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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 2013 metais inicijavo valstybės projekto
„Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
informacijos saugumo valdymo tobulinimo“ rengimą ir įgyvendinimą.
Projekto vienas pagrindinių tikslų - užtikrinti informacijos saugumą, įdiegiant informacijos
saugumo valdymo sistemą, gilinant darbuotojų žinias ir kompetenciją, užkertant kelią svarbios
informacijos praradimui. Projektas, kurio vertė 400 tūkstančių litų, didžiąja dalimi finansuojamas
Europos Sąjungos lėšomis.
Pažymėtina, kad 2013 metais Ginklų fondo klientams buvo suteikta unikali galimybė –
Ginklų fondo puslapyje nemokamai įvesti skelbimus apie norimus parduoti savo turimus asmeninius
ginklus, kitą amuniciją, ginklų priedus (pavyzdžiui, optiką ir pan.). Taip pat Ginklų fondo klientai
naudodamiesi skelbimų rubrika gali surasti norimą įsigyti ginklą, amuniciją. Beje, ginklų įsigijimo
faktas visuomet registruojamas ginklų parduotuvėse, o trumpojo ginklo įsigijimo faktas – tik Ginklų
fondo parduotuvėje.
Per 2013 metus fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pasiūlyta virš 150 skirtingų 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 subjektams pagal 2013 m. pasirašytas tarpusavio sutartis buvo pateikta
visa 2013 m. numatyta pateikti ginkluotė. Vidaus reikalų ministras 2013 m. raštu įpareigojo Vidaus
reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas vykdyti teisės aktų – Ginklų fondo įstatymo - nustatytus
reikalavimus bei ginkluotę pirkti centralizuotai per Ginklų fondą. Tuo tikslu minėtos Vidaus reikalų
ministerijai pavaldžios įstaigos Ginklų fondui kasmet privalės teikti paraiškas norimai įsigyti
ginkluotei.
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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

2013 m. įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių
2013 -2015 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“. Šia programa Ginklų fondas taip pat įgyvendina ir
vidaus reikalų ministro 2013 metų veiklos 1-ą prioritetą „Sudarysime sąlygas didinti viešojo
valdymo institucijų veiklos ir valdymo rezultatyvumą, gyventojų dalyvavimą viešųjų reikalų
sprendime, efektyvinsime viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, užtikrinsime didesnį jų
prieinamumą ir kokybę“.
2013 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, 2013 metais buvo atlikti šie
darbai:
•

2013 m. Ginklų fondas gavo Lietuvos kariuomenės paraišką ginkluotei įsigyti (8

pozicijos, kurioms buvo vykdomas atskiras viešasis pirkimas), ją išanalizavo bei vadovaujantis
pateikta paraiška vykdė ginkluotės pirkimus. Paminėtina, kad siekiant efektyviau vykdyti viešuosius
pirkimus, skirtus įsigyti ginkluotę Lietuvos kariuomenei, į Ginklų fondo viešųjų pirkimų komisiją
specialisto teisėmis buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos kariuomenės atstovas.
•

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.
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Tačiau vidaus reikalų ministras 2013 m. IV ketvirtyje atskiru raštu įpareigojo Vidaus reikalų
ministerijai pavaldžias įstaigas ginkluotės pirkimus vykdyti centralizuotai, t.y. kiekvienais
kalendoriniais metais Ginklų fondui teikti paraiškas reikalingai ginkluotei, o Ginklų fondas, atlikęs
viešuosius pirkimus, šią ginkluotę pateiks valstybės institucijoms.
•

Aplankyta viena pagrindinių specializuotų tarptautinių ginkluotės parodų Vokietijoje

„IWA& OutdoorClassics“.
Ginklų fondo atstovai kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais 2013 m. kovo mėn.
Niurnbergo (Vokietija) parodų centre dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje specializuotoje ginkluotės
paroda „IWA & OutdoorClassics 2013“. 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.
Ginklų fondo atstovai kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais pasibaigus parodai
„IWA & OutdoorClassics“ vyko į Vokietijos firmos „Diehl BGT Defence“ gamyklą, kur buvo
pristatyta „Diehl BGT Defence“ gaminama karinė ginkluotė, kurią ateityje galimai įsigys Lietuvos
kariuomenė.
Pažymėtina, kad 2013 metais Ginklų fondo atstovai į tarptautinę ginkluotės parodą „Shot
Show“ dėl lėšų taupymo nevyko.
•

2013 m. balandžio 24 – 25 dienomis Ginklų fondo atstovai kartu su Lietuvos

kariuomenės atstovais dalyvavo Vokietijoje organizuotoje praktinėje ginkluotės demonstracijoje
„Infantry Symposium“, kuriame buvo pristatomi įvairių Europos ginkluotės gamintojų gaminiai,
demonstruojamas šių gaminių, priemonių veikimas. Įvairių valstybės institucijų pareigūnai dalijosi
patirtimi ir informacija.
•

2013 metais buvo surengtas Vokietijos firmos „Rheinmetall Defence“ ginkluotės

pristatymas, skirtas Lietuvos kariuomenei.
•

2013 m. Ginklų fondo atstovas dalyvavo tiek Briuselyje, tiek ir Lietuvos Respublikoje

organizuotose darbo grupių posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi bendri Europos Sąjungai svarbūs
klausimai sprogmenų civilinės apyvartos srityje. Paminėtina, kad šiuo metu planuojama keisti,
tobulinti 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų
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sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas,
13 skyrius, 12 tomas, p. 58).
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 2013 metų atliko šiuos darbus:
•

pateiktas pirkėjų poreikius tenkinantis ginkluotės asortimentas – juridiniams ir fiziniams

asmenims savigynai siūloma įsigyti virš 150 skirtingų modelių ilgųjų ir trumpųjų šaunamųjų ginklų.
Visiems parduodamiems šaunamiesiems ginklams yra įsigytos pakankamos klientų poreikiams
patenkinti šovinių atsargos.
•

Ginklų fondo Realizacijos skyrius per 2013 m. fiziniams ir juridiniams asmenims

pardavė 1613 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 2013 m. buvo
parduota 245 vnt. lygiavamzdžiai ir graižtviniai medžiokliniai ginklai.
•

Per 2013 metus Ginklų fondo klientai ypatingai pradėjo domėtis deaktyvuotais, t.y.

perdarytais į visiškai netinkamus naudoti, ginklais. Ginklų fondas per 2013 m. praplėtė šių ginklų
asortimentą, kurį pasiūlė savo klientams. Todėl per 2013 metus Ginklų fondas pardavė net 1053 vnt.
įvairių deaktyvuotų ginklų. Tokio tipo ginklai dažniausiai naudojami kolekcijoms sudaryti,
naudojami kaip interjero detalės ir pan.
•

Per 2013 m. fiziniams ir juridiniams asmenims parduota 565 tūkst. vnt. įvairių šovinių

trumpiesiems 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 2013 m. buvo suorganizuoti ir įvyko 7 šios komisijos posėdžiai
(1. 2013 m. kovo 27 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-3; 2. 2013 m. balandžio 30 d.
komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-5; 3. 2013 m. gegužės 31 d. komisijos posėdžio protokolas
Nr.5GF-7; 4. 2013 m. birželio 14 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-9; 5. 2013 m. rugpjūčio
14 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-10; 6. 2013 m. spalio 8 d. komisijos posėdžio
protokolas Nr.5GF-15; 7. 2013 m. lapkričio 26 d. komisijos posėdžio protokolas Nr.5GF-17).
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Per 2013 m. Ginklų fonde buvo priimta ir sunaikinta 803 vnt. pozicijos įvairių ginklų, jų
dalių, kurių bendras svoris sudarė 1081 kg ir 32 374 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 94 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 2013 m. iš specialaus statuso subjektų negavo pretenzijų,
nusiskundimų dėl parduotų ginklų, suteiktų paslaugų, taip pat dėl vėluojamų įvykdyti ar neįvykdytų
paraiškų. Per 2013 m. dėl užsienio ginkluotės tiekėjų kaltės ne visa ginkluotė, skirta specialaus
statuso subjektams buvo pateikta laiku (įvykdyta 46 procentai suplanuotos reikšmės). 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 ir įvyko pavėluotas suplanuotų ir
užsakytų prekių pateikimas specialaus statuso subjektams. Tačiau nė vienas specialaus statuso
subjektas neturėjo pretenzijų dėl vėluojamos pateikti ginkluotės. Kita vertus, prekių vėlavimas buvo
labai nežymus, kartais buvo vėluojama vos kelias dienas nei numatyta tarpusavio bendradarbiavimo
sutartyse.
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 95 proc. ir daugiau) - ir produkto – Ginklų
fondo parduotuvėje esantis trumpųjų šaunamųjų ginklų asortimentas (ginklų modelių ir modifikacijų
skaičius, vnt.) (siektina reikšmė 126 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 paklausos nebuvimo, nėra,
tačiau kurias Ginklų fondas per tam tikrą sutartą terminą visada gali atsivežti ir parduoti konkrečiam
ginkluotės užsakovui. Pasirašytas su fiziniais ir juridiniais asmenimis minėtas pavedimo sutartis
Ginklų fondas visuomet įvykdo. Todėl Ginklų fondas visiškai patenkina savo klientų interesus ir
poreikius. Taigi minėtas rezultato kriterijus įgyvendinamas nepriekaištingai.
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Ginklų fondas 2013 m. IV ketvirčio pabaigoje juridiniams ir fiziniams asmenims savigynai
prekybai patiekė, siūlė įsigyti 18 kalibrų 152 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

P-01-42-0201-01

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

Vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis Įvykdyta
Įvykdymo
planas
procentas

94

43

46

2

0

100

95

126

100

152

105

121
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„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
3380,4

2675

79,1

3380,4

2675

79,1

804,0

803,2

99,9

0

0

0

2576,4

1871,8

72,7

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 2013 m. pagal finansavimo šaltinį
(finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus sudarė
804,0 tūkst. litų, panaudoti asignavimai sudarė 803,2 tūkst. litų, įvykdymo procentas 99,9%. Pagal
finansavimo šaltinį (finansavimo šaltinio kodas 1.4.1.1.1.) ataskaitinio laikotarpio planas su
patikslinimais sudarė 2576,4 tūkst. litų, panaudoti asignavimai sudarė 1871,8 tūkst. litų, įvykdymo
procentas 72,7%. 2013 m. IV ketvirtyje Ginklų fondas programos įgyvendinimui iš valstybės
biudžeto faktiškai gavo 2675012,66 litų, iš jų 912315,08 litų darbo užmokesčiui ir 13605,80 litų
turtui įsigyti. Vykdomos programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos
straipsnių sudarė 2675012,66 litų, iš jų 912315,08 litų darbo užmokesčiui ir 13605,80 litų turtui
įsigyti. Asignavimų nepanaudojimas pirmiausia sietinas su pardavimo pajamų mažėjimu, susijusiu
su turto pardavimu, siekiant pardavimo pajamas panaudoti kaip Ginklų fondo išlaidų finansavimo
priemonę. Pajamos mažėja dėl to, kad fiziniai ir juridiniai asmenys atsakingai planuoja savo pajamas
ir išlaidas, todėl ne pirmo būtinumo prekėms, įskaitant ginklus, šaudmenis, lėšas leidžia pamatuotai.
Be to, Ginklų fondas, kaip pelno nesiekianti įstaiga, neskatina žmonių dirbtinai įsigyti ginklų –
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ginkluotis. Valstybė yra suinteresuota tik, kad būtų užtikrinta ir prieinama galimybė žmonėms
įsigyti ginklų, t.y. kad ginklus įsigytų tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini.
Kita svarbi priežastis asignavimų nepanaudojimo siejama su 2011 m. Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Lietuvos Respublikos Seime
priėmimu. Šis įstatymas suteikė teisę viešuosius pirkimus ginkluotei įsigyti vykdyti bet kuriai
perkančiajai organizacijai, kuri turi teisę turėti ir laikyti atitinkamą ginkluotę, savarankiškai. Ginklų
fondas, įgaliotas Ginklų fondo įstatymu vykdyti ginkluotės prekybą, kaip tiekėjas dalyvauja
perkančiųjų organizacijų minėtuose viešuosiuose pirkimuose. Dažniausiai pirkimų sąlygose
nurodoma, kad už pateiktą ginkluotę perkančioji organizacija apmokės tik po 30 -90 kalendorinių
dienų po ginkluotės pristatymo ir pateikimo. Tuo tarpu išimtinai visi užsienio ginkluotės tiekėjai, iš
kurių Ginklų fondas perka produkciją, už įsigyjamą ginkluotę reikalauja išankstinio apmokėjimo.
Tokiu atveju Ginklų fondui svarbu visuomet turėti laisvų apyvartinių lėšų (pajamų įmokų) kurias,
aišku, privalo naudoti pagal nustatytą paskirtį prisilaikant biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, bet
šiuo metu visiškai patenkinti savo poreikio negali, nes tenka gyventi taupymo režimu, tam, kad
būtume pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas vykdant viešuosius pirkimus, atliekamus gynybos ir
saugumo srityje.
Taip pat atsižvelgiant į tai, kad nuo 2013 m. spalio 1 d. buvo numatyta atkurti
neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio dalį teisėjams ir valstybės tarnautojams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė pasiūlė valstybės institucijoms ir įstaigoms taupiai naudoti valstybės
biudžeto asignavimus, o sutaupytas lėšas panaudoti darbo užmokesčiui atkurti.
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.
2013 m. pabaigoje aukščiau minėta licencijuojama veikla vertėsi 35 juridiniai asmenys. 2013
m. gruodžio 31 d. galiojo 21 licencija verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu, 18
licencijų verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, 1 licencija verstis
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sprogmenų gamyba, 7 licencijos naudoti sprogmenis, 1 licencija verstis prekyba sprogmenimis (viso
– 48 licencijos).
Ginklų fondui priskirtoje licencijavimo srityje per 2013 metus papildomai buvo atlikti šie
darbai:
1. išduotos 8 licencijos:
1.1. 5 licencija verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba;
1.2. 3 licencija verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu;
2. patikslintos 2 licencijos verstis ginklų, A kategorijos priedėlių, šaudmenų, jų dalių
gamyba;
3. patikslinta 1 licencija verstis ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu.
1. išduoti 36 leidimai gabenti sprogmenis:
41.1. 10 leidimų įvežti sprogmenis Lietuvos vartotojams;
4.1.2. 23 leidimai gabenti sprogmenis tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;
1.3. 3 leidimai išvežti sprogmenis iš Lietuvos Respublikos teritorijos
4. išduotos 77 pažymos Ūkio ministerijos Komisijai strateginių prekių eksporto, importo,
tranzito ir tarpininkavimo licencijų išdavimo klausimams spręsti, iš jų: 14 pažymų eksporto
licencijai gauti, 26 importo licencijai gauti, 35 pažymas visuotinio siuntimo Europos Sąjungoje
licencijai gauti, 2 tarpininkavimo licencijas.
5. išduota 14 galutinio vartotojo sertifikatų.
6. parengta 14 išvadų Policijos departamentui dėl ginklų ir šaudmenų importo.
7. remiantis Ginklų registro duomenimis, pagal pateiktus teisėsaugos institucijų, antstolių,
teismų, notarų, bankroto administratorių, Valstybinės 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 2013 metais išdavė 1347 pažymas apie ginklo pripažinimą
visiškai netinkamu naudoti.
Ginklų fondas 2013 metais įvertinęs Europos Sąjungos institucijų keliamą susirūpinimą dėl
visiškai netinkamų ginklų galimo panaudojimo nusikalstamiems tikslams inicijavo Ginklų,
šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų
perdirbimo kolekcijoms, imitacinių ginklų naudojimo ir ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių
parodų organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. įsakymo
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31 d. įsakymu Nr. 5-V-266 pakeitimus bei pateikė pasiūlymus dėl šių taisyklių sugriežtinimo.
Patvirtinus naujos redakcijos taisykles visiškai netinkamų ginklų galimas panaudojimas neteisėtiems
tikslams tapo sudėtingesnis. Dauguma taikomų reikalavimų tapo griežtesni nei, pavyzdžiui, taikomi
Vokietijoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse.
Vadovaujantis Ginklų fondo direktoriaus 2013 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1A-15
patvirtintu 2013 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. 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 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) iki 4valandų. 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 2013 m. atlikta nebuvo.
Lietuvos policijos generaliniam komisarui ir Ginklų fondo direktoriui 2013 m. balandžio 22
d. pasirašius įsakymą Nr. 5-V-319/1A-18 „Dėl civilinėje apyvartoje esančių ginklų, šaudmenų, jų
dalių kontrolės stiprinimo“ 2013 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
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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
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
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
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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 Lietuvos Respublikos ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatas 2013 m. kovo 5 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, priėmė sprendimą dėl daiktų, turinčių
įmontuotus kontaktus ir sukonstruotų taip, kad juos galima panaudoti kaip elektros šoko įtaisus ir
priskyrė D kategorijos ginklams – elektros šoko įtaisams savigynai.
Komisijos 2013 m. kovo 5 d. protokolo išrašas Nr. 15 buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“.

GINKLŲ REGISTRO, INFORMACINIŲ SISTEMŲ VEIKLOS IR
FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMAS

Siekdamas tobulinti Ginklų registrą, Ginklų fondas 2013 metais parengė ir Vidaus reikalų
ministerijai pateikė investicinį projektą „Ginklų fondo modernizavimas“. 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 administruojamą 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 Lietuvos Respublikos policijos informacinės sistemos Licencijuojamos
veiklos posistemiu toliau, 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. Pritarus projekto tikslams ir uždaviniams 2014 projekto
įgyvendinimui skirta 50 tūkst. litų, 2015 m. – 50 tūkst. litų, 2016 m. – 240 tūkst. litų.
2013 metais, kaip ir ankstesniais metais, buvo tobulinama Ginklų fondo interneto svetainė,
kurios naudojimas, funkcionalumas būtų patogesnis Ginklų fondo klientams ir kitiems svetainės
lankytojams. 2013 metais Ginklų fondo svetainėje buvo įdiegta informacinė eilutė – „Bėganti
eilutė“, kurioje skelbiamos aktualios naujienos, svarbi informacija.
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Pažymėtina, kad Ginklų fondo klientams buvo suteikta unikali galimybė – Ginklų fondo
puslapyje nemokamai įvesti skelbimus apie norimus parduoti savo turimus ginklus, kitą amuniciją,
priedus (pavyzdžiui, optiką ir pan.). Taip pat Ginklų fondo klientai naudodamiesi skelbimų rubrika
gali surasti norimą įsigyti ginklą, amuniciją. Beje, ginklų įsigijimo faktas visuomet registruojamas
ginklų parduotuvėse, o trumpojo ginklo įsigijimo faktas – tik Ginklų fondo parduotuvėje.

GINKLŲ FONDO INFORMACIJOS SAUGUMO TOBULINIMAS

Ginklų fondas siekdamas tobulinti Ginklų fondo informacijos, Ginklų registre ir kitose
informacinėse sistemose kaupiamos informacijos saugumą 2013 metais inicijavo valstybės projekto
„Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
informacijos saugumo valdymo tobulinimo“ parengimą.
Projekto vienas iš pagrindinių tikslų - užtikrinti informacijos saugumą, įdiegiant informacijos
saugumo valdymo sistemą, gilinant darbuotojų žinias ir kompetenciją, užkertant kelią svarbios
informacijos praradimui. Projektas, kurio vertė 400 tūkstančių litų, didžiąja dalimi finansuojamas
Europos Sąjungos, kitos lėšos bus skirtos iš valstybės biudžeto.
Šis projektas padės tinkamai apsaugoti vertingą ir svarbią informaciją – vertybę, kurią reikia
saugoti nuo įvairių grėsmių, pradedant nuo konfidencialumo praradimo, baigiant informacinių
sistemų veiklos palaikymu.
Siekiant užtikrinti vadybos sistemos veikimą bei tęstinumą, projekto vykdymo metu
darbuotojai bus supažindinti su informacijos saugumo valdymo principais, metodais, rizikomis. Ne
tik mokymai, tačiau ir informacijos saugumo valdymo procesų aprašymai užtikrins Ginklų fondo
teikiamų administracinių paslaugų teikimo konfidencialumą ir saugumą, sudarys sąlygas tobulinti
administracinių paslaugų teikimą, užtikrins greitesnį, kokybiškesnį procedūrų vykdymą. Kuo
informacija yra vertingesnė, tuo reikalingesnė didesnė apsauga. Grėsmė, kad gali nutekėti
informacija, yra ne tik nuo piktavalių žmonių veiksmų, tačiau ir tų žmonių, kurie yra tiesiogiai
suinteresuoti pasinaudoti informacija. Vadybos sistema yra grįsta tam tikromis procedūromis, kurios
turi būti atliktos tam tikru metu.
Įgyvendintas projektas bei įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti
ISO/IEC 27001:2005 standarto reikalavimus, tiesiogiai prisidės prie žmogiškųjų išteklių plėtros bei
gerins ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui. Šis standartas
yra plačiausiai pripažintas, visuomenės priimtas susitarimas reikalavimų, pagal kuriuos organizacija
vertinama, kaip atitinkanti kriterijus.
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Vienas kriterijų – nenutrūkstamos elektros tiekimo šaltinis, kuris užtikrins patikimą
informacijos apsaugą bei eliminuos bet kokias jos praradimo galimybes elektros energijos tiekimo
sutrikimo atvejais. Atsižvelgiant į Ginklų fondo kaupiamos, apdorojamos bei saugomos
informacijos svarbą – tai būtinas žingsnis bei svarbi informacijos saugumo sistemos diegimo dalis.
Informacinės sistemos turi veikti nuolat, kad jomis būtų galima pasinaudoti tada, kai tam tik
atsirastų poreikis. Pavyzdžiui, jei informacijos prireiktų saugumui, ji turi būti prieinama bet kada.
Todėl, trenkus žaibui arba dėl kitos priežasties nustojus tiekti elektrą, turi būti užtikrintas rezervinis
maitinimas.
Ginklų fondas įdiegęs informacijos saugumo valdymo sistemą, sieks gauti nepriklausomos
šalies išduotą sertifikatą, kuris patvirtins, kad įdiegta sistema atitinka standarto reikalavimus. Pagal
projekto finansavimo ir administravimo sutartį, kuri buvo pasirašyta 2013 m. spalio 24 d., visos
projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2015 m. balandžio mėn.

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
(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
vertinti Vidaus reikalų ministerijai.
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
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prisijungusi prie šio projekto, jo teikiamomis galimybėmis nesinaudoja. Dėl šių priežasčių kol kas
negalime išduoti leidimų gabenti sprogmenis naudodamiesi elektronine sistema SCEPYLT.
Paminėtina, kad 2013 m. I ketvirtį – kovo 14 d. - Ginklų fondas apmokėjo už naudojimąsi
elektronine Licencijų išdavimo civilinių sprogmenų apyvartos sistemos SCEPYLT programine
įranga. Šis mokestis yra tam tikras narystės dalyvaujant ir naudojantis SCEPYLT programa
mokestis.

III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Ginklų fondui 2013 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

2014 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.
2014 m. bus naikinama į Ginklų fondą pristatyta netinkama naudojimui ginkluotė.
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2014 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
• Pagal poreikį, t.y. Europos komisijos kvietimus, dalyvauti ir pristatyti Lietuvos poziciją
Europos Sąjungos bendrame projekte – SCEPYLT, leidžiančio nuotoliniu elektroniniu būdu priimti
paraiškas ir išduoti leidimus sprogmenų 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,
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)
Dalyvauti ESBO veikloje – teikti ataskaitas, užtikrinti Dokumento dėl šaulių ginklų ir
Dokumento dėl įprastinių ginklų šaudmenų saugojimo nuostatų vykdymą.
Kiti Ginklų fondo prioritetai, svarbūs 2013 m. darbai:
• vykdyti funkcijas, susijusias su ūkio subjektų, užsiimančių licencijuojama sprogmenų,
ginklų apyvarta, priežiūrą, išduoti Ginklų fondo kompetencijai priskirtas licencijas, leidimus,
pažymas;
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• įgyvendinti valstybės projekte „Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos saugumo valdymo tobulinimas“ 2014 metams
numatytas priemones;
• užtikrinti Ginklų registro funkcionavimą bei priežiūrą;
• įgyvendinti investiciniame projekte „Ginklų registro modernizavimas“ 2014 metams
numatytas priemones, organizuoti Ginklų registro programinės įrangos tobulinimą;
• 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, įskaitant
valstybės institucijų centralizuotą aprūpinimą ginkluote;
• įgyvendinti Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymo nuostatas.

Direktorius

Gintautas Mišeikis

