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Sausio – vasario mėnesių Lietuvos gynybos pramonės
aktualijų apžvalga
 Sausio 9 d. Sausio 9 d. Lietuvos Vyriausybei patvirtinus Švenčionių rajono
savivaldybės dalies bendrąjį planą tęsiama Lietuvos karinių poligonų ir karinių mokymo
teritorijų plėtra. Gen. Silvestro Žukausko poligono Pabradėje teritoriją numatoma didinti
nuo 2220,1 ha iki 4985,15 ha, o mokymo teritoriją – nuo 6265,89 ha iki 12528,70 ha.
Poligonų ir karinių mokymų teritorijos plečiamos siekiant sudaryti tinkamas sąlygas
treniruotis tiek Lietuvos, tiek į šalį atvykstantiems sąjungininkų kariams. Nauji mokymo
laukai įrengiami gerinant kariuomenės kovinio rengimo infrastruktūrą – šaudyklos
pritaikomos naujai įsigyjamoms ginklų sistemoms, įrangai. Kartu užtikrinami didėjantys
sandėliavimo, priimančiosios šalies paramos teikimo poreikiai.
Įgyvendinus gen. S. Žukausko poligono plėtros projektą, kariai galės atlikti bataliono
dydžio kovinės grupės manevrus ir kovinį šaudymą su pėstininkų kovos mašinomis ir
tankais, treniruotis paramos iš oro vykdymą. Taip pat treniruoti artilerijos vienetus ir
vykdyti kitas užduotis, kurias iki šiol buvo sudėtinga treniruoti dėl riboto poligono dydžio
ir infrastruktūros stokos.
Papildomų lėšų įgyvendinat pakeitimus pagal šį Vyriausybės nutarimą nereikės.
Lietuvos kariuomenės poligonų plėtra pradėta vykdyti dar 2014 metais, įvertinus
Lietuvos ir sąjungininkų poreikius pratyboms ir treniruotėms. Be pagrindinių poligonų
Gaižiūnuose ir Pabradėje, taip pat rengiami ir Generolo Kazio Veverskio (Kazlų Rūda),
Rokų (Kaunas), Kairių (Klaipėda), Pagudonės (Telšių r.) poligonų plėtros planai.
Poligonų plėtros ir infrastruktūros gerinimo projektai finansuojami ne tik iš
nacionalinių, bet lygiomis dalimis ir iš NATO saugumo investicijų programos (NSIP) ir
JAV Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (angl. European Reassurance Initiative,
ERI ir European Deterrence Initiative, EDI). Taip pat savo lėšomis prisideda ir NATO
priešakinių pajėgų bataliono veikloje Lietuvoje dalyvaujančios šalys.
Pagrindiniai projektai šiuo metu yra vykdomi dviejuose valstybinės svarbos
pripažintuose objektuose – Generolo S. Žukausko poligone Pabradėje ir šalia Ruklos
esančiame Gaižiūnų poligone. Plėtros darbus šiuose poligonuose planuojama baigti iki
2022 metų – pilnai parengti ir atitinkantys NATO reikalavimus karių rengimui vykdyti.
 Sausio 11 d. Lietuvoje lankėsi Europos gynybos agentūros (EDA) direktorius
Jorge Domecq. Krašto apsaugos ministerijoje buvo organizuotas jo susitikimas su gynybos
technologijų ir pramonės atstovais.
 Sausio 21 d. Krašto apsaugos ministerija surengė jau antras viešąsias
konsultacijas, kuriose suinteresuotiems verslo sektoriaus atstovams pristatė pirkimo
dokumentus, susijusius su planais per kelerius metus pastatyti karinius miestelius
Šiauliuose, Šilalės ir Vilniaus rajonuose. Šiems projektams vykdyti bus pasitelkta viešojo ir
privataus sektorių partnerystė.
Renginyje gausiai dalyvavusiems investuotojams, stambių statybos įmonių, bankų,
ambasadų atstovams Krašto apsaugos ministerijos ekspertai pristatė investuotojų atrankos
procedūrą, jos etapus, paaiškino, kokie numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai.
Taip pat supažindino su išankstinės atrankos kriterijais, pasiūlymų vertinimo kriterijais,
pagrindiniais techninius projektų įgyvendinimo niuansais.
Pagal gautus atsiliepimus KAM Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto
vadovai ketina patikslinti pirkimo dokumentus.
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Vieną pirkimą visiems trims objektams Krašto apsaugos ministerija planuoja
paskelbti jau šių metų vasarį, o sutartis su investuotoju arba investuotojais pasirašyti 2020
m. pabaigoje. Partnerystės sutartis planuojama pasirašyti 15 m. laikotarpiui iki 2035 metų
– iš jų infrastruktūrai sukurti planuojama skirti apie dviejų su puse metų laikotarpį bei
maždaug dvylikos su puse metų laikotarpis būtų numatytas infrastruktūros priežiūrai.
VPSP projektų įgyvendinimo metu privatus subjektas turės investuoti nuosavas lėšas
į valstybei sukuriamą ir karinėms funkcijoms vykdyti reikalingą infrastruktūrą,
prisiimdamas statybos darbų vykdymo ir sukurtos infrastruktūros valdymo rizikas.
Sprendimas vystyti naują karinę infrastruktūrą viešojo ir privataus sektorių
partnerystės būdu buvo priimtas atsižvelgus ne tik į privataus sektoriaus gebėjimą vienu
metu vystyti kelis didelės apimties projektus, bet ir į didelių investicijų poreikį krašto
apsaugos sistemoje artimiausių 2 – 3 metų laikotarpyje.
Naujos karinės infrastruktūros vystymas yra įgyvendinamas vykdant LR Vyriausybės
programos krašto apsaugos sistemos prioritetinius darbus, kuriais siekiama įgyvendinti
Lietuvos kariuomenės plėtrą – didinti Lietuvos kovinius pajėgumus, užtikrinti fizinę
infrastruktūrą plečiamų Lietuvos kariuomenės kovinių pajėgumų nuolatiniam
dislokavimui.
 Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenei oficialiai perduoti Gen. Silvestro Žukausko
poligone Pabradėje (Švenčionių r.) už Jungtinių Amerikos Valstijų lėšas įrengti Lietuvos ir
sąjungininkų reikmėms skirti infrastruktūros objektai – vikšrinių kovos mašinų taikinių
pozicijos, vikšrinių kovos mašinų ir tankų ginkluotės prišaudymo šaudykla, aviacijos
taikinių pozicijos, šaudyklos vadavietė, amunicijos saugojimo vieta, sandėlis. Šie
infrastruktūros vystymo darbai poligone prisidės prie sąjungininkų pasirengimo bei
sąveikumo su Lietuvos kariais, didins atgrasymo poveikį ir gynybą.
Šešių infrastruktūros objektų poligone Pabradėje statybai JAV skyrė apie 3,6 mln.
eurų iš Vyriausybės Europos atgrasymo iniciatyvai (angl. European Deterrence Initiative,
EDI) skirtų lėšų. Šie projektai poligone buvo įgyvendinti per 2017 – 2018 metus.
Užbaigti ir perduoti Lietuvos kariuomenei infrastruktūros objektai – tai tik dalis visų
JAV per Europos atgrasymo iniciatyvas (angl. European Deterrence Initiative, EDI)
finansuotų objektų Lietuvos kariuomenės poligonuose. Bendra JAV parama 2016 – 2021
m. Lietuvos kariuomenės poligonų pritaikymui kariuomenės reikmėms sieks apie 17 mln.
JAV dolerių. Jau anksčiau Lietuvos kariuomenės poligonuose Pabradėje, Rukloje, Kazlų
Rūdoje už JAV lėšas įrengti keli projektai – taikliųjų šaulių ir snaiperių šaudykla, lengvųjų
pėstininkų ginklų ir sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos, pėstininkų kovos mašinų šaudykla.
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NGPA narių veiklos naujienos

Sausio 22 – 23 d.
Singapūre
vyko
technologijų
ir
inovacijų konferencija „EmTech Asia
2019“, kurioje Nacionalinės gynybos
pramonės
nario
Fizinių
ir
technologijos
mokslų
centro
atstovai potencialiems partneriams
pristatė
FTMC
galimybes
bendradarbiauti vystant kosmoso pramonės bei dirbtinio intelekto inovacijas.
Šių metų „EmTech Asia“ dalyviai buvo kviečiami atrasti technologijas, kurios pakeis
pasaulį. Kviestinius pranešimus skaitė įtakingi technologijų lyderiai ir inovatoriai. Buvo
susipažinta su naujausiomis technologijomis, dirbtinio intelekto, duomenų apsaugos bei
gyvybės mokslų tendencijomis.
 Vasario 17 – 21 d. Nacionalinės gynybos pramonės narė UAB
„LiTak-Tak“ dalyvavo tarptautinėje gynybos parodoje ir konferencijoje
IDEX 2019, kuri vyko Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.


Vasario 26 – 28 d. Niunberge, Vokietijoje vyko integruotų sistemų paroda
Embedded World 2019, kurioje dalyvavo Nacionalinės gynybos pramonės narė UAB
„Esemda“
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Artimiausi NGPA veiklos planai
 Kovo 20 – 22 d. Generolo Jono
Žemaičio karo akademijoje ir Lietuvos
Respublikos Seime vyks tarptautinio forumo
„Vilnius Security Forum 2019“ renginiai.
Renginio organizatorius – Gynybos
paramos fondas nuo 2015 metų organizuoja
kasmetines
tarptautines
konferencijas
saugumo bei gynybos tema.
Šiais metais Gynybos paramos fondas išplėtė savo partnerių ratą ir organizuoja trijų
dienų Forumą, kuriame, be kitų renginių, yra numatomos ir dvi tarptautinės konferencijos.
Tarp renginio partnerių yra Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos narė UAB
„LiTak-Tak“.
 Kovo 22 d. Vilniuje organizuojama
kasmetinė Europos Sąjungos fondų projektų
kontaktų mugė.
Ši mugė yra skirta stiprinti ir motyvuoti
augančią 2014 – 2020 m. periodo ES investicijomis
finansuojamų projektų vykdytojų bendruomenę,
skatinti ją keistis patirtimi, aptarti projektų
įgyvendinimo metu kylančias problemas ar ieškoti
jų sprendimo būdų.
Pernykščio renginio metu patirtimi dalinosi
savo projektus įgyvendinančios įmonės, tarp kurių buvo Nacionalinės gynybos pramonės
narė UAB „Japaletė“.
UAB „Japaletė“ sėkmingai įgyvendino investicinį projektą, sukūrė modernią gamybos
įmonę ir pateikė rinkai rinkai unikalų, inovatyvų, lengvai perdirbamą gofruoto kartono
padėklą už konkurencingą kainą.
 Balandžio 12 – 14 d. pirmą kartą Lietuvoje vyks gynybos technologijų kūrybos
stovykla (hakatonas) DELTA 1 Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų
batalione Rukloje (Jonavos r.). Čia būrys mokslininkų, išradėjų, karybos entuziastų bei
įvairių sričių ekspertų visą savaitgalį kurs inovatyvius sprendimus gynybos sričiai ir
Lietuvos kariuomenei.
Gynybos technologijų kūrybos stovykla
yra precendentų neturintis renginys
krašto apsaugos sistemos istorijoje, kai
skirtingų gynybos technologijų sektorių
ekspertai, sukaupę ilgametę patirtį, tarnaudami Lietuvos kariuomenėje konsultuos jaunus,
entuziastingus mokslininkus ir praktikus ir kartu bandys spręsti problemas, kurios
egzistuoja ne vienoje karinėje struktūroje.
Renginį organizuoja Kauno Technologijos Universiteto (KTU), Krašto apsaugos
ministerijos ir Lietuvos kariuomenės atstovai, prisideda komerciniai ir informaciniai
partneriai.
Malonu pažymėti, kad tarp renginio partnerių yra Nacionalinės gynybos pramonės
asociacijos narė UAB „Elsis PRO“.
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Ar žinote, kad...

jei nebus sudarytas susitarimas dėl išstojimo, kuriuo būtų nustatytas
pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. pabaigos (su galimybe pratęsti terminą, kaip
numatyta Susitarime dėl išstojimo), nuo 2019 m. kovo 30 d. muitinės tikslais JK bus
laikoma ES nepriklausančia šalimi.
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje kviečia susipažinti su Europos
Komisijos paruoštu muitinės procedūrų vadovu skirtu pasiruošti Jungtinės
Karalystės išstojimas iš ES.
Aktualią informaciją rasite šioje nuorodoje:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-lt
Verslininkams skirtas „Brexit'o" kontrolinis sąrašas:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-lt#heading_1

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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