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Eil. Nr.

1.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo data

KAS programa ,,CENTRALIZUOTOS TARNYBOS“ 02.01
Priemonė ,,Organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus
KAS pirkimus“, kodas 02 01 03 07 01
Atlikti Gynybos resursų agentūros prie KAM (toliau – GRA) kompetencijai priskirtų KAS
Pirkimų
Sausis-gruodis
centralizuotų pirkimų procedūras.
organizavimo
skyriai
Atlikti reikiamas procedūras, numatytas krašto apsaugos ministro 2013 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.
Pirmasis pirkimų
Sausis-gruodis
V-947 patvirtintame Jungtinių Amerikos Valstijų karinės paramos lėšų panaudojimo tvarkos apraše,
organizavimo
pagal patvirtintus prekių ir paslaugų įsigijimo iš JAV karinės paramos lėšų trumpalaikius planus.
skyrius
Rengti viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus:
Parengti GRA ir LK 2021 m. viešųjų pirkimų planų suvestines ir paskelbti jas Centrinėje viešųjų
Įsigijimų valdymo
Kovas
pirkimų informacinėje sistemoje.
ir priežiūros skyrius
Prireikus (pirkimų iniciatorių pateiktos informacijos pagrindu) parengti ir patvirtinti 2021 m. GRA
Įsigijimų valdymo
Sausis-gruodis
viešųjų pirkimų plano pakeitimus, parengti LK 2021 m. viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektą ir ir priežiūros skyrius
pateikti jį tvirtinti LK vadui.
Parengti GRA ir LK 2021 m. viešųjų pirkimų planų pakeitimų suvestines ir paskelbti jas Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Sausis-gruodis

Asignavimai
priemonėms
vykdyti
(tūkst. Eur)
5359,00

VPNĮP KAS
prioritetinio
darbo ir
veiksmo
Eil. Nr.

2
3.4.

Parengti GRA ir LK 2022 m. viešųjų pirkimų planų projektus.

4.

Parengti ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai LK ir GRA Pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą
pagal tipinę Atn-3 formą (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) ir Pirkimų ataskaitą už viešuosius
pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje, pagal AtG-3 formą (pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, įstatymą).
Vadovaujantis Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros KAS tvarkos aprašu (KAM 2007 m.
liepos 30 d. įsakymas Nr. V-768), atlikti pirkimų prevencinę kontrolę:

5.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius
Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Gruodis
Sausis

5.1.

Parengti ir patvirtinti 2021 m. KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų
rizikingų pirkimų sąrašą.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Sausis

5.2.

Atlikti į KAS centralizuotai vykdomų ir GRA decentralizuotai vykdomų rizikingų pirkimų sąrašą
įtrauktų pirkimų vertinimus pagal nustatytus rizikos veiksnius, vertinimo išvadas pateikti
perkančiosios organizacijos vadovui.
Atlikti KAS perkančiųjų organizacijų vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų patikrinimus, kad būtų
išvengta pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų,
susijusių su pirkimais, pažeidimų pirkimų procedūrų metu. Vykdant patikrinimus, atlikti:
- pirkimo įgyvendinimo planų patikrinimus;
- sprendimo atmesti mažiausią kainą pateikusio tiekėjo pasiūlymą ar ekonomiškai naudingiausią
tiekėjo pasiūlymą tikrinimus;
- pagrindimų dėl tiekėjo pasiūlytos kainos priimtinumo perkančiajai organizacijai derinimus;
- pirkimo sutarties pakeitimus ir pratęsimus.
Atlikti KAS centralizuotų pirkimų efektyvumo vertinimo rezultatų analizę bei teikti pasiūlymus dėl
pirkimų sistemos tobulinimo.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Sausis-gruodis

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Sausis-gruodis

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

7.

Pateikti informaciją apie GRA vykdomų ir organizuojamų bei koordinuojamų centralizuotų pirkimų
procedūrų vykdymo eigą GRG nariams ir programų koordinatoriams.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

8.

Atnaujinti Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros GRA tvarkos aprašą patvirtintą GRA
direktoriaus 2018-04-10 įsakymu Nr. V-81 „Dėl pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros
Gynybos resursų agentūroje prie Krašto apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pagal pateiktus poreikius organizuoti poligonų plėtrai skirtos įrangos įsigijimus.

Įsigijimų valdymo
ir priežiūros skyrius

Kiekvienam
ketvirčiui
pasibaigus iki
einamojo mėnesio
15 d
Kiekvienam
ketvirčiui
pasibaigus iki
einamojo mėnesio
15 d
Gegužė

5.3.

6.

9.

Pirkimų
organizavimo
skyriai

Sausis-gruodis

11.2.7.

Sausis-gruodis

11.2.6.
11.2.6.

10.
10.1.

Organizuoti manevro sausumoje, logistikos ir oro gynybos pajėgumų įsigijimus:
Dalyvauti derybose dėl šarvuotų visureigių (angl. JLTV) sutarčių ir sutarčių papildymų pasirašymo.

Sausumos kovos
platformų skyrius

3
10.2.

Organizuoti šarvuotų visureigių (angl. JLTV) įrangos ir ginkluotės perėmimą iš JAV.

10.3.

Organizuoti šarvuotų visureigių (angl. JLTV) įrangos ir ginkluotės transportavimą iš JAV.

10.4.

Organizuoti įrangos ir ginkluotės sumontavimą į šarvuotus visureigius (angl. JLTV).

10.5.

Organizuoti šarvuotų visureigių (angl. JLTV) įrangos ir ginkluotės perdavimą LK.

10.6.

Organizuoti šarvuotų visureigių (angl. JLTV) vairuotojų ir mechanikų rengimą.

10.7.

Organizuoti PKM priėmimo komisijų darbą ir kontroliuoti PKM ir PKM logistinio paketo
komponentų priėmimą, jų priėmimo ir įkainojimo aktų parengimą ir organizuoti priimtų materialinių
vertybių perdavimą eksploatacijai į LK.

10.8.
Įvertinti planuojamų pristatyti PKM atitikimą sutarties reikalavimams ir teikti pastabas gamintojams,
dalyvaujant pasirinktuose visų tipų PKM (skyriaus, būrio ir kuopos vado, bei valdymo)
gamykliniuose atitikties bandymuose (angl. FAT - Factory acceptence test.) Vokietijoje.“
10.9.
Prižiūrėti kaip PKM gamintojas vykdo garantinius įsipareigojimus ir šalina pastebėtus gedimus,
PKM garantijos laikotarpiui..
10.10.

10.11.
10.12.
10.13.
10.13.1.
10.13.2.
10.13.3.
10.13.4.
10.14.

Organizuoti LK eksploatuojamų PKM atsarginių detalių tiekimą. Užsakyti atsargines detales, derinti
NSPA teikiamus pasiūlymus, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus bei organizuoti jų perdavimą
LK.
Parengti paraiškas dėl PKM būtinų išlaikymui materialinių vertybių ir paslaugų įsigijimo per NSPA
ir pateikti jas NSPA.
Prižiūrėti OCCAR vykdomus pirkimus dėl PKM šaudmenų per NSPA ir koordinuoti jų pristatymą į
LK Depų tarnybą.
Organizuoti PKM VILKAS simuliacinių sistemų (Vairavimo simuliatorius; Ginkluotės lazerinio
šaudymo treniruoklis; Kolektyvinio rengimo simuliacinė sistema), treniruoklių įsigijimo procedūras:
Organizuoti Techninių specifikacijų parengimą ir jų tvirtinimą.
Organizuoti reikalingų dokumentų simuliacinių sistemų pirkimo inicijavimui parengimą ir pateikimą
pirkimų vykdytojui.
Dalyvauti ekspertų komisijų darbe vykdant simuliacinių sistemų pirkimo procedūras.
Dalyvauti simuliacinių sistemų gamybos kontrolės procesuose ir kontroliuoti planuojamų pristatyti
simuliacinių sistemų atitikimą sutartyje numatytiems techniniams reikalavimas ir teikti pastabas
gamintojams; užtikrinti sutarties vykdymo kontrolę.
Prižiūrėti ir vertinti kaip atliekamas savaeigių haubicų PzH2000 atstatomasis remontas ir
modernizavimas. Vertinti ir tvirtinti pasiūlymus atstatomajam remontui. Atlikus sutarties atstatomojo
remonto darbus, dalyvauti jų įvertinimo bandymuose pas gamintoją ar/ir Lietuvoje.
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Sausumos kovos
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Sausumos kovos
platformų skyrius
Sausumos kovos
platformų skyrius
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Sausis-gruodis

11.2.6.

Sausis-gruodis

11.2.6.

Liepa-gruodis

11.2.6.
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11.2.6.

Rugsėjis-gruodis
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Sausis-gruodis

11.2.6.
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11.2.6.
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11.2.6.

Sausumos kovos
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11.2.6.
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Sausisgegužė
Vasarisgruodis
Liepa- gruodis
11.2.6.
Gruodis
Sausis-birželis

11.2.6.
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10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.

Užsakyti ir prižiūrėti kaip tiekiamos dalys savaeigėms haubicoms PzH2000 atstatyti ir modernizuoti.
Vertinti gamintojo teikiamus pasiūlymus, juos tvirtinti, apskaityti ir prižiūrėti teikiamų pasiūlymų
kainos, laiko ir kt. atitikimus galiojantiems susitarimams.
Organizuoti savaeigių haubicų PzH2000 atsarginių detalių tiekimą. Užsakyti atsargines detales,
derinti NSPA teikiamus pasiūlymus, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus bei organizuoti jų
perdavimą LK.
Užsakyti savaeigių haubicų PzH2000 techninio palaikymo atstovo paslaugą pagal pateiktą poreikį ir
kontroliuoti paslaugos vykdymą pagal sutartyje nustatytus reikalavimus.
Koordinuoti savaeigių haubicų PzH2000 vadovavimo ir valdymo sistemos diegimą į LK
identifikuotas transporto priemones.
Vykdyti vėjo jėgainių poveikiui kompensuoti skirtų ir trumpojo nuotolio radarų įdiegimą ir įsigytų
radarų įdiegimo priežiūrą.

10.20.

Vykdyti LR taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemos tobulinimo projektą (sutartinų įsipareigojimų
ir radarų įdiegimo priežiūra).

10.21.

Iniciuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse) vidutinio
siekio mobiliųjų radiolokatorių įsigijimą ir koordinuoti jų įdiegimą LK KOP.

10.22.

Iniciuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse) artilerijos
radiolokatorių įsigijimą ir koordinuoti jų įdiegimą LK SP.

10.23.

Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) sunkvežimių specialiosios
paskirties platformos ir konteineriams, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų
perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) 5t krovininius sunkvežimius iš
tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Užtikrinti Vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos (NASAMS) sistemos priežiūrą.

10.24.
10.25.
10.26.
10.27.
10.28.
10.29.
10.30.

Atlikti rinkos analizę ir parengti automatinio šautuvo 5.56 mm technines specifikacijas. Pradėti
vykdyti įsigijimo procedūras gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti kulkosvaidžio 7.62 mm ir kulkosvaidžio 12.7 mm technines
specifikacijas. Pradėti vykdyti įsigijimo procedūras gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti snaiperinio šautuvo 8.6 technines specifikacijas. Pradėti vykdyti
įsigijimo procedūras gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti automatinio granatsvaidžio technines specifikacijas. Pradėti vykdyti
įsigijimo procedūras gavus poreikius ir finansavimą
Organizuoti naudotos Olandijos kariuomenės ginkluotės transportavimą, priėmimą ir perdavimą LK.
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10.31.

Atlikti pusiau automatinio šautuvo M-14 atnaujinimo priedų įsigijimo procedūras.

10.32.

Vykdyti 9 mm pistoletų priėmimą ir perdavimą LK.

11.

Prižiūrėti PKM technikos remonto dirbtuvių Rukloje statybą derinant su KAM Logistikos
departamentu ir Infrastruktūros valdymo agentūra. Prireikus atlikti poreikio analizę ir ieškoti
alternatyvų PKM techninės priežiūros atlikimui ir remontui.
Prižiūrėti papildomų PKM remonto dirbtuvių Rukloje statybą

12.
13.
14.

Prižiūrėti kaip Birutės Ulonų batalione įrengiama infrastruktūra ir vertinti kaip ji pritaikoma PKM
poreikiams.
Prižiūrėti mokymo procesą ir vertinti mokymo kokybę, siekiant, kad klausytojai pabaigę mokymo
kursą galėtų dirbti PKM naudotojo mechanikų 3T (angl. Train the Trainer) instruktoriais.

15.
Esant poreikiui, organizuoti universalių sraigtasparnių įrangos ir ginkluotės perėmimą iš JAV.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.1.
22.2.
23.

Esant poreikiui, organizuoti universalių sraigtasparnių įrangos ir ginkluotės transportavimą iš JAV.
Pagal LK pateiktą poreikį organizuoti universalių sraigtasparnių įrangos ir ginkluotės perdavimą LK.
Organizuoti universalių sraigtasparnių pradinio atsarginių dalių paketo aprūpinimo konferenciją
(vadovaujantis 2020.11.11 sutartimi Nr. DPS-333).
Koordinuoti priešakinės stebėjimo ir ugnies koregavimo įrangos pirkimą (angl. FO ir TACP)
komplektavimą, pristatymą vartotojui ir įdiegimą eksploatacijai.
Organizuoti evakuacinių tankų BPz2 atsarginių detalių tiekimą. Užsakyti atsargines detales, derinti
NSPA teikiamus pasiūlymus, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus bei organizuoti jų perdavimą
LK.
Organizuoti vikšrinių šarvuočių M113/M577 atsarginių detalių ir remonto paslaugų įsigijimą.
Užsakyti atsargines detales ir remonto paslaugas. Parengti atsarginių dalių priėmimo ir įkainavimo
aktus.
Dalyvauti priešmininio laivo (vykdančio paieškos ir gelbėjimo funkcijas) įsigijimo procedūrose:
Dalyvauti priešmininio laivo (vykdančio paieškos ir gelbėjimo funkcijas) regeneracijos paslaugos
pirkimo konkurso dokumentacijos ruošime.
Dalyvauti priešmininio laivo (vykdančio paieškos ir gelbėjimo funkcijas) regeneracijos paslaugos
konkurso vertinime ir derybose.
Įsigyti daugiafunkcinį paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo laivą:
-LK vardu pasirašyti sutartį tarp LK ir viešąjį pirkimo konkursą laimėjusios laivų statybos
bendrovės;
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spalis)
- Mokėjimo prašymų teikimas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) ir projekto finansinių
srautų priežiūra bendradarbiaujant su LK FAD ir KAM FBD;
24.
25.
26.

27.
28.

- Laivo statybos etapų priežiūra ir iškilusių klausimų (problemų) sprendimas.
Inicijuoti taktinių ryšio priemonių (taktinių radijo stočių) vadovavimo ir kontrolės sistemų ir jų
komponentų įsigijimą pagal KAS planavimo vadovo 3 priedą .
Iniciuoti „Jūrinės situacijos suvokimo (Maritime situational awareness, MSA)“ praplėtimo įsigijimą
ir koordinuoti jo įdiegimą KJP
Organizuoti ir koordinuoti LK vadovavimo ir valdymo informacinių sistemų (įskaitant mūšio
valdymo sistemų (angl. Batte management system, BMS)) suderinamumo užtikrinimą pagal
tarptautinius standartus išnaudojant Daugiašalio suderinamumo programos (angl. Multilateral
interoperability program, MIP) teikiamas galimybes.
Inicijuoti taktinių ryšio priemonių, vadovavimo ir valdymo sistemų garantiniam, pogarantiniam
aptarnavimui, priežiūrai ir remontui paslaugų įsigijimą pagal LK poreikius.
Vykdyti įsigyjamos stebėjimo, karinės paskirties pozicijos nustatymo (GPS), elektrooptinės (naktinio
matymo prietaisai) įrangos sutartinių įsipareigojimų priežiūrą.

29.

Atlikti 2021 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti stebėjimo ir elektroninės kovos
įrangos rinkos analizę, parengti technines specifikacijas ir pirkimo paraiškas.

30.

Parengti technines specifikacijas termovizualinio stebėjimo įrangos (FLIR B2FO, FLIR TF230)
pogarantiniam aptarnavimui, priežiūrai ir remontui pagal LK poreikius. Pradėti pirkimų procedūras
gavus LK poreikį ir finansavimą.

31.

Esant poreikiams parengti/pakeisti/adaptuoti/atnaujinti KAS transporto priemonių eksploataciją
reglamentuojančias tvarkas.
Įsigijus naudotų transporto priemonių, kurių nėra KAS, vykdyti transporto techninės dokumentacijos
vertimą/adaptavimą/ paruošimą naudojimui.
Priimti ir įvertinti naudotą karinę techniką iš Olandijos, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir
organizuoti jų perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) KASP padidinto pravažumo
mikroautobusus iš tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) visureigius išminavimo
funkcijoms vykdyti iš tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) administracinį transportą iš
tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Organizuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse) KAS
administracinio transporto įsigijimą.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Sausis-gruodis

Ryšių ir valdymo
sistemų skyrius
Ryšių ir valdymo
sistemų skyrius
Ryšių ir valdymo
sistemų skyrius
Ryšių ir valdymo
sistemų skyrius
Stebėjimo
navigacijos ir
elektroninės kovos
sistemų skyrius
Stebėjimo
navigacijos ir
elektroninės kovos
sistemų skyrius
Stebėjimo
navigacijos ir
elektroninės kovos
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius
Autotransporto
sistemų skyrius

Gegužė/Spalis-gruodis
Sausis-gruodis
Sausis-gruodis
Sausis-gruodis

Sausis-gruodis
Sausis-gruodis

Sausis-gruodis

Sausis-gruodis

Sausis-gruodis
Sausis-gruodis
Vasaris-gruodis
Rugsėjis-gruodis
Liepa-gruodis
Sausis-gruodis
Balandis-gruodis
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Organizuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse)
aerodromo priežiūros technikos įsigijimą.
Organizuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse)
bendrosios inžinerijos technikos įsigijimą.
Organizuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse) KASP
motorizacijos transporto priemonių įsigijimą.
Organizuoti (parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo konkurse) LK
sunkvežimių įsigijimą.
Organizuoti (surinkti poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo
konkurse) visų KAS transporto priemonių atsarginių dalių įsigijimą.
Organizuoti (surinkti poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo
konkurse) visų KAS transporto priemonių draudimo paslaugų įsigijimą.
Organizuoti (surinkti poreikį, parengti techninę specifikaciją, pateikti paraišką, dalyvauti įsigijimo
konkurse) visų KAS transporto priemonių planuotų remonto paslaugų įsigijimą.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) bendrosios inžinerijos techniką iš
tiekėjo parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) KASP motorizacijos transporto
priemones iš tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Priimti ir įvertinti (patikrinti atitikimą techniniams reikalavimams) aerodromo priežiūros techniką iš
tiekėjo, parengti priėmimo ir įkainavimo aktus ir organizuoti jų perdavimą LK.
Vykdyti atsargų, susijusių su autotransportu, atitikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse
nurodytiems reikalavimams patikrinimą ir parengti prekių patikrinimo aktus.
Inicijuoti ir dalyvauti savaeigių 120 mm minosvaidžių dvikojų lafetų ir taikiklių įsigijimo
procedūrose.
Vykdyti 120 mm minosvaidžio vamzdžio patikros įrenginio priėmimą ir perdavimą LK.
Vykdyti 60 mm minosvaidžių M6/895 atsarginių dalių įsigijimą, priėmimą ir perdavimą LK. Pradėti
pirkimų procedūras gavus poreikius ir finansavimą.
Inicijuoti 120 mm minosvaidžių sistemos (angl. Lithuanian Mortars Systems) atsarginių dalių
įsigijimo procedūras gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti savaeigių minosvaidžių 120 mm technines specifikacijas. Inicijuoti
ir dalyvauti įsigijimo procedūrose gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti tampomų minosvaidžių 120 mm technines specifikacijas. Inicijuoti
ir dalyvauti įsigijimo procedūrose gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti savaeigių haubicų 155 mm technines specifikacijas. Inicijuoti ir
dalyvauti įsigijimo procedūrose gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti rinkos analizę ir parengti tampomų haubicų 155 mm technines specifikacijas. Inicijuoti ir
dalyvauti įsigijimo procedūrose gavus poreikius ir finansavimą.
Atlikti ginklų atsarginių dalių užsakymus pagal preliminariąsias sutartis: M2HB QCB, G-36, HK416,
KSP-58, Carl Gustaf, Glock-17, FN SCAR, AXMC, kontroliuoti užsakymų vykdymo eigą, vykdyti
gautų ginklų priėmimą ir perdavimą LK.
Vykdyti prekių ir paslaugų priėmimą ir perdavimą LK pagal sutartį LH-B-UDK.
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59.

Atlikti Mobilios artimojo nuotolio oro gynybos sistemos (MSHORAD) rinkos analizę.

60.

Atlikti vienkartinių granatsvaidžių M72 LAW adapterių užsakymo procedūras, kontroliuoti
užsakymo vykdymo eigą, vykdyti gautų ginklų priėmimą ir perdavimą LK.
Atlikti sunkiųjų kulkosvaidžių M2HB lafetų liniuočių įsigijimo procedūras.

61.
62.

Parengti ir pateikti tvirtinti krašto apsaugos ministrui 2021 m. ginklų ir karinės įrangos pirkimo
detalųjį planą pagal patvirtintas programas.

63.

Pateikti tvirtinti krašto apsaugos ministrui 2022 m. ginklų ir karinės įrangos pirkimo detalųjį planą
pagal patvirtintas programas.
Atlikti NATO standartizacijos dokumentų vertinimą ir raštu informuoti NATO atsakingas institucijas
apie NATO standartizacijos dokumentų patvirtinimą ir įdiegimą KAS.

64.

65.

Paskelbtus NATO standartizacijos dokumentus perimti kaip Lietuvos karybos standartus.
Administruoti Lietuvos karybos standartų registrą KAS intraneto puslapyje.

66.

Parengti Karybos standartizacijos tvarkos aprašo, patvirtinto krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio
12 d. įsakymu Nr. V-1146, naują redakciją.

67.

Suteikti NATO komercinius ir valstybinius įmonių kodus (angl. NATO Commercial and
Governmental Entity-NCAGE) Lietuvos Respublikos ūkio subjektams ir administruoti jų duomenų
bazę.

68.

Suteikti NATO nomenklatūrinius numerius (angl. NATO Stock Number-NSN) KAS įsigyjamoms
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lietuviškoms ir iš kitų šalių pagal kodifikavimo užklausas gautoms materialinėms vertybėms.
Inicijuoti perkamų užsienietiškų materialinių vertybių kodifikavimą. Atnaujinti NSN kodų duomenis.
69.

Vykdyti automatizuotą pasikeitimą kodifikavimo duomenimis su NSPA ir kitomis šalimis.

70.

Pagal NATO kodifikavimo sistemos kriterijus atlikti kodifikavimo duomenų taisymus,
kontroliuojamus Informacinėje valdymo sistemoje (angl. Management Information System).

71.

Dalyvauti Elektroninės resursų valdymo informacinės sistemos (ERVIS) diegimo veikloje, atlikti
Informacinių sistemų duomenų žinyno rengimo grupei pavestas užduotis. Darbo grupių sudėtis ir
funkcijos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. V-834.

72.

Vykdyti iš KAS padalinių gaunamų techninių specifikacijų įkėlimą į techninių specifikacijų registrą,
patikrinant ir patvirtinant techninėse specifikacijose naudojamus NATO kodifikavimo sistemos
tiekimo klases (angl. NATO Supply Class – NSC) ir materialinių vertybių pavadinimų kodus (angl.
Item Name Code – INC).

73.

Organizuoti susitikimą su Lietuvos saugumo ir gynybos pramonės asociacijos (LGSPA) ir
Nacionalinės gynybos paramos agentūros (NGPA) atstovais dėl naujų reikalavimų NATO kokybės
užtikrinimo standartuose.
Vykdyti Valstybinio kokybės užtikrinimo veiklą Lietuvos gamintojų įmonėse pagal NATO valstybės
kokybės užtikrinimo padalinio gautus prašymus (vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais).

74.
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Sausis-gruodis
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75.

Teikti NATO valstybės kokybės užtikrinimo padaliniui prašymus dėl NATO valstybių gamintojų
įmonėse kokybės užtikrinimo (vadovaujantis STANAG 4107 reikalavimais).

Kokybės
užtikrinimo ir
testavimų skyrius

Sausis-gruodis

76.

Parengti Kokybės užtikrinimo reikalavimų įgyvendinimo tvarkos aprašą, įsigyjant karinės paskirties
priemones, prekes ar paslaugas.

Gruodis

77.

Atlikti KAM 2008-10-27 įsakymu Nr. 1014 (2019-04-22 Nr. V-407 redakcija) patvirtintame Metinių
veiklos planų ir ataskaitų rengimo tvarkos apraše nustatytus veiksmus (parengti ir pateikti tvirtinti
veiklos planą, teikti ataskaitas apie veiklos plane numatytų veiksmų įgyvendinimą, esant poreikiui
inicijuoti veiklos plano pakeitimo rengimą ir kt.)

Kokybės
užtikrinimo ir
testavimų skyrius
Administravimo
skyrius

Sausis - gruodis
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78.

Parengti ir pateikti KAM GI ataskaitas apie KAS 2017-2021 m. antikorupcinės programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą GRA ir
pateikti išvadą KAM GI.

Administravimo
skyrius

79.

Parengti GRA personalo komandiruočių poreikio suvestines ir ataskaitas, pateikti KAM KTPD.

Administravimo
skyrius

80.

Parengti ir patvirtinti GRA 2022 m. dokumentacijos planą.

81.

Parengti ir suderinti su KAM Administracijos departamentu 2019 metų ilgai saugomų bylų apyrašus.

82.

Parengti 2021 m. GRA viešųjų pirkimų plane numatytų įsigyti kario aprangos, atributikos (austos ir
siuvinėtos), ekipuotės ir patalynės prekių technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę ir parengti
pirkimo paraiškas.
Vykdyti centralizuotai perkamos kario aprangos, atributikos (austos ir siuvinėtos), ekipuotės ir
patalynės prekių atitikimo kokybės ir kitiems viešojo pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytiems
reikalavimams patikrinimus ir parengti prekių patikrinimo aktus.
Vykdyti nekokybiškų aprangos, atributikos (austos ir siuvinėtos), ekipuotės ir patalynės prekių jų
garantinio termino metu keitimus/grąžinimus tiekėjui.
Kainodaros taisyklėse numatytais būdais, skaičiuoti aprangos, ekipuotės ir atributikos (austos ir
siuvinėtos), maisto ir ūkinių prekių, amunicijos (šaudmenų), kuro, tepalų ir specialiųjų skysčių,
medicinos priemonių ir vaistų planines kainas, jas patvirtinti ir atnaujinti finansinių išteklių valdymo
informacinėje sistemoje.

Administravimo
skyrius
Administravimo
skyrius
Aprangos ir kario
sistemų skyrius

83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.

Parengti 2021 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti maisto produktų, baldų ir
įrangos technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę bei parengti pirkimo paraiškas.
Parengti detaliajame 2022-2024 m. KAS įsigyjamų atsargų ir 2021 m. GRA pirkimų planuose
numatytų centralizuotai įsigyti šaudmenų technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę bei parengti
pirkimo paraiškas.
Atlikti karinių atsargų (šaudmenų) kiekio, skirto LK vienetų koviniam rengimui, pirkimo inicijavimą
pagal patvirtintus planus.
Parengti ir patvirtinti radiacinės saugos KAS vienetuose 2021 m. patikrinimų planą. Vykdyti
numatytus patikrinimus plane nustatytais terminais ir rastų trūkumų pašalinimo stebėseną.
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90.

Parengti 2021 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti cheminių medžiagų nustatymo
komplekto, individualių dozimetrų, izoliuojančio suspausto oro kvėpavimo aparato ir apsauginio
izoliuojamojo CBRN kostiumo (švarinimo) technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę bei
parengti pirkimo paraiškas.

91.

Bendradarbiaujant su NSPA koordinuoti sutarčių Nr. KPS-364 ir Nr. KPS-752 vykdymą ir prekių
pristatymo procedūras.
Parengti 2021 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti lauko įrangos, degalų, alyvos,
tepalų, spec. skysčių technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę bei parengti pirkimo paraiškas.
Parengti 2021 m. GRA pirkimų plane numatytų centralizuotai įsigyti medicininės įrangos, priemonių
ir vaistų technines specifikacijas, atlikti rinkos analizę bei parengti pirkimo paraiškas.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.

Vykdyti centralizuotai įsigytų maisto produktų atitikties pirkimo sutartyje nustatytiems kokybės bei
saugos reikalavimams patikrinimus KAS institucijose ir jų padaliniuose ir parengti prekių
patikrinimo aktus.
Vykdyti nereikalingos ir netinkamos naudoti KAS institucijų valdomos ir naudojamos technikos ir
įrangos pardavimą aukcionuose.
Įvertinti KAS padalinių poreikius ir pasiūlymus pateikti KAM Mokslo tiriamųjų darbų koordinacinei
grupei KAS aktualias tyrimų temas 2021 metams.
Organizuoti GRA vyriausiojo patarėjo, atstovaujančio Nacionalinio ginkluotės direktoriaus (NAD‘o)
poziciją, dalyvavimą Europos gynybos agentūros (EDA), Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos
(CNAD), Šiaurės šalių (NORDEFCO), trijų Baltijos šalių (3B), ir dvišaliuose nacionalinių ginkluotės
direktorių susitikimuose, užtikrinti nacionalinių pozicijų ir medžiagos parengimą, administracinį
aprūpinimą. Planuojami 7 susitikimai.
Organizuoti Lietuvos atstovų dalyvavimą NATO Mokslo ir technologijų organizacijoje, Europos
gynybos agentūros ekspertų grupėse, pagal poreikį vykdyti jų atranką į atitinkamas darbo grupes,
teikti paskirtiems atstovams reikalingą informaciją ir paramą, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos
interesų atstovavimą.
Pasirašius sutartį tarp KAM ir INVEGA, rizikos kapitalo fondo valdymo priežiūrai iš KAM ir GRA
atstovų sudaryti priežiūros komitetą, kurio funkcijos aprašytos Skatinamųjų finansinių priemonių,
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo, taisyklėse.
Parengti GRA aprūpinimui skirtų biudžeto sąmatų 2022-2024 m. projektus ir teikti juos tvirtinti
viceministrui, atsakingam už valstybės biudžeto asignavimus KAS.
Pateikti informaciją GRG apie einamųjų metų lėšų panaudojimą.
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Biudžeto skyrius

Balandis
Liepa
Spalis
Priemonė ,,Vykdyti mokslo tiriamuosius darbus ir plėsti jų taikymą gynybos srityje, skatinti naujų gynybos technologijų kūrimą ir
vystymą, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir pramonės dalyvavimą NATO ir ES gynybos tyrimų ir technologijų institucijų
organizuojamuose gynybos tyrimų renginiuose ir projektuose“, kodas 02 01 03 04 01

4248,00
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102.

103.

Parengti ir krašto apsaugos ministrui pateikti tvirtinti biudžeto lėšų pervedimo sutartį tarp KAM ir
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, dėl mokslinių tiriamųjų darbų KAS vykdymo bei
mokslo ir studijų institucijų atstovų delegavimo į NATO ir ES gynybos tyrimų ir technologijų darbo
grupes finansavimo 2021 m.
Inicijuoti 3 mokslinius tiriamuosius darbus, susijusius su gynybos technologijų vystymu. Parengti
projektų technines užduotis ir išsiųsti jas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai.

104.

Organizuoti tarptautinę karinių technologijų konferenciją „Baltic Miltech Summit“.

105.

Suorganizuoti technologijų kūrybos stovyklą „Delta-1“ – Hakatoną, kurios metu mokslininkai,
išradėjai, karybos entuziastai bei įvairių sričių ekspertai įgyvendintų tikslą sukurti inovatyvius
sprendimus gynybos sričiai ir Lietuvos kariuomenei.
Suorganizuoti technologijų kūrybos stovyklą „Delta Navy“ – Hakatoną, kurios metu mokslininkai,
išradėjai, karybos entuziastai bei įvairių sričių ekspertai įgyvendintų tikslą sukurti inovatyvius
sprendimus gynybos sričiai ir Lietuvos kariuomenės Karinėms jūrų pajėgoms.
Organizuoti informacinį renginį, skirtą Lietuvos gynybos pramonės atstovams.

106.
107.
108.
109.
110.

Sukurti konkursinę gynybos technologijų programą, skirtą gynybos technologijoms ir produktams
kurti bei tobulinti ir Lietuvos įmonių dalyvavimui tarptautiniuose gynybos technologijų vystymo
projektuose kofinansuoti.
Parengti konkursinės gynybos technologijų programos finansavimo tvarkos aprašą.
Vykdyti priemones, GRA prie KAM numatytas KAS 2021 m. planavimo, programų ir biudžeto
sudarymo sistemos priemonių įgyvendinimo plano (KA ministro 2021-01-22 įsakymas Nr. V-46) 8,
66 ir 80 punktuose.

Tyrimų ir
technologijų
skyrius

Balandis

Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Tyrimų ir
technologijų
skyrius
Amunicijos,
Aprangos ir kario
sistemų , Įsigijimų
valdymo ir
priežiūros skyriai,
Direktoriaus
pavaduotoja

Balandis
Spalis
Spalis
Spalis
Gruodis
Kovas
Gegužė
KAS 2021 m.
planavimo,
programų ir
biudžeto
sudarymo
sistemos
priemonių
įgyvendinimo
plane nustatytais
terminais

11.4.6.
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II
DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
2020-2023 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

P-02-01-03-07-01
P-02-01-03-04-01

Direktorius

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Vertinimo kriterijai
KAS programa ,,Centralizuotos tarnybos“
Produkto vertinimo kriterijai:
Agentūros vykdomų pirkimų procedūrų dalis (pagal pirkimų vertę) procentais
GRA koordinuojamų gynybos srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektų skaičius (vnt.)

2020 metų
planas

2021 metų
planas

2022 metų
planas

2023 metų
planas

95%
3

95%
3

95%
3

95%
3

Sigitas Dzekunskas

