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Gerbiami Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos
nariai,
Mūsų Asociacija 2017 metus pabaigė tradiciniu, jau
ketvirtuoju, išplėstiniu NGPA valdybos ir narių susirinkimu.
Renginio dalyviai svečiavosi Fizinių ir technologijos
mokslų centre Vilniuje, kur susipažino su šio mokslų centro
veikla, taip pat turėjo galimybę pabendrauti tarpusavyje.
Tikimės, kad ir ateinančiais 2018 metais mums pavyks
surengti ne vieną tokį susitikimą, kurio metu Asociacijos nariai
gali betarpiškai pabendrauti tarpusavyje aktualiais veiklos
klausimais.

Gruodžio mėnesio NGPA veiklos apžvalga
 Gruodžio 8 d. paskelbta Valstybės kontrolės ataskaita apie krašto apsaugos
sistemos (KAS) viešųjų pirkimų sistemą.
Krašto apsaugos ministerija šiuo
metu jau išskiria šiuos rodiklius,
kurie rodo aiškią pažangą:
• Tiekėjai turi nepalyginamai
mažiau pretenzijų dėl krašto apsaugo
sistemos (KAS) pirkimų: KAS
centralizuotų pirkimų, kurie sudaro
absoliučią daugumą (apie 80 proc.
nuo visų KAS pirkimų pagal vertę),
skaičius, kai buvo gautos tiekėjų
pretenzijos, per šiuos metus sumažėjo
beveik 2/3 arba 58 proc.
• KAS nepalyginamai daugiau pirkimų skelbia viešai: KAS centralizuotų pirkimų, kurie
per šiuos metus buvo vykdomi neskelbiamų derybų metų, skaičius lyginant su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo daugiau nei dvigubai (16 proc. tokių pirkimų buvo 2016
metais, tik 7 proc. – 2017 m.)
Nuo metų pradžios buvo imtasi
priemonių, kurios sugriežtino KAS
viešųjų pirkimų kontrolę ir padidino
jų efektyvumą:
• pirkimų priežiūros ekspertai
papildomai vertina visus KAS
centralizuotus
pirkimus,
kai
atmetami mažesnę kainą pasiūlę
tiekėjai, kai tiekėjų siūlomos kainos
viršija suplanuotas lėšas. Papildoma
analizė atliekama ir tais atvejais, kai
pasiūlymą konkursui pateikia arba
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techninę specifikaciją atitinka tik vienas tiekėjas. Šiemet papildomai detaliai buvo patikrino
apie pusšimtį tokių ypač rizikingų pirkimų.
• siekiant užtikrinti kvalifikuotą pirkimų procesą, sukurti viešųjų pirkimų specialistų
etatai. Informacija apie juos yra valdoma, užtikrinamas jų bazinis mokymas, vertinimas ir
pan.
Ypač daug dėmesio skiriama rinkos analizės atlikimui. Keliami reikalavimai, kad
kiekviena pirkimo paraiška ir pats pirkimas būtų paremtas išsamia rinkos analize, o viešųjų
pirkimų planai rengiami tik pagal rinkos analizės duomenis.
Nuosekliai mažinamas KAS perkančiųjų organizacijų, kurios turi teisę pačios vykdyti
pirkimus, skaičius: 2018 m. sausio 1 d., lyginant su 2017 m. sausio 1 d., jų bus maždaug
ketvirtadaliu mažiau (55 vietoj 72). KAS perkančiosios organizacijos decentralizuotai vykdys
tik nedidelės vertės pirkimus, skirtus jų individualiems poreikiams tenkinti, kurių
centralizuoti ekonomiškai yra nenaudinga.
Taip pat yra intensyviai dirbama su verslu, pristatant jiems pirkimų planus ir
skatinant verslo atstovus dalyvauti KAS pirkimuose.
Visa Valstybinio audito ataskaita:
Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas
 Beveik tuo pačiu metu KAS viešuosius pirkimus vertino ir Specialiųjų
tyrimų tarnyba.
Atlikę korupcijos rizikos analizę, STT pareigūnai nustatė, kad analizuojamu laikotarpiu
Krašto apsaugos ministerijos vadovybės inicijuoti teigiami pokyčiai turėtų sudaryti sąlygas
sukurti skaidresnę ir efektyvesnę KAS viešųjų pirkimų organizavimo sistemą. Buvo
sudarytos teisinės prielaidos centralizuoti KAS įsigijimų procesą, teisinėje bazėje įdiegta
papildomų saugiklių, kad nebūtų viešiesiems pirkimams numatomos lėšos neįvertinus
realios situacijos rinkoje, ribojama tiekėjų konkurencija, nepagrįstai atmetami mažiausios
kainos tiekėjų pasiūlymai, taip pat teikiama daugiau informacijos visuomenei apie
vykdomus pirkimus ir jų naudą stiprinant krašto apsaugą.
Tačiau STT atkreipia dėmesį, kad KAS nėra sukurto efektyvaus Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo kontrolės mechanizmo. Kai
kuriais atvejais ne visada laiku viešinama informacija apie viešųjų pirkimų rezultatus, ne
visada užtikrinamas tinkamas teisės aktų, reglamentuojančių KAS viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarką, nuostatų įgyvendinimas. Per mažai dėmesio
skiriama KAS institucijų darbuotojų, atliekančių viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę,
mokymui.
STT siūlo sukurti efektyvų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės mechanizmą ir užtikrinti, kad teisės aktų nuostatos,
reglamentuojančios KAS viešųjų pirkimų organizavimą ir vidaus kontrolę, būtų
įgyvendinamos visose KAS perkančiosiose organizacijose. Rekomenduojama skelbti apie
kaip galima daugiau mažos vertės pirkimų, viešiesiems pirkimams taikyti elektroninį
aukcioną. Taip pat siūloma skirti daugiau dėmesio KAS institucijų darbuotojų, atliekančių
viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę, mokymui.
Visą STT analizę rasite čia.
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 Gruodžio 9 d. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
kartu su LK Jungtiniu štabu organizuoja konferenciją „Pilietinio pasipriešinimo Lietuvoje
potencialas“. Į šią konferenciją yra pakviesti ir Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos
atstovai.
Šioje konferencijoje buvo dalijamasi įžvalgomis kaip išlikti atspariems propagandinei
„smegenų plovimo mašinai“, ką turėtume žinoti ir kokių veiksmų imtis, jei jau rytoj įvyktų
ginkluota invazija į mūsų šalį, kaip elgtis, kad netaptume informacinių atakų ar mūsų
valstybei priešiškų jėgų žvalgybų taikiniu.

Aktualūs pranešimai ir savo misija „degantys“ kalbėtojai išlaikė prikaustę dalyvių
dėmesį iki pat vakaro, sulaukdami vis naujų klausimų ir klausytojų buvo įtraukiami į
diskusiją net ir pertraukų metu.
 Gruodžio 13 d. Fizinių ir technologijos
mokslų centre (FTMC) Vilniuje įvyko IV – asis
išplėstinis Nacionalinės gynybos pramonės
asociacijos valdybos ir narių susirinkimas.
Susirinkusius dalyvius pasveikino NGPA prezidentas Julius Niedvaras, pasidžiaugęs
sėkminga jau trečius metus gyvuojančios Asociacijos veikla. Savo kalboje NGPA prezidentas
taip pat pabrėžė, kad reikia ir toliau ieškoti būdų pakeisti daugelio skeptišką nuomonę apie
Lietuvos gynybos pramonę.
FTMC direktorius, akademikas, prof.
habil. dr. Gintaras Valušis pristatė mokslo
centro veiklą, kurio pagrindinė paskirtis yra
sujungti mokslą su verslu, taip pat sukurti
tarptautinio lygmens „slėnį be silicio“ –
fotonikos slėnį!
Fizinių ir technologijos mokslų
centras yra didžiausia mokslinių tyrimų
įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius
mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros
darbus
lazerinių
technologijų,
optoelektronikos,
branduolio
fizikos,
organinės
chemijos,
bio
ir
nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir
kitose mokslo kryptyse.
4

NGPA VEIKLOS APŽVALGANR. 7

FTMC direktorius pažymėjo, kad mokslo centras vienija 670 darbuotojų, 500 tyrėjų
300 mokslo daktarų ir nurodė, kad centro biudžetas siekia 6.528 mln. eurų.
Per savo veiklos metus FTMC įvykdė daugiau nei 300 verslo užsakymų ir padėjo
daugiau nei 100 įmonių įgyvendinti jų verslo tikslus.
FTMC atstovai susirinkimo dalyviams surengė labai įdomią ekskursiją po mokslo
pasaulį.

NGPA narių atstovams apie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklą ir
bendradarbiavimo galimybes papasakojo Rūmų generalinis direktorius dr. Almantas
Danilevičius.
Rūmai yra verslininkus vienijantis
tinklas, apibrėžtas teritorija (Vilniaus ir
Alytaus apskritys), kurio pagrindinis tikslas
yra verslo skatinimas, verslo plėtra ir
eksportas, verslo interesų atstovavimas.
Savo
pranešime
Vilniaus
PPAR
generalinis
direktorius
nurodė,
kad
pagrindinės Rūmų funkcijos yra:

Narių aptarnavimas teikiant verslo
paslaugas,

Eksporto skatinimas,

Tarptautinių verslo santykių plėtojimas,

Verslo interesų atstovavimas valstybiniu
lygiu, teikiant konsoliduotus pasiūlymus Vyriausybei,

Įstatymo pavestų funkcijų įgyvendinimas (prekių kilmės sertifikatai, force majeure
aplinkybių pažymų išdavimas).
Nacionalinė gynybos pramonės asociacija buvo pakviesta tapti Rūmų nariu.
Taip pat susirinkimo metu apie „valstybių organizuotas“ grėsmes Lietuvos pramonei ir
verslui papasakojo Pulkininkų asociacijos narys ats. plk. Gediminas Grina.
Viso susirinkimo metu vyko aktyvios diskusijos aktualiais Asociacijos bei jos narių
veiklos klausimais.
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NGPA tinklalapis: http://www.ngpa.lt/lt/
NGPA nariai visas NGPA naujienas gali
paskyroje: https://www.facebook.com/ngpa.LT/

sekti

Facebook’o

Informaciją apie savo įmonės veiklą, kurią norite skelbti NGPA tinklalapyje
ir FB paskyroje, siųskite adresu info@ngpa.lt
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