių šovinių.

•

Ginklų fondas teisės aktų nustatyta tvarka iš teisėsaugos institucijų priima, surenka

konfiskuotus, priverstinai paimtus, savanoriškai priduotus ginklus, šaudmenis, jų dalis. Šiuos
ginklus, šaudmenis tarpžinybinė Ginklų techninės būklės ir vertės nustatymo komisija įvertina, o
pripažinus ginklus, šaudmenis tinkamais naudoti – Ginklų fondas juos parduoda, pripažinus
netinkamais naudoti – sunaikina. Per 2012 m. buvo suorganizuoti ir įvyko 4 šios komisijos posėdžiai
(1. 2012 m. vasario 10 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-1; 2. 2012 m. gegužės 22 d.
komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-5; 3. 2012 m. rugsėjo 21 d. komisijos posėdžio protokolas
Nr.5GF-11; 4. 2012 m. gruodžio 7 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-16).
Per 2012 m. Ginklų fonde buvo priimta ir lydymo būdu sunaikinta 1273 vnt. pozicijos įvairių
ginklų, jų dalių ir kt. ir 21614 vnt. įvairių šovinių bei jų dalių.
Pirmajai Ginklų fondo vykdomos programos daliai – Specialaus statuso subjektų
aprūpinimas ginkluote – numatyti rezultato - Paraiškose, sutartyse nustatytais terminais įvykdytų
paslaugų, produktų pateikimo specialaus statuso subjektams dalis, proc. (nuo visų paraiškų, sutarčių
skaičiaus) (siektina reikšmė 93 proc. ir daugiau) - ir produkto - Specialaus statuso subjektų pateiktų
pretenzijų dėl Ginklų fondo kaltės vėluojamų įvykdyti ar neįvykdytų paraiškų skaičius, vnt. (ne
didesnis kaip) (siektina reikšmė 2 vnt. ir mažiau) - kriterijai.
Pažymėtina, kad Ginklų fondas per 2012 m. iš specialaus statuso subjektų ir kitų juridinių
asmenų negavo pretenzijų, nusiskundimų dėl parduotų ginklų, suteiktų paslaugų, taip pat dėl
vėluojamų įvykdyti ar neįvykdytų paraiškų. Per 2012 m. visa ginkluotė specialaus statuso
subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims buvo pateikta laiku, t.y. tarpusavio sutartyse
numatytais terminais.
Antrajai Ginklų fondo vykdomos programos daliai – juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas
ginkluote – numatyti rezultato - Įvykdytų paraiškų skaičiaus santykis su gautų iš fizinių ir juridinių
asmenų paraiškų skaičiumi, proc. (siektina reikšmė 94 proc. ir daugiau) - ir produkto – Ginklų
fondo parduotuvėje esantis trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas ( ginklų modelių ir
modifikacijų skaičius, vnt.) (siektina reikšmė 123 vnt. ir daugiau) - kriterijai.
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Fizinių ir juridinių asmenų paraiškos paprastai įvykdomos iškart po apmokėjimo už norimą
įsigyti ginkluotę atlikimo. Fiziniai ir juridiniai asmenys retai užsisako ginklų, šaudmenų, kurių
Ginklų fondo parduotuvėse ir sandėliuose paprastai dėl paklausos nebuvimo, nėra, tačiau kurias
Ginklų fondas per tam tikrą sutartą terminą visada gali atsivežti ir parduoti konkrečiam ginkluotės
užsakovui. Iš to darytina išvada, kad Ginklų fondas visiškai patenkina savo klientų interesus ir
poreikius. Taigi minėtas rezultato kriterijus įgyvendinamas nepriekaištingai.
Ginklų fondas 2012 m. IV ketvirčio pabaigoje juridiniams ir fiziniams asmenims savigynai
prekybai patiekė, siūlė įsigyti 18 kalibrų 125 modelių trumpųjų šaunamųjų ginklų. Taigi produkto
kriterijus - Ginklų fondo parduotuvėje esantis trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas ( ginklų
modelių ir modifikacijų skaičius, vnt.) – yra visiškai įgyvendintas.

„SPECIALAUS STATUSO SUBJEKTŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ
APRŪPINIMAS GINKLAIS, JŲ PRIEDAIS, ŠAUDMENIMIS BEI SPECIALIĄJA
TECHNIKA“ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Vertinimo
kriterijaus
kodas

R-01-42-0101

P-01-42-0101-01

R-01-42-0201

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai
1-asis tikslas: užtikrinti savalaikį specialaus
statuso subjektų aprūpinimą kokybiška,
tarptautinius
standartus
atitinkančia
ginkluote
Paraiškose, sutartyse nustatytais terminais
įvykdytų paslaugų, produktų pateikimo
specialaus statuso subjektams dalis, proc.
(nuo visų paraiškų, sutarčių skaičiaus)
1-ojo tikslo 1-asis uždavinys: aprūpinti
specialaus statuso subjektus jų poreikius
tenkinančiu ginkluotės asortimentu
Specialaus
statuso
subjektų
pateiktų
pretenzijų dėl Ginklų fondo kaltės vėluojamų
įvykdyti ar neįvykdytų paraiškų skaičius,
vnt. (ne didesnis kaip)
2-asis tikslas: užtikrinti įstatymais leistas
galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims
apsirūpinti ginklais ir šoviniais
Įvykdytų paraiškų skaičiaus santykis su
gautų iš fizinių ir juridinių asmenų paraiškų
skaičiumi, proc.
2-ojo tikslo 1-asis uždavinys: aprūpinti

Vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis Įvykdyta
Įvykdymo
planas
procentas

93

100

108

2

0

100

94

100

106
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P-01-42-0201-01

juridinius ir fizinius asmenis jų poreikius
tenkinančiu ginkluotės asortimentu
Ginklų fondo Ginklų parduotuvėje esantis
trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas
(ginklų modelių ir modifikacijų skaičius),
vnt.

123

125

102

Kaip matyti iš aukščiau užpildytos lentelės, Ginklų fondas vertinimo kriterijų reikšmes
palyginti suplanavo tinkamai, be didelių paklaidų.

„SPECIALAUS STATUSO SUBJEKTŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ
APRŪPINIMAS GINKLAIS, JŲ PRIEDAIS, ŠAUDMENIMIS BEI SPECIALIĄJA
TECHNIKA“ PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų
3716

3120,5

84

3716

3120,5

84

816

815,5

99,9

0

0

0

2900

2305

79,5

0

0

0

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

Vykdant „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais,
jų priedais, šaudmenimis bei specialiąją technika“ programą 2012 m. pagal finansavimo šaltinį
(finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus sudarė
816,0 tūkst. litų, panaudoti asignavimai sudarė 815,5 tūkst. litų, įvykdymo procentas 99,9%. Pagal
finansavimo šaltinį (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas sudarė
2900,0 tūkst. litų, panaudoti asignavimai sudarė 2305,0 tūkst. litų, įvykdymo procentas 79,5%.
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Asignavimų nepanaudojimas pirmiausia sietinas su pajamų įmokų surinkimo problema, susijusi su
turto pardavimu, siekiant pardavimo pajamas panaudoti kaip Ginklų fondo išlaidų finansavimo
priemonę.
Taigi Ginklų fondo pajamų įmokų nesurinkimo pagal programą „Specialaus statuso subjektų,
kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja
technika“ į valstybės biudžetą priežastis ta, kad fizinių ir juridinių asmenų perkamoji galia dėl
palyginus vis dar sunkios Lietuvos Respublikos ekonominės padėties yra labai sumažėjusi, perkami
pigesni nenauji, naudoti trumpieji šaunamieji ginklai. Be to, Ginklų fondas, kaip pelno nesiekianti
įstaiga, neskatina žmonių dirbtinai įsigyti ginklų – ginkluotis. Valstybė yra suinteresuota, kad būtų
užtikrinta ir prieinama galimybė žmonėms įsigyti ginklų, t.y. kad ginklus įsigytų tik tie asmenys,
kuriems jie yra būtini.
GINKLŲ FONDO VEIKLA VYKDANT ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRĄ

Ginklų fondas įgyvendindamas Ginklų fondo įstatymu, Sprogmenų apyvartos kontrolės
įstatymu ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu pavestas funkcijas vykdo veiklos priežiūrą ūkio
subjektų, užsiimančių šia licencijuojama veikla:
1. sprogmenų gamyba;
2. sprogmenų naudojimas;
3. sprogmenų prekyba;
4. ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba;
5. ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu.
2012 m. pabaigoje aukščiau minėta licencijuojama veikla vertėsi 32 juridiniai asmenys. 2012
m. gruodžio 31 d. galiojo 18 licencijų verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu, 13
licencijų verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, 1 licencija verstis
sprogmenų gamyba, 7 licencijos naudoti sprogmenis, 1 licencija verstis prekyba sprogmenimis (viso
– 40 licencijų).
Vadovaujantis Ginklų fondo direktoriaus 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1A-10
patvirtintu 2012 m. I pusmečio ir 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1A-60 patvirtintu 2012 m. II
pusmečio licencijų, rašytinių sutikimų turėtojų veiklos planinių patikrinimų planais, Ginklų fondo
Licencijavimo ir kontrolės skyriaus darbuotojai atliko visų kontroliuojamų subjektų, užsiimančių
ūkine komercine veikla, susijusia su ginklų, šaudmenų, sprogmenų apyvarta, planinius patikrinimus.

11
Patikrinimų metu grubių licencijuojamos veiklos, susijusios su ginklais, ginklų priedėliais,
šaudmenimis, jų dalimis, pažeidimų nenustatyta. Kiti trūkumai pašalinti patikrinimo metu arba
licencijų turėtojų atstovai buvo įpareigoti juos pašalinti per trumpą laiką.
Pažymėtina, kad Ginklų fondas ūkio subjektų, užsiimančių licencijuojama ūkine komercine
veikla, veiklos patikrinimus atlieka kas pusę metų. Į patikrinimo metu iškilusius neaiškumus ar
klausimus Ginklų fondo atstovai atsako iškart. Patikrinimų trukmė paprastai yra nuo 15 min.
(įmonės, kurios nevykdo veiklos) iki 2 valandų. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma licencijų turėtojų
licencijuojamą veiklą vykdo ilgą laiką bei pakankamai gerai žino teisės aktų reikalavimus,
daugumos iš jų veiklos mąstai nėra dideli, taip pat jie jau eilę metų nėra fiksuojama grubių
licencijuojamos veiklos taisyklių pažeidimų tikslinga peržiūrėti planinių patikrinimų atlikimo tvarką
ir siūlyti nustatyti, kad licencijų turėtojų patikrinimų periodiškumas gali kisti priklausomai nuo
rizikos įvertinimo (veiklos pobūdis bei keliamas pavojus, veiklos mastas, daromų pažeidimų
pavojingumas visuomenės saugumo interesams).
Neplaninių patikrinimų per 2012 m. atlikta nebuvo.
Lietuvos policijos generaliniam komisarui ir Ginklų fondo direktoriui 2012 m. balandžio 16
d. pasirašius įsakymą Nr. 5-V-298/1A-28 „Dėl civilinėje apyvartoje esančių ginklų, šaudmenų, jų
dalių kontrolės stiprinimo“ 2012 metais Ginklų fondo atstovai licencijuojama ūkine komercine
veikla užsiimančius ūkio subjektus, jų vykdomą veiklą, kaip ir ankstesniais metais, tikrino kartu su
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos
valdybos Licencijavimo skyriaus atstovais. Tikrinti ūkio subjektų buvo vykstama viena transporto
priemone, tokiu būdu buvo taupomos valstybės biudžeto lėšos. Pažymėtina, kad tokie
licencijuojamos veiklos patikrinimai trunka perpus mažiau laiko nei patikrinimai, atliekami abiejų
institucijų atskirai. Tokiu būdu bendri (koordinuoti) ūkio subjektų veiklos patikrinimai
organizuojami ir vykdomi mažinant administracinę naštą verslui bei ekonomiškiau ir efektyviau
naudojant valstybės išteklius. Be to, bendri (koordinuoti) ūkio subjektų veiklos patikrinimai leidžia
išsamiau atsakyti į iškilusius ūkio subjektų, užsiimančių licencijuojama ūkine komercine veikla,
klausimus ir išspręsti iškilusias problemas, nes tokio patikrinimo metu dalyvauja kvalifikuoti kelių
sričių specialistai. Informaciją apie bendrus (koordinuotus) patikrinimo rezultatus saugo ir kaupia
Ginklų fondas bei Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius.
Ginklų fondas ūkio subjektams nuolat teikia metodinę pagalbą – konsultuoja, pateikia
informaciją (dažniausiai konsultuojama telefonu, taip pat informacija siunčiama elektroniniu paštu,
konsultuojama vykdant patikrinimus). Apie naujai priimtus teisės aktus, naujus reikalavimus Ginklų
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fondas ūkio subjektus informuoja iškart po atitinkamų teisės aktų priėmimo. Papildoma informacija,
konsultacijos ūkio subjekto prašymu ar Ginklų fondo iniciatyva suteikiamos atliekant ūkinės
licencijuojamos veiklos patikrinimus. Todėl iki šiol iš esmės nė vienas fizinis ar juridinis asmuo,
vykdantis ūkinę komercinę licencijuojamą veiklą, nesikreipė į Ginklų fondą dėl teisės aktų, kuriuose
reglamentuojama ūkio subjektų komercinė licencijuojama veikla, taikymo. Ginklų fondui nebuvo
poreikio taikyti išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą (binding ruling),
reiškiančio, kad priežiūros institucija, išankstiniu patvirtinimu pritarusi ūkio subjekto paaiškinimui,
kaip šis ketina laikytis tam tiktų teisės aktų reikalavimų, vėliau yra saistoma savo patvirtinimo.
Ginklų fondo interneto svetainėje (www.lgf.lt) skelbiami dažniausiai pateikiami fizinių ir
juridinių asmenų paklausimai, susiję su jų vykdoma licencijuojama ūkine komercine veikla, bei
Ginklų fondo atsakymai į juos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. 1R-247 „Dėl teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir
įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų
patvirtinimo“ Ginklų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1A-79 „Dėl Lietuvos
Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės aktų,
reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus,
sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų
priežiūros sričių reikalavimus, sąrašą. Šis sąrašas paskelbtas Ginklų fondo internetinėje svetainėje
www.lgf.lt ir taip suteiktas viešai paskelbtos informacijos statusas pagal Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 363 straipsnį.
Ginklų fondui priskirtoje licencijavimo srityje per 2012 metus papildomai buvo atlikti šie
darbai:
1. išduotos 5 licencijos:
1.1. 1 licencija verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba;
1.2. 1 licencija verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu;
1.3. 2 licencijos verstis sprogmenų naudojimu;
1.4. 1 licencija verstis prekyba sprogmenimis
2. patikslinta 1 licencija verstis sprogmenų naudojimu.
3. išduoti 25 leidimai gabenti sprogmenis:
3.1. 5 leidimai įvežti sprogmenis Lietuvos vartotojams;
3.2. 20 leidimų gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;
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4. išduota 52 pažymos Ūkio ministerijos Komisijai strateginių prekių eksporto, importo,
tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti, iš jų: 19 pažymų eksporto
licencijai gauti, 28 importo licencijai gauti, 4 tranzito licencijai gauti, 1 pažyma visuotinio importo
licencijai gauti. Ginklų fondo atstovai, kaip minėtos komisijos nariai, per 2012 metais taip pat
dalyvavo 2 šios komisijos posėdžiuose.
5. išduoti 4 galutinio vartotojo sertifikatai.
6. parengta 16 išvadų Policijos departamentui dėl ginklų ir šaudmenų importo.
7. remiantis Ginklų registro duomenimis, pagal pateiktus teisėsaugos institucijų, antstolių,
teismų, notarų, bankroto administratorių, mokesčių inspekcijos, asmenų paklausimus parengta ir
išduota 21 pažyma apie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančius ginklus.
Vadovaujantis Ginklų fondo direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.1A-54
patvirtintomis Pažymų, kad ginklai yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklėmis
Licencijavimo ir kontrolės skyriaus darbuotojai pagal minėtas Pažymų, kad ginklai yra visiškai
netinkami naudoti, išdavimo taisykles 2012 metais išdavė 548 pažymą apie ginklo pripažinimą
visiškai netinkamu naudoti.
Licencijavimo ir kontrolės skyrius įgyvendindamas Lietuvos Respublikos ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatas 2012 m. gegužės 30 d. organizavo Ekspertų komisijos
daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti (toliau - Komisija)
posėdį. Posėdžio metu Komisija nagrinėjo lazerinio prietaiso „Spyder III Arctic“ priskyrimo prie A
kategorijos ginklų ar kitokių apyvartos ribojimo galimybes, padarė redakcinio pobūdžio pataisymus
dėl smogiamojo pobūdžio ginklų, patikslino kriterijus pagal kuriuos ginklai priskiriami
trumpiesiems ar ilgiesiems šaunamiesiems ginklams. Komisijos 2012 m. gegužės 30 d. protokolo
išrašas Nr. 14 paskelbtas „Valstybės žiniose“.

GINKLŲ REGISTRO, INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS IR
FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMAS

Siekdamas tobulinti Ginklų registrą Ginklų fondas 2012 metais parengė ir Vidaus reikalų
ministerijai pateikė investicinį projektą „Ginklų fondo modernizavimas“. Projektu buvo siekiama
sukurti Ginklų registro sąsają su Integruota muitinės informacine sistema, kad būtų galima
automatiniu būdu keistis reikiamais ginklų duomenimis tarpusavyje, užtikrinti savalaikį ir kokybišką
duomenų teikimą iš Ginklų registro į Integruotą muitinės informacinę sistemą ir atvirkščiai. Siekiant
įgyvendinti šį uždavinį, būtina patobulinti Ginklų registro programinę įrangą, įskaitant ir modulius
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bei žiniatinklio tarnybas (web-service), skirtas įgalinti sąsają su Integruota muitinės informacine
sistema, įgyvendinant Ginklų registro sąsają su Integruota muitinės informacine sistema. Projekto
įgyvendinimui buvo prašoma 90 tūkst. litų, tačiau iš Vidaus reikalų ministerijos buvo gautas
atsakymas, kad lėšos nebus skiriamos, todėl šį projektą tikslinga bandyti teikti 2013 metais.
Ginklų fondo eksploatuojamas Ginklų registras kaip ir kiekviena sudėtinga informacinė
sistema reikalauja pastovaus techninio palaikymo bei atsirandančių sutrikimų ar klaidų taisymo. Šių
problemų sprendimui Ginklų fondui lėšos nėra skiriamos. 2012 metais siekdami atstatyti sutrikusią
sąsają su Centrinės hipotekos įstaigos informacine sistema (toliau – CHĮ), bei Ginklų registro
eksporto į Ginklų fondo interneto svetainę sąsają bei naujų sąsajų su Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vadovybės apsaugos departamentu sukūrimui skyrėme 32 tūkst. litų.
2012 metais įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d.
nutarimo Nr. 1457 „Dėl Valstybinio ginklų registro reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų
registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 154-7285) nuostatas, Ginklų fondas parengė šių
teisės aktų, užtikrinančių Ginklų registro duomenų saugą bei techninės dokumentacijos, projektus:
1. Ginklų fondo direktoriaus 2012 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. 1A-33 „ Dėl Ginklų registro
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
2. Ginklų registro specifikaciją (įregistruota Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos 2012-08-03, registracijos Nr. 12/08-03);
3. Ginklų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles;
4. Ginklų registro veiklos tęstinumo valdymo planą;
5. Ginklų registro naudotojų administravimo taisykles.
2012 metais skirtas padidintas dėmesys Ginklų fondo interneto svetainės tobulinimui bei
palaikymui. Iš Ginklų fondo internetinio puslapio programinės įrangos kūrėjos UAB „Idamas“
įsigytas ir atnaujintas programinės įrangos „Smart Web“ funkcionalumas. Taip pat siekiant
pagyvinti internetinį puslapį bei jį padaryti patrauklesniu vartotojams ir Ginklų fondo klientams,
sukurti reklaminiai skydeliai.

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMAS IR VARTOTOJŲ
APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS

Ginklų fondas yra parengęs ir Ginklų fondo interneto svetainėje (www.lgf.lt) paskelbęs
administracinių paslaugų teikimo aprašus apie Ginklų fondo teikiamas administracines paslaugas,
kas padeda asmenims, norintiems gauti iš Ginklų fondo tam tikrą administracinę paslaugą
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(pavyzdžiui, licencijas, leidimus), greitai susižinoti šios paslaugos teikimo sąlygas. Ūkio
subjektams, kuriems Ginklų fondas yra išdavęs licencijas, leidimus ar prieš juos išduodant visada
suteikia metodinę pagalbą apie jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ar jų pasikeitimus.
Pažymėtina, kad Ginklų fondas yra pasirašęs sutartį su VŠĮ „Eksportuojančioji Lietuva“
(www.verslovartai.lt) dėl Ginklų fondo pranešimų dėžutės sistemoje sukūrimo ir taip sudarytos
sąlygos iš teikėjų ir gavėjų priimti dokumentus, reikalingus leidimams išduoti.
Europos Sąjungoje šiuo metu yra plečiamas projektas SCEPYLT, kuriuo siekiama licencijas
komercinių sprogmenų gabenimui per Europos Sąjungos valstybes patvirtinti ir išduoti elektroniniu
būdu. Paminėtina, kad SCEPYLT projektas kilo iš idėjos tobulinti leidimų komerciniams
sprogmenims gabenti sistemą, panaudojant elektroninės komunikacijos priemones ir taip sumažinti
leidimų išdavimo laiką išvengiant ilgai trunkančių pašto procedūrų. Toks projektas buvo pradėtas
įgyvendinti tarp 5 ES šalių, vėliau, buvo nutarta išplėsti jį iki 6 ES šalių. Projektui sėkmingai
veikiant bei įvertinus tai, kad jis tinka ne tik greitai informacijos kaitai, tačiau ir jautrių prekių
kontrolei, Europos Komisija nusprendė palaikyti projektą ir remti jo plėtimą į kitas ES šalis.
Šiame projekte taip pat dalyvauja ir Lietuva (įgaliota institucija – Ginklų fondas), projektas
jau pilnai veikiantis, leidimus būtų galima išduoti naudojantis elektronine sistema kas leistų
sutrumpinti leidimų ūkio subjektams išdavimo laiką. Tačiau šiuo metu kaimyninės valstybės Estija,
Latvija SCEPYLT programoje nedalyvauja, o Lenkija nors ir prisijungusi prie šio projekto, jo
teikiamomis galimybėmis nesinaudoja. Dėl šių priežasčių kol kas negalime išduoti leidimų gabenti
sprogmenis naudodamiesi elektronine sistema SCEPYLT.
2012 metais sukurta nauja elektroninė paslauga, skirta ginklų savininkams aptarnauti: šiuo
metu galima susipažinti su vieša informacija apie registruotus civilinėje apyvartoje esančius ginklus
ir jiems taikomus apribojimus (platesnis paslaugos aprašymas pateiktas I skyriuje).
2012 metais Ginklų fondas siekdamas išsiaiškinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą
bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1203
patvirtintus 2012 metų veiklos prioritetus, atliko Ginklų fondo Licencijavimo ir kontrolės skyriaus ir
Realizacijos skyriaus teikimų paslaugų kokybės įvertinimą bei vartotojų pasitenkinimo matavimus.
Realizacijos skyriaus klientų pasitenkinimo vertinimas vyko anoniminiu būdu, jiems užpildant
anketą, Licencijavimo ir kontrolės skyriaus klientų apklausa buvo vykdoma panaudojant internete
patalpintą anoniminę anketą. Tyrimų metu nustatytas pakankamai aukštas vartotojų pasitenkinimo
indeksas, kuris leidžia daryti išvadą, kad Ginklų fondas teikia kokybiškas administracines ir
viešąsias paslaugas.
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III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Ginklų fondui 2012 m. nebuvo pavesta, todėl nevykdė, nedalyvavo įgyvendinant
tarpinstitucinius veiklos planus, plėtros programas, strategijas. Programą „Specialaus statuso
subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei
specialiąja technika“ Ginklų fondui pavesta įgyvendinti savarankiškai.

IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Vyriausybės programos įgyvendinime Ginklų fondas dalyvauja tik netiesiogiai, kiek tai
susiję su visuomenės, viešojo saugumo užtikrinimu aprūpinant specialaus statuso subjektus
ginkluote.
Detali informacija apie vykdytus programos „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir
fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“ uždavinius
ir priemones pateikta ankstesniuose šios Ginklų fondo veiklos ataskaitos skyriuose.

V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI

2013 m. Ginklų fondo veiklos prioritetai nesikeičia. Pagal galimybes bus vykstama į
tarptautines ginkluotės parodas, jose įgyta informacija bus perteikiama specialaus statuso
subjektams, kitiems juridiniams asmenims, fiziniams asmenims. Ir toliau bus stengiamasi visiškai
patenkinti specialaus statuso subjektų, kitų juridinių, fizinių asmenų poreikius įsigyti jiems
reikalingą teisės aktais leidžiamą ginkluotę.
2013 m. bus naikinama į Ginklų fondą pristatyta netinkama naudojimui ginkluotė. Šiais
metais Ginklų fondas turi parengti, su suinteresuotomis institucijomis suderinti ir patvirtinti teisės
aktus, reikalingus Ginklų registro perdavimui į eksploataciją.
2013 metais Ginklų fondas numato toliau vystyti tarptautinį bendradarbiavimą.

1. Europos Sąjungos (ES) lygmenyje
• Dalyvauti ir pristatyti Lietuvos poziciją Europos Sąjungos bendrame projekte –
SCEPYLT, leidžiančio nuotoliniu elektroniniu būdu priimti paraiškas ir išduoti leidimus sprogmenų
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gabenimui per Europos Sąjungą, koordinaciniuose susitikimuose, bei atsižvelgiant į finansines
galimybes, vykdyti projekto įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje..
• Dalyvauti ir pristatyti Lietuvos poziciją Europos Komisijos darbo grupėse dėl sprogmenų
civilinės apyvartos.
• Formuoti Lietuvos Respublikos poziciją Ginklų fondo kompetencijai priskirtais
klausimais (ginklų politika ir ginklų eksporto kontrolė).
• Užtikrinti Europos Tarybos bendrųjų veiksmų dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su
šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu (2002/589/BUSP) įgyvendinimą.
• Ruoštis Lietuvos pirmininkavimui Europos Tarybai 2013 metais.

2. Jungtinėse Tautose
Užtikrinti 2001 m. Jungtinių Tautų šaulių ginklų veiksmų programos (politiškai
įpareigojantis dokumentas) ir Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų bei
šaudmenų gamybą ir prekybą jais (teisiškai įpareigojantis dokumentas) nuostatų įgyvendinimą bei
vykdymą.
Teikti reikiamas ataskaitas.

3. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO)
Dalyvauti ESBO veikloje – teikti ataskaitas, užtikrinti Dokumento dėl šaulių ginklų ir
Dokumento dėl įprastinių ginklų šaudmenų saugojimo nuostatų vykdymą.
Teikti reikiamas ataskaitas
Kiti Ginklų fondo prioritetai, svarbūs 2013 m. darbai:
• vykdyti funkcijas, susijusias su ūkio subjektų, užsiimančių licencijuojama sprogmenų,
ginklų veikla;
• rengti valstybės projektą „Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos informacijos saugumo valdymo tobulinimas“ bei vėliau įgyvendinti jame
numatytas priemones;
• sugriežtinti ginklų perdarymo į visiškai netinkamus naudoti ginklus reikalavimus;
• užtikrinti Ginklų registro funkcionavimą bei priežiūrą;
• tobulinti Ginklų registro programinę įrangą, teikti Vidaus reikalų ministerijai investicinį
projektą dėl Ginklų registro modernizavimo, kitas priemones Ginklų registro tobulinimui;
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• tęsti bendradarbiavimą su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos bei
kitomis institucijomis užtikrinant ūkio subjektų kontrolę;
• parengti viešųjų pirkimų 2013 metams planą, vykdyti viešuosius pirkimus;
• įgyvendinti Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymo nuostatas.

Direktorius

Gintautas Mišeikis

