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Gerbiamieji NGPA nariai,
Įsibėgėjusiais 2017 metais Nacionalinės gynybos pramonės
asociacijos laukia dideli iššūkiai – pačios Asociacijos kasdieninės
veiklos pertvarkymas, Asociacijos narių skaičiaus augimas, jų
interesų gynimas ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje verslo bei
politikos arenoje. Tikimės, kad šie iššūkiai labiau sustiprins ir pačią
Asociaciją, suteikdami naujų galimybių visiems NGPA nariams.
Kovo – balandžio mėnesiams skirtame e-leidinyje pateikiame
NGPA veiklos apžvalgą, visuotinio NGPA narių susirinkimo medžiagą bei kitą mūsų
asociacijos nariams aktualią informaciją.
NGPA direktorius Rimvydas Matuzonis
NGPA kovo – balandžio mėnesių veiklos apžvalga
 Kovo 2 d. Įvyko Amerikos – Lietuvos verslo tarybos kartu su Nacionalinės gynybos
pramonės asociacija organizuotas vienos dienos verslo forumas „Shared Security and Shared
Values“.

Forumo metu buvo galima apsikeisti idėjomis su vienomis iš stambiausių JAV gynybos
pramonės įmonėmis bei rasti bendradarbiavimo galimybių tarp Lietuvos ir JAV gynybos
pramonės srityje.
Forumo metu taip pat vyko B2B kontaktų mugė, kurios metu NGPA nariai ir kiti svečiai
galėjo užmegzti pažintis su tokiomis JAV įmonėmis kaip „General Dynamics“, „Orbital
ATK“, „Oshkosh Defense“ ir „Textron Systems“.
 Kovo 14 d. vykusiame NGPA valdybos posėdyje svečiavosi Lietuvos robotikos
asociacijos direktorius Edgaras Leichteris ir valdybos narys Linas Vaitulevičius („Rubedo
sistemos“).
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Posėdžio metu LRA direktorius pristatė asociacijos tikslus, veiklos uždavinius bei
bendradarbiavimo tarp asociacijų galimybes.

Linas Vaitulevičius papasakojo apie LRA narės UAB „Rubedo sistemos“ veiklą ir
galimybes gynybos pramonės srityje.

Visas šio susitikimo metu demonstruotas „Rubedo sistemos“ skaidres galima
peržiūrėti čia:
https://www.dropbox.com/s/41k229ve5nj0hji/Rubedo%20Sistemos%20presentation%20
for%20NGPA.pdf?dl=0
 Kovo 27 d. NGPA direkcijos bei VšĮ Baltijos pažangių technologijų insituto atstovai
LR Užsienio reikalų ministerijoje dalyvavo pasitarime, skirtame planuojamam Užsienio
reikalų ministro L. Linkevičiaus vizitui į Izraelį. Atsižvelgiant į Lietuvos gynybos pramonės
įmonių pageidavimus, numatoma organizuoti tikslinius vizitus į Izraelio gynybos pramonės
įmones.
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 Balandžio 3 d. p. Mindaugui Pauliukui pasukus politiko keliu, Nacionalinės
gynybos pramonės asociacijos direktoriumi dirba UAB „Defence Projects“ vadovas
Rimvydas Matuzonis.
 Balandžio 4 d. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) patalpose įvyko
visuotinis NGPA narių suvažiavimas.
Suvažiavimo metu NGPA prezidentas Julius Niedvaras pateikė 2016 m. NGPA
finansines ir veiklos ataskaitas.

Kartu su naujai paskirtu NGPA direktoriumi Rimvydu Matuzoniu taip pat buvo
pristatytas 2017 m. NGPA veiklos planas.

Suvažiavimo metu įvyko naujų NGPA valdybos narių rinkimai.
Atsinaujinusios NGPA valdybos sudėtis: Julius Niedvaras („Jametana“), Arūnas
Gedvila („Elsis“), Rytis Godelaitis („LiTak Tak“), Vytautas Garbenis („Autokurtas“),
Remigijus Šeris (Lietuvos Televizijos ir Radijo centras), Tomas Žalandauskas (Baltijos
pažangių technologijų institutas) ir Žilvinas Pastarnokas (Šratasvydžio mėgėjų asociacija
„Mobilizacija“).
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Suvažiavimo dalyviai taip pat išklausė LK LKK Strateginės komunikacijos
departamento Informacinių operacijų skyriaus viršininko plk. ltn. Lino Idzelio pranešimą
apie propagandą viešojoje erdvėje ir kovos su ja būdus.

 Balandžio 28 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija „Kodėl buvę kariai tampa
lyderiais versle?“.
Pagrindinis konferencijos tikslas buvo parodyti gerąją užsienio šalių patirtį, didinti
Lietuvos darbdavių, visuomenės susidomėjimą bei supratimą apie karių gebėjimus,
įgūdžius, įgyjamus kariuomenėje ir supažindinti su karių įdarbinimo mechanizmais,
naudojamais užsienio šalyse.
Konferencijos metu buvo ne kartą pažymėta, kad Vakarų šalyse karo tarnybą baigusieji
yra vieni geidžiamiausių darbuotojų. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje
tokios bendrovės kaip – Barclays Group Operations Limited, Deloitte, Price Watehouse
Coopers ir kitos – turi specialias įdarbinimo programas, skirtas kariams, baigusiems
tarnybą. Šios karių integracijos į civilinį gyvenimą priemonės galėtų tapti sektinu pavyzdžiu
ir Lietuvos darbdaviams.
Konferencijos metu buvo pasirašytas Memorandumas Dėl Lietuvos kariuomenės
atsargos karių užimtumo didinimo.
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Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos vardu memorandumą pasirašė NGPA
prezidentas Julius Niedvaras. Šiame Memorandume įtvirtinti konkretūs įsipareigojimai
gerinti karių integraciją į civilinį gyvenimą.

(foto A.Pliadžio – iš tarptautinės konferencijos „Kodėl buvę kariai tampa lyderiais versle?“)

Artimiausi NGPA veiklos planai
 Gegužės 5 d. NGPA yra pakviesta dalyvauti pasitarime LR Ūkio ministerijoje.
Pasitarimas skirtas aptarti pagrindinius klausimus, susijusius su Lietuvos gynybos
pramonės strategijos paruošimu. Pasitarimo metu numatoma aptarti Lietuvos gynybos
pramonės strategijos rengimo etapus, strategijos rengimo partnerius, organizacijas ir
institucijas, kompetencijas, reikalingas rengiant strategiją.
 Gegužės 6 – 13 d. dienomis M. Pauliukas vyksta į Addis Abebą (Etiopija), kurioje
yra numatytas susitikimas su šios šalies gynybos pramonės atstovais (taip pat ir su Etiopijos
pramoninkų asociacijos prezidentu). NGPA nariai kviečiami pateikti apie save aktualią
informaciją, kurią galėtume pristatyti jų pusei ir bandyti rasti bendradarbiavimo galimybių
tarp Etiopijos gynybos sektoriaus ir Lietuvos pramonės įmonių.
Nuorodos apie Etiopijos karines pajėgas, kurios ekspertų vertinimu pagal pajėgumą
yra 28 vietoje pasaulyje bei 2 vietoje Afrikos kontinente :
https://www.diretube.com/articles/read-ethiopia-the-2nd-strongest-military-forcesin-africa-after-egypt_3343.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_National_Defense_Force
 Gegužės 12 d. NGPA nariai yra kviečiami dalyvauti Gynybos politikos seminare,
kurį organizuoja LR Krašto apsaugos ministerija. Seminaro tikslas – neformaliai ir atvirai
aptarti visuotinės gynybos, įskaitant visuotinį šaukimą, klausimus.
 Gegužės 15 d. planuojamas NGPA narių susitikimas su p. Pieter Goosen, kuris yra
PAR The Council for Scientific and Industrial Research CSIR Defence, Peace, Safety and
Security DPSS https://www.csir.co.za/ atstovas, besidomintis bendradarbiavimo su LT
gynybos ir saugumo pramonės bei mokslo srities atstovais.
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 Gegužės 22 – 24 d. vyksiančio Užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus vizito į
Izraelį metu numatyti ministro L. Linkevičiaus susitikimai su Izraelio Premjeru bei Gynybos
ministru. Taip pat numatoma, atsižvelgiant į Lietuvos gynybos pramonės įmonių
pageidavimus, organizuoti tikslinius vizitus į Izraelio gynybos pramonės įmones.
Iš NGPA narių šiuo metu norą dalyvauti verslo misijoje yra pareiškęs VšĮ Baltijos
pažangių technologijų institutas.
Šiuo metu iš dalyvaujančių verslo misijoje įmonių pageidavimai B2B susitikimams /
vizitacijoms: Israel Aerospace Industries Ltd, SemiConductor Devices Ltd, Elbit Systems
Ltd, Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Ophir Optronics Solutions Ltd, Yarden Biotec
Ltd, Ardon Medical Equipment Ltd, NIM Nuclear Instrumentation and Materials LTD,
Radiation Safety Department (Israel) arba Department of Radiation Control.
Labai maloniai laukiame apsisprendusių dalyvauti įmonių registracijos el. paštu
s.aleksandravicius@verslilietuva.lt . Apsisprendusius dalyvauti, prašome nurodytu el. paštu
pateikti trumpą savo įmonės prisistatymą bei norimas aplankyti/susitikti įmones Izraelyje.

NGPA nario vizitinė kortelė
VšĮ „Baltijos pažangių technologijų institutas“ yra
vienas iš Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos
steigėjų.
VVV

Baltijos pažangių technologijų institutas (BPTI) – į
aukšto lygio mokslinius tyrimus orientuotas privatus
institutas, kuriantis ir tobulinantis naujas technologijas.
Baltijos pažangių technologijų institutą (BPTI) įsteigė
trys tyrėjai iš „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos“,
siekdami sukurti erdvę moksliniams tyrimams be
biurokratinių suvaržymų. Erdvę, kurioje iššūkius
mėgstantys tyrėjai galėtų įgyvendinti savo idėjas.
Nuo savo įkūrimo 2008 metais BPTI išaugo į gerai
žinomą visavertį akademinį institutą, teikiantį paslaugas
verslui, mokslo įstaigoms ir vyriausybinėms organizacijoms
iš viso pasaulio.
Šiuo metu BPTI galioja sistema, leidžianti
mokslininkams įsilieti į būrį specialistų, kurie vos prireikus
galėtų vykdyti mokslinių tyrimų ir konsultavimo projektus.
Tokia sistema, paremta „Lean“ filosofija bei „Agile“
metodika, leidžia BPTI daugelyje sričių įgyti reikšmingą
pranašumą.
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Pagrindinės BPTI veiklos kryptys:
 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
(MTTP) paslaugos,
 konsultavimas,
 moksliniai tyrimai,
 mokslo populiarinimas.

VšĮ„Baltijos pažangių technologijų instituto“ tinklalapis: http://bpti.lt/
Informacija tel. +370 683 87737,
El. paštas: info@bpti.lt
Įmonės naujienas galima sekti Facebook’e: https://www.facebook.com/Baltijospa%C5%BEangi%C5%B3-technologij%C5%B3-institutas-136738676338032/
Ar žinote, kad...
…daugiau nei 88 proc. gyventojų mano, kad ginti tėvynę yra kiekvieno piliečio pareiga.
Tai rodo šių metų vasario – kovo mėnesį vykdyta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų
apklausa.
Absoliuti dauguma (78 proc.) apklausos metu išsakiusių nuomonę taip pat yra
įsitikinę, kad, jei Lietuva būtų užpulta kokios nors šalies, turėtume priešintis ginklu.
Lietuvos pasirengimu savarankiškai apsiginti, kol sulauktų pagalbos iš sąjungininkų,
teigia tikintys 35 proc., tačiau net 71 proc. apklaustųjų neabejoja, kad NATO tikrai gintų
Baltijos šalis, jei jos būtų užpultos.
Apklausa taip pat parodė, kad gyventojai nestokoja palaikymo šauktinių kariuomenei:
net 87 proc. apklaustųjų mano, kad jauni vyrai privalo atlikti karinę tarnybą, 25 proc.
pritaria, kad privalomą karinę tarnybą turėtų atlikti ir moterys. Didžioji dauguma gyventojų
(72 proc.) taip pat mano, kad privalomo karinio rengimo pamokų reikėtų ir mokyklose.
Tyrimo grupę subūrusio Baltijos pažangių technologijų instituto (BPTI)
vadovas dr. Tomas Žalandauskas teigia, kad tokiame visuomenės nuostatų kontekste
logiškai atrodo ir mūsų valstybės veiksmai – šauktinių grąžinimas, ginkluotės įsigijimai,
suintensyvėjusios bendros pratybos su kitų NATO šalių kariuomenėmis.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą BPTI užsakymu 2017 m. vasario 22 –
kovo 10 d. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.
BPTI suburtos tarpdisciplininės mokslininkų ir ekspertų grupei vadovavo
prof. Ainės Ramonaitė.
Apie tyrimą plačiau skaitykite:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuviai-pasitiki-nato-apsauga-betuzpuolimo-atveju-patys-stotu-ginti-tevynes-56-788870

8

NGPA VEIKLOS APŽVALGA

NR. 3

NGPA narių veiklos naujienos
 Kovo 30 d. Lietuvos respublikos ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis „Lietuvos eksporto
prizu“ apdovanojo labiausiai prie šalies ūkio augimo ir
eksporto rodiklių gerinimo praėjusiais metais
prisidėjusias Lietuvos įmones bei jų vadovus.
Nugalėtojus pasveikino ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministras Mindaugas Sinkevičius.

Tradiciškai teikiamu „Lietuvos eksporto prizu“ už praėjusių metų pasiekimus šiemet
įvertinta ir Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos (NGPA) narė, oro eismo valdymo
sistemų, civilinės ir karinės paskirties sistemų gamybos ir modernizavimo įmonė „LiTakTak“.

 Balandžio 11 d. VšĮ „Baltijos pažangių technologijų institutas“ įrašytas
į NATO konkursų dalyvių sąrašą. NATO paramos ir pirkimų agentūros prašymu Baltijos
pažangių technologijų institutui išduota patikimumo deklaracija, ko pasekoje BPTI,
dalyvaudami skaidriuose tarptautiniuose konkursuose, gali tapti patikimu partneriu,
siūlančiu savo paslaugas NATO šalių kariuomenėms.

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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