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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. Didina visuomenės saugumą, sudarydamas galimybes specialaus statuso
subjektams vykdyti jų funkcijas, o piliečiams – įstatymais numatyta tvarka įsigyti ginklus. Užtikrina
tinkamą Ginklų registro, kaip valstybės registro, funkcionavimą. Lietuvos mastu iš visų valstybės
institucijų, fizinių, kitų juridinių asmenų priima naikinimui skirtus ginklus, šaudmenis, kitą
ginkluotę bei vykdo šios ginkluotės naikinimą.
Ginklų fondas siekdamas tobulinti Ginklų fondo informacijos, Ginklų registre ir kitose
informacinėse sistemose kaupiamos informacijos saugumą dar 2013 metais inicijavo valstybės
projekto „Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
informacijos saugumo valdymo tobulinimo“ rengimą ir įgyvendinimą. 2014 metais šis projektas
buvo baigtas įgyvendinti. Ginklų fondas 2015-10-21 organizavo pakartotinį Ginklų fondo
informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) atitikimo LST ISO/IEC 27001:2013 standartui
sertifikavimą (Ginklų fondui standarto sertifikatas išduotas 2014-12-05), kurį atliko UAB „Sertika“.
Standarto LST ISO/IEC 27001:2013 –įdiegimo tikslas – užtikrinti informacijos saugumą,
įdiegiant informacijos saugumo valdymo sistemą, gilinant darbuotojų žinias ir kompetenciją,
užkertant kelią svarbios informacijos praradimui. Projektas, kurio vertė 2014 m. buvo 400
tūkstančių litų, didžiąja dalimi buvo finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
2015 metais tęstas 2014 m. pradėtas įgyvendinti investicinis projektas „Ginklų registro
modernizavimas“. Projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 2015 metais buvo skirtas 14 481
euras, už šias lėšas pakeistos ir suprogramuotos sąsajos su Nacionaline teismų administracija,
Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos notarų
rūmais.
2015 metus fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pasiūlyta virš 150 skirtingų modelių
ilgųjų ir 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.
Kadangi vidaus reikalų ministras dar 2013 m. raštu įpareigojo Vidaus reikalų ministerijai
pavaldžias įstaigas vykdyti teisės aktų – Ginklų fondo įstatymo - nustatytus reikalavimus bei
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ginkluotę pirkti centralizuotai per Ginklų fondą, todėl 2015 m. Vidaus reikalų ministerijai
pavaldžios įstaigos Ginklų fondui teikė paraiškas norimai įsigyti ginkluotei.
Tačiau daugiausia paraiškų ginkluotei įsigyti 2015 m. teikė Lietuvos kariuomenė.
Pažymėtina, kad specialaus statuso subjektų aprūpinimo ginkluote sėkmė priklauso nuo
paraiškų pateikimo laiku, t.y. einamųjų metų pradžioje. Priešingu atveju gali būti sudėtinga ar
neįmanoma tais pačiais metais atlikti viešųjų pirkimų procedūrų.
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
2015 m. įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių
2015 - 2017 metų strateginio veiklos planą, Ginklų fondui buvo pavesta vykdyti programą –
„Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais,
šaudmenimis bei specialiąja technika“.
2015 m., kaip ir ankstesniais metais, 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, 2015 metais buvo atlikti šie
pagrindiniai darbai:


Per 2015 m. atlikta viešųjų pirkimų, kurių tikslas aprūpinti specialaus statuso subjektus,

ir sutarčių pasirašyta už beveik 44 mln. Eur. Palyginimui, per 2014 m. viešųjų pirkimų, aprūpinant
valstybės institucijas ginkluote, buvo atlikta už perpus mažesnę sumą - 21,65 mln. Eur.


Didžiausią dalį visų paraiškų ginkluotei įsigyti sudaro Lietuvos kariuomenės paraiškos.

Per 2015 m. Lietuvos kariuomenės įvykdyta paraiška ginkluotei įsigyti už 43 mln. Eur. Siekiant
efektyvinti veiklą vykdyti viešuosius pirkimus, skirtus įsigyti ginkluotę Lietuvos kariuomenei, į
Ginklų fondo viešųjų pirkimų komisiją specialisto teisėmis buvo pakviesti dalyvauti Lietuvos
kariuomenės atstovai.


Aplinkos ministerijai buvo atlikta viešųjų pirkimų ir patiekta ginkluotės už 62 tūkst. Eur.



Ginklų fondas už 141,1 tūkst. Eur atliko viešųjų pirkimų ginkluotei, skirtai Policijos

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos reikmėms, įsigyti.
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Su Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Ginklų fondas pasirašė

sutarčių ir atliko viešųjų pirkimų už beveik 100 tūkst. Eur.


Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos patiekta ginkluotės

už 16,7 tūkst. Eur.


Aplankyta viena svarbiausių tarptautinių ginkluotės parodų, vykstančių kasmet

Vokietijoje „IWA& OutdoorClassics“.
Ginklų fondo atstovai 2015 m. kovo 8 - 10 dienomis Niurnbergo (Vokietija) parodų centre
dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje specializuotoje ginkluotės parodoje „IWA & OutdoorClassics
2015“. Joje kasmet dalyvauja daugiau kaip 1 200 firmų iš daugiau kaip 50 valstybių, įskaitant
pagrindines Europos ginkluotės pramonės kompanijas.
IWA & OutdoorClassics 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 yra orientuota ne tik į valstybinių institucijų
pareigūnus, tačiau ir į civilius lankytojus. Šioje parodoje lankytojų apsilanko daugiau nei 35 000.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015
- 2017 metų strateginio veiklos plane Ginklų fondui buvo numatyta per 2015 metus valstybės
institucijoms, specialaus statuso subjektams surengti ne mažiau kaip 4 ginkluotės pristatymus
(produkto kriterijus P-01-42-01-01-02). Ginklų fondas surengė 5-ių ginkluotę gaminančių įmonių
pristatymus Lietuvos Respublikoje:


2015 m. sausio 16 d. surengtas Latvijos įmonės DDuplex ginkluotės pristatymas.

Lietuvos kariuomenės atstovai buvo supažindinti su šios įmonės gaminiais – šaudmenimis, jų
dalimis.


2015 m. balandžio 20 d. surengė Prancūzijos įmonės ECA Robotics gaminių –

specialiųjų paieškos vandenyje transporto priemonių - pristatymą Lietuvos kariuomenės atstovams.
Pristatymo metu dalyviai praktiškai ir teoriškais buvo supažindinti su įvairiais gaminiais, skirtais
kariuomenei.


2015 m. rugsėjo 9 d. Ginklų fondas surengė Brazilijos įmonės CBC pristatymą

Lietuvos kariuomenės atstovams. Pristatymo metu Lietuvos kariuomenės atstovai buvo supažindinti
su naujausiais šios įmonės gaminiais - šaudmenimis, buvo siekiama išsiaiškinti, kurie produktai
labiausiai tinka Lietuvos kariuomenės keliamų užduočių vykdymui.


2015 m. rugsėjo 14-16 dienomis Kroatijos įmonė HS Produkt pristatė savo produkciją –

pistoletus - Lietuvos teisėsaugos įstaigų, taip pat ir Lietuvos kariuomenės, atstovams.
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2015 m. lapkričio 12 d. Ginklų fondas surengė Šveicarijos įmonės B+T AG pristatymą

Lietuvos kariuomenės atstovams. Pristatymo metu Lietuvos kariuomenės atstovai buvo supažindinti
su naujausiais šios įmonės gaminiais - ginklais, buvo siekiama išsiaiškinti, kurie produktai labiausiai
tinka Lietuvos kariuomenės keliamų užduočių vykdymui.
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 2015 metų atliko šiuos darbus:


pateiktas pirkėjų poreikius tenkinantis ginkluotės asortimentas – juridiniams ir fiziniams

asmenims savigynai siūloma įsigyti ne mažiau nei 134 skirtingų modelių ilgųjų ir trumpųjų
šaunamųjų ginklų. Visiems parduodamiems šaunamiesiems ginklams yra įsigytos pakankamos
klientų poreikiams patenkinti šovinių atsargos.


Ginklų fondo Realizacijos skyrius per 2015 m. fiziniams ir juridiniams asmenims

pardavė 2210 vnt. pistoletų ir revolverių.


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

naujus, tiek ir naudotus – konfiskuotus – ilguosius šaunamuosius ginklus. Per 2015 m. buvo parduoti
572 vnt. lygiavamzdžių ir graižtvinių medžioklinių ginklų.


Per 2015 m. fiziniams ir juridiniams asmenims parduota 650 tūkst. vnt. įvairių šovinių

trumpiesiems ir ilgiesiems šaunamiesiems ginklams.


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 2015 m. buvo suorganizuoti ir įvyko 5 šios komisijos posėdžiai
(1. 2015 m. vasario 3 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-1; 2. 2015 m. balandžio 17 d.
komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-4; 3. 2015 m. birželio 9 d. komisijos posėdžio protokolas
Nr.5GF-7; 4. 2015 m. rugsėjo 2 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-9; 5. 2015 m. spalio 16 d.
komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-12.).


Per 2015 m. Ginklų fonde buvo priimta ir sunaikinta 3322 kg arba 3053 vnt. įvairių

ginklų, virš 2000 vnt. kitų daiktinių įrodymų, 78 000 vnt. šovinių.


Pirmajai Ginklų fondo vykdomos programos daliai – Specialaus statuso subjektų

aprūpinimas ginkluote – numatyti rezultato - Užtikrintas paslaugų, produktų tiekimas specialaus
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statuso subjektams nustatytais terminais (siektina reikšmė – ne mažiau kaip 80 proc. visų pasirašytų
sutarčių turi būti įvykdyta laiku) - ir produkto - Specialaus statuso subjektų pateiktų pretenzijų dėl
Ginklų fondo kaltės vėluojamų įvykdyti ar neįvykdytų paraiškų skaičius, vnt. (ne didesnis kaip)
(siektina reikšmė 1 vnt. ir mažiau) - kriterijai.
Pažymėtina, kad Ginklų fondas per 2015 m. iš specialaus statuso subjektų negavo pretenzijų,
nusiskundimų dėl parduotų ginklų, suteiktų paslaugų, taip pat dėl vėluojamų įvykdyti ar neįvykdytų
paraiškų. Per 2015 m. rezultato - Užtikrintas paslaugų, produktų tiekimas specialaus statuso
subjektams nustatytais terminais (siektina reikšmė – ne mažiau kaip 80 proc. visų pasirašytų sutarčių
turi būti įvykdyta laiku - „Visiškai užtikrintas“) – kriterijus buvo visiškai įvykdytas ir užtikrintas,
nes specialaus statuso subjektams ginkluotė buvo pateikta laiku, t.y. tarpusavio sutartyse numatytais
terminais. Ginklų fondas sutartyse su specialaus statuso subjektais nustato daug ilgesnius ginkluotės
pristatymo terminus nei juos yra numatęs pats užsienio ginkluotės tiekėjas. Tačiau ginkluotė yra
strateginis objektas, prekė, jiems gabenti reikalinga gauti nemažai įvairių leidimų, dėl ko bet kada
gali pasitaikyti prekių vėlavimo.
Antrajai Ginklų fondo vykdomos programos daliai – juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas
ginkluote – numatyti rezultato - Užtikrintas fizinių ir juridinių asmenų paraiškų įvykdymas per
nustatytus terminus (siektina reikšmė 80 proc. ir daugiau - „Visiškai užtikrintas“) - ir produkto –
Ginklų fondo Ginklų parduotuvėje esantis trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas (ginklų modelių
ir modifikacijų skaičius), vnt. (siektina reikšmė 130 vnt. ir daugiau) - kriterijai.
Fizinių ir juridinių asmenų paraiškos paprastai įvykdomos iškart po apmokėjimo už norimą
įsigyti ginkluotę atlikimo. Tačiau pasitaiko atvejų, kai fiziniai ir juridiniai asmenys užsisako ginklų,
šaudmenų, kurių Ginklų fondo parduotuvėse ir sandėliuose paprastai dėl mažos paklausos, nėra,
tačiau kurias Ginklų fondas per tam tikrą sutartą terminą visada gali atsivežti ir parduoti konkrečiam
ginkluotės užsakovui.
Paminėtina, kad 2015 m. Lietuvos šaulių sąjungos motyvuotu prašymu, specialiu užsakymu
šauliams, kaip fiziniams asmenims, pateikė daugiau kaip 40 vnt. specialiai žymėtų Glock pistoletų.
Pasirašytas su fiziniais ir juridiniais asmenimis minėtas pavedimo sutartis Ginklų fondas
visuomet įvykdo. Atsižvelgdamas į turėtą nesėkmingą patirtį, kuomet užsakymai vėlavo, Ginklų
fondas sutartyse ir su fiziniais, juridiniais asmenimis nustato ilgesnius nei įprastai ginkluotės
pristatymo terminus. Tokiu atveju pristatymo terminai nepažeidžiami. Tačiau pasitaiko atvejų, kai
gamintojas dėl įvairių priežasčių (ginkluotės gamybos vėlavimo, licencijų gavimo vėlavimo) Ginklų
fondui vėluoja pateikti ginkluotę.
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2015 m. IV ketvirčio pabaigoje juridiniams ir fiziniams asmenims savigynai prekybai Ginklų
fondas patiekė, siūlė įsigyti 18 kalibrų 134 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

P-01-42-0101-02

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai
1-asis tikslas: užtikrinti savalaikį specialaus
statuso subjektų aprūpinimą kokybiška,
tarptautinius
standartus
atitinkančia
ginkluote
Užtikrintas paslaugų, produktų tiekimas
specialaus statuso subjektams nustatytais
terminais
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)
Surengta ginkluotės pristatymų, seminarų
specialaus statuso subjektams, skaičius
2-asis tikslas: užtikrinti įstatymais leistas
galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims
apsirūpinti ginklais ir šoviniais

R-01-42-0201

Užtikrintas fizinių ir juridinių asmenų
paraiškų įvykdymas per nustatytus terminus

P-01-42-0201-01

2-ojo tikslo 1-asis uždavinys: aprūpinti
juridinius ir fizinius asmenis jų poreikius
tenkinančiu ginkluotės asortimentu
Ginklų fondo Ginklų parduotuvėje esantis
trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas
(ginklų modelių ir modifikacijų skaičius),
vnt.
Elektroniniai pirkimai (iš visų skelbiamų
pirkimų) sudarys ne mažiau kaip, procentais

P-01-42-0201-02

Vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis
Įvykdyta
Įvykdymo
planas
procentas

Visiškai
užtikrintas

Visiškai
užtikrintas

100

1

0

100

4

5

125

Visiškai
užtikrintas

Visiškai
užtikrintas

100

130

134

103

100

118

85

8

P-01-42-0201-03

(2013 metais – 80; 2016 metais – 90)
Kompiuterinių darbo vietų, aprūpintų ne
senesne nei 5 metų technika, dalis nuo bendro
naudojimo, procentais (2014 metais – 28 proc.)

30

31

103

„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. eurų
1162

1050,5

90,4

274,0
274,0

273,6
273,6

99,9
99,9

0

0

0

888,0
0

776,9
0

87,5
0

Panaudoti
Asignavimų
asignavimai, panaudojimas,
tūkst. eurų
procentais

Pagal 2015 m. biudžeto išlaidų sąmatą Ginklų fondui programos vykdymui (programos
kodas 01.42 „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų
priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika“) buvo patvirtinta 1 084 917 Eur asignavimų. Pagal
priemonės „Pateikti specialaus statuso subjektams ginkluotę pagal gautas paraiškas“ ir
„Modernizuoti Ginklų registrą“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) skirta 273 981 Eur, iš jų 168
559 Eur darbo užmokesčiui. Pagal priemonę „Parduoti ginkluotę fiziniams ir privatiems juridiniams
asmenims“ (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.) skirta 810 936 Eur, iš jų 193 177 Eur darbo
užmokesčiui ir 426 900 Eur turtui įsigyti.
Europos Sąjungos lėšos Ginklų fondo vykdomai programai, kitoms Ginklų fondo atliekamos
funkcijoms nebuvo naudojamos.
Ginklų fondo faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį sudarė 837306,28 Eur. Iš
valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 776896,71 Eur ir kasinės išlaidos,
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prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių sudarė 776896,71 Eur. Negautų biudžeto
asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 137431,84 Eur.
Vykdant „Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais,
jų priedais, šaudmenimis bei specialiąją technika“ programą 2015 m. pagal finansavimo šaltinį
(finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus sudarė
274,0 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudarė 273,6 tūkst. eurų, įvykdymo procentas 99,9 %.
Pagal finansavimo šaltinį (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio
planas sudarė 888,0 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudarė 776,9 tūkst. eurų, įvykdymo
procentas 87,5 %. 2015 m. Pagal ekonominę klasifikaciją 2.1.1.1.1.01 lėšos liko neįsisavintos, nes
etatai nebuvo užpildyti visiškai nei buvo planuota. Taip pat Ginklų fondo sąnaudų mažinimas apima
visas sritis – Ginklų fondas stengiasi sutaupyti kitų paslaugų išlaidų sąskaitą bei prekių pirkimo
sąskaita tam, kad būtų sumažintos valdymo išlaidas.
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.
2015 m. pabaigoje aukščiau minėta licencijuojama veikla vertėsi 44 juridiniai asmenys. 2015
m. gruodžio 31 d. galiojo 28 licencijos verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu, 23
licencijos verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, 2 licencijos verstis
sprogmenų gamyba, 7 licencijos naudoti sprogmenis, 5 licencijos verstis prekyba sprogmenimis
(viso – 65 licencijos).
Ginklų fondui priskirtoje licencijavimo srityje per 2015 metus papildomai buvo atlikti šie
darbai:
1. išduotos 7 licencijos:
1.1. 2 licencijos verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba;
1.2. 3 licencijos verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu;
1.3. 1 licencija prekybai sprogmenimis;
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1.4. 1 licencija sprogmenų gamybai;
2. patikslintos 2 licencijos.
3. išduoti 25 leidimai gabenti sprogmenis:
3.1.1. 2 leidimai įvežti sprogmenis Lietuvos vartotojams;
3.1.2. 23 leidimai gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;
4. išduotos 83 pažymos Ūkio ministerijos Komisijai strateginių prekių eksporto, importo,
tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti, iš jų: 30 pažymų eksporto
licencijai gauti, 17 importo licencijai gauti, 24 pažymos visuotinio siuntimo Europos Sąjungoje
licencijai gauti, 12 importo sertifikatų.
5. išduoti 26 galutinio vartotojo sertifikatai.
6. parengtos 23 išvados Policijos departamentui dėl ginklų ir šaudmenų importo.
8. remiantis Ginklų registro duomenimis, pagal pateiktus teisėsaugos institucijų, antstolių,
teismų, notarų, bankroto administratorių, Valstybinės mokesčių inspekcijos, asmenų paklausimus
parengtos ir išduotos 262 pažymos apie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančius ginklus.
Ginklų fondui taip pat pavesta įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. sausio 15
d. Reglamentą dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo. Įgyvendinant šio
Reglamento nuostatas parengtas Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės tvarkos
aprašas, kuris 2015-09-29 patvirtintas vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-752. Iki 2015 m.
gruodžio 31 d. Ginklų fondas nebuvo užregistravęs nei vieno prekiautojo registruojamais
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais.
Vadovaudamiesi Ginklų fondo direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 2A-31
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 2015 metais išdavė 824 pažymas apie ginklo pripažinimą
visiškai netinkamu naudoti.
Vadovaujantis Ginklų fondo direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1A-15 patvirtintu
2014 metų licencijų, rašytinių sutikimų turėtojų veiklos planinių patikrinimų planu, Ginklų fondo
Licencijavimo ir kontrolės skyriaus darbuotojai atliko visų kontroliuojamų subjektų, užsiimančių ir
realiai vykdančių ūkinę komercinę veiklą, susijusią su ginklų, šaudmenų, sprogmenų apyvarta,
planinius patikrinimus. Viso buvo atlikti 41 planinis patikrinimas. 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.
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Pažymėtina, kad Ginklų fondas siekdamas mažinti administracinę naštą ūkio subjektų
patikrinimus atlieka atsižvelgdamas į rizikos veiksnius. Ūkio subjektų, užsiimančių ginklų taisymu,
ginklų ir šaudmenų perdirbimu veiklos patikrinimai atliekami vieną kartą per metus, ūkio subjektų,
užsiimančių ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų gamyba bei sprogmenų gamyba,
sprogmenų naudojimu, prekyba sprogmenimis du kartus per metus. Į patikrinimo metu iškilusius
neaiškumus ar klausimus Ginklų fondo atstovai atsako iškart. Patikrinimų trukmė paprastai yra nuo
15 min. (įmonės, kurios nevykdo veiklos ar jos dar nepradėjo vykdyti) iki 4 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 jiems jau daugelį 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 2015 m. atlikta nebuvo.
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
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 fondas vadovaudamasis Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų rekomendacijomis bei
siekdamas tobulinti ūkio subjektų priežiūrą, skatinti verslą yra prisijungęs prie Deklaracijos dėl
pirmųjų verslo metų.
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
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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 363 straipsnį.
Licencijavimo ir kontrolės skyrius, įgyvendindamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
nuostatas, 2015 m. gegužės 5 d. organizavo Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams
ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti (toliau - Komisija) posėdį. Posėdžių metu priimti
sprendimai buvo paskelbti Teisės aktų registre.
GINKLŲ REGISTRO, INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS IR
FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMAS
Ginklų fondas 2015 m. toliau sėkmingai tęsė 2013 m. parengto investicinio projekto „Ginklų
fondo modernizavimas“ 2015 metams planuotas priemones. Pažymėtina, kad Projektu siekiama
modernizuoti šiuo metu veikiantį Ginklų registrą, sukuriant papildomas Ginklų registro sąsajas su
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Integruota muitinės
informacine sistema, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacine sistema,
Nacionalinės teismų administracijos administruojama Lietuvos teismų integruota informacine
sistema, Lietuvos Respublikos prokuratūros informacine sistema, Lietuvos notarų rūmų
administruojama E - Notaro informacine sistema, Lietuvos Respublikos adresų registru, pakeisti ir
suprogramuoti sąsają su POLIS LVP, kad būtų galima automatiniu būdu keistis reikiamais ginklų
duomenimis tarpusavyje, užtikrinti savalaikį ir kokybišką duomenų teikimą iš Ginklų registro į
Informacines sistemas ir registrus ir atvirkščiai.
Projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 2015 metais buvo skirta 14 481 euras, už šias
lėšas pakeistos ir suprogramuotos sąsajos su Nacionaline teismų administracija, Valstybine
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos notarų rūmais. Pagal
2015 m. balandžio 30 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 7F-40 su UAB „Leksinova“ suprogramuota
galimybė teikti ir gauti duomenis iš Ginklų registro į Nacionalinės teismų administracijos
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informacinę sistemą LITEKO, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos informacinę sistemą ir Lietuvos notarų rūmų informacinę sistemą E-notaras. Pagal 2015
m. lapkričio 16 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 7F-143 su UAB „Leksinova“ patobulintas ginklų
kategorijų, tipų, gamintojų, modelių, šaudmenų klasifikatorius, atliktas testavimas bei klaidų
taisymas bei kiti nedidelės apimties darbai.
2016 m. numatoma skirti 14000 eurų sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis ar
registrais sukūrimo ar pakeitimo darbams. Pažymėtina, kad brangstant programavimo paslaugoms,
tokia suma gali būti nepakankama.
2015 metais, kaip ir ankstesniais metais, buvo tobulinama Ginklų fondo interneto svetainė,
kurios naudojimas, funkcionalumas būtų patogesnis Ginklų fondo klientams ir kitiems svetainės
lankytojams. 2015 metais buvo atnaujinta Ginklų fondo internetinė svetainė papildant ją informacija
atitinkamai pagal naujausią Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo redakciją. Bendradarbiaujant su UAB „Idamas“ atnaujinta interneto
svetainės programinė įranga. Ginklų fondo tinklalapis nuolat atnaujinamas talpinant aktualią
informaciją.
GINKLŲ FONDO INFORMACIJOS SAUGUMO TOBULINIMAS
Ginklų fondas siekdamas tobulinti Ginklų fondo informacijos, Ginklų registre ir kitose
informacinėse sistemose kaupiamos informacijos saugumą 2015-10-21 suorganizavo pakartotinį
Ginklų fondo informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) atitikimo LST ISO/IEC 27001:2013
standartui sertifikavimą (Ginklų fondui Standarto sertifikatas išduotas 2014-12-05), kurį atliko UAB
„Sertika“. Pakartotinio sertifikavimo metu Ginklų fondo ISVS veikloje neatitikčių LST ISO/IEC
27001:2013 standartui nerasta.
Tikimės, kad informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti LST ISO/IEC 27001:2013
standarto reikalavimus, padės tinkamai apsaugoti vertingą ir svarbią informaciją – vertybę, kurią
reikia saugoti nuo įvairių grėsmių, pradedant nuo konfidencialumo praradimo, baigiant informacinių
sistemų veiklos palaikymu.
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,
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kas padeda asmenims, norintiems gauti iš Ginklų fondo tam tikrą administracinę paslaugą
(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.
Įgyvendinant „vieno langelio“ atnaujinti Ginklų fondo teikiamų paslaugų aprašymai bei pateikti
„Verslo vartams“.
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.
Ginklų fondas dalyvauja Europos Komisijos remiamame SCEPYLT projekte, 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. 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.
III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Ginklų fondui 2015 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.
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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
2015 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 – pagal pateiktas paraiškas bus vykdomi viešieji
pirkimai ginkluotei įsigyti.
2015 m. bus naikinama į Ginklų fondą pristatyta netinkama naudojimui ginkluotė.
2015 metais Ginklų fondas numato toliau vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, organizuoti
susitikimus su užsienio ginkluotės tiekėjais, kurie tiek Ginklų fondui, tiek ir specialaus statuso
subjektams suteiktų naujos informacijos apie jų gaminamą produkciją.
1. Europos Sąjungos (ES) lygmenyje
 Dalyvauti ir pristatyti Lietuvos poziciją Europos Komisijos darbo grupėse dėl sprogmenų,
sprogmenų pirmtakų civilinės apyvartos.
 Formuoti Lietuvos Respublikos poziciją Ginklų fondo kompetencijai priskirtais
klausimais (ginklų politika ir ginklų eksporto kontrolė), teikti privalomas ataskaitas Europos
Sąjungos institucijoms.
 Užtikrinti Europos Tarybos bendrųjų veiksmų dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su
šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu (2002/589/BUSP) įgyvendinimą.
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 bei teikti būtinas ataskaitas.
3. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO)
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Dalyvauti ESBO veikloje – teikti ataskaitas, užtikrinti Dokumento dėl šaulių ginklų ir
Dokumento dėl įprastinių ginklų šaudmenų saugojimo nuostatų vykdymą.
Kiti Ginklų fondo prioritetai, svarbūs 2016 m. darbai:
 vykdyti funkcijas, susijusias su ūkio subjektų, užsiimančių licencijuojama sprogmenų,
ginklų apyvarta, priežiūra, išduoti Ginklų fondo kompetencijai priskirtas licencijas, leidimus,
pažymas;
 užtikrinti Ginklų registro funkcionavimą bei priežiūrą;
 įgyvendinti investiciniame projekte „Ginklų registro modernizavimas“ 2016 metams
numatytas priemones, organizuoti Ginklų registro programinės įrangos tobulinimą;
 pasirengti įgyvendinti Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. Reglamentą 2015/2403,
kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad
deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti;
 stiprinti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolę.

Direktoriaus pavaduotojas,
l.e. direktoriaus pareigas

Jonas Šalavėjus

