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Nacionalinės gynybos pramonės vystymas gyvybiškai 

svarbus valstybės suverenitetui ir ekonomikos augimui 



NGPA TIKSLAI:  
Nacionalinio saugumo stiprinimas ir Lietuvos gynybos pramonės interesų 

atstovavimas.  

Teisiškos ir etiškos vietos diskusijoms ir konsultacijoms  nacionalinio 

saugumo klausimais tarp politikų, vyriausybės, visuomenės, žiniasklaidos 

ir verslo, sukūrimas. 

Lietuvos pramonės skatinimas, panaudojant mokslo įstaigų potencialą, 

kuriant, bandant  ir gaminant pažangiausias ir efektyviausias priemones, 

technologijas ir procesus, reikalingus valstybės gynybai. 

Bendradarbiauti su ministerijomis ir valstybės įstaigomis renginių, 

susijusių su gynyba ir pramone, organizavimo tikslais, skatinti narių 

tarpusavio bendradarbiavimą, vienytis siekiant bendrų tikslų, vystyti 

projektus, skirtus gynybai, stiprinti šalies gynybos pramonę. 



NGPA SIEKIAI   

 

Gynybos pramonė – integrali valstybės gynybos dalis 

Lietuvos gynybos pramonė turi tapti integralia šalies gynybos sistemos 

dalimi, atitinkamai suformuluojant valstybės politiką šiai specifinei 

pramonės šakai. 

 

Krašto gynybai – 2 proc. šalies BVP 

Remti valstybės politiką ,  kad iki 2020 m. krašto apsaugos finansavimui 

būtų skiriama  ne mažiau kaip 2 procentai nuo BVP kiekvienais metais. 

    



NGPA SIEKIAI   

Lietuvos pramonės sukurta produkcija – šalies gynybai 

Valstybei stiprinant krašto apsaugos sistemą ir didinant investicijas,  
skirtas šalies gynybai,  reikia pasiekti, kad iki 2020 m. Lietuvos 
pramonės ir paslaugų dalis KAM pirkimuose padidėtų nuo 24 iki 40 %, 
mažinant gynybinės paskirties produktų importą, nukreipiant lėšas 
vystyti nacionalinę gynybos pramonę, tuo stiprinant šalies suverenitetą 
ir kuriant naujas darbo vietas Lietuvoje. 

Bendras tikslas – inovatyvi ir stipri kariuomenė  

Tikslinga, remiantis kitų šalių praktika, prie Krašto apsaugos ministerijos 
sukurti struktūrą – Gynybos pramonės centrą, kurio tikslas būtų 
nacionalinės gynybos pramonės kūrimo skatinimas ir vystymas. Šis 
centras turėtų suburti gynybai dirbančias įmones, pasiūlant joms: 
gamybos plėtrą, inovacijų ir eksporto skatinimą, specifinę paramą, 
nemokamas konsultacijas ir specifinių žinių suteikimą.  

    



NGPA TARPTAUTIŠKUMAS  

Siekti, kad būtų plečiama asociacijos narių partnerystė su užsienio 

mokslo organizacijomis,  pramonės ir paslaugų įmonėmis, dirbančiomis 

gynybos,  srityje.  

Siekti, kad Krašto Apsaugos ir Ūkio Ministerijose būtų skatinama vietinės 

pramonės, paslaugų ir mokslo partnerystė su užsienio analogiškomis 

organizacijomis ir įmonėmis.  

Aktyviai dalyvauti ES, NATO, EGA skelbiamose iniciatyvose, siekiant 

užtikrinti asociacijos narių dalyvavimą gynybos pramonės įmonėms 

aktualiuose konkursuose bei renginiuose. 

Užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitų šalių gynybos pramonės 

asociacijomis. 

  



 PAGRINDINĖS NGPA VEIKLOS KRYPTYS 

2016 M.  
Visuomenės informavimas ir pozityvaus įvaizdžio formavimas apie Lietuvos 

pramonės gebėjimus, nukreiptus į valstybės gynybinio pajėgumo stiprinimą. 

Bendradarbiavimas su NATO/ES gynybinės pramonės organizacijomis. 

Informacijos perdavimas NGPA nariams. 

Narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, specializuotų 

asociacijos komitetų veiklos, glaudaus asociacijos bei mokslo institucijų 

bendradarbiavimo išvystymas. 

Narių informavimas apie KAM  projektus ir verslo galimybes nacionalinei 

gynybos pramonei. 

Narių interesų atstovavimas vietiniuose ir tarptautiniuose forumuose, 

lobizmas. 

Asociacijos plėtra.  

 

 



KOMITETAI 

RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ KOMITETAS 
pirmininkas –  Arūnas Gedvila 

ORO ERDVĖS SAUGOS SISTEMŲ 

KOMITETAS 
pirmininkas – Rytis  Godelaitis; 

 

TRANSPORTO, GYNYBOS 

INFRASTRUKTŪROS IR 
AMUNICIJOS KOMITETAS 

pirmininkas –  Vytautas Garbenis 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 
INŽINERIJOS KOMITETAS 

pirmininkas –  Tomas Žalandauskas 



ORO ERDVĖS SAUGOS SISTEMŲ 

KOMITETAS 

Kompetencijų sritis – valstybės resursų (oro erdvė) apsauga ir 

racionalus jų panaudojimas 

 

Vertinimas ir konsultacijos integruotų oro erdvės stebėjimo sistemų ir 

gynybos nuo oro antpuolių sistemų kūrimo ir vystymo klausimais 

 

Gamyba, modernizavimas ir integravimas: 

• Antžeminės oro erdvės stebėjimo priemonės; 

• Antžeminės oro eismo valdymo priemonės; 

• Automatizuotos duomenų apdorojimo sistemos; 

• Vadovavimo ir valdymo elementai; 

• Antžeminiai priešlėktuvinės gynybos kompleksai; 

• Simuliatoriai ir treniruokliai; 



RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ KOMITETAS 

 

Veiklos sritys: techninės ir programinės įrangos projektavimas, 

gamyba/modernizavimas, sistemų integravimas. Konsultavimas ryšių ir 

IT sistemų  efektyvaus panaudojimo ir jų saugumo klausimais 

 

Ryšio sistemos 

 

Informacijos apdorojimo ir perdavimo sistemos 

 

Sistemų saugumas 

 



TRANSPORTO, GYNYBOS 

INFRASTRUKTŪROS IR AMUNICIJOS 
KOMITETAS 

Veiklos sritys: pagalba šalies ginkluotosioms pajėgoms statybos bei 

aptarnavimo klausimais, reikalingos serviso struktūros užtikrinimas, 

amunicijos tiekimas. 

 

Atsakomybės: įrangos ir paslaugų tiekimas gerinant karių gyvenimo 

sąlygas, užtikrinant geriausias sąlygas darbui, organizuojant karių 

mokymą, operatyvų karių dislokavimą šalyje bei užsienyje. 

 



MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INŽINERIJOS 
KOMITETAS 

 

 

Pagalba KAM formuojant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų prioritetus. 

    

 

Pagalba nariams integruojantis į globalias gynybos produktų kūrimo 

grandines. 

 



NGPA NARIŲ POTENCIALAS 



NGPA NARIAI 



Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva 

info@ngpa.lt 

www.ngpa.lt  

Prezidentas Julius Niedvaras 

info@ngpa.lt 

Tel.: +370 698 77447  

Direktorius Mindaugas Pauliukas 

mindaugas.pauliukas@ngpa.lt 

Tel.: +370 607 08599  
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