
 

 

 

 
 

 

 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 
 

Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius, 

tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. bendrasisd@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464 

 

Adresatams pagal sąrašą 

 

  

 

 

 

Nr.  

 

 

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO DERINIMO  

 

Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. 

gegužės 17 d. direktyvą (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl 

ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 2017 L 137, p. 22), parengė Lietuvos Respublikos ginklų 

ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymo 

projektas). 

Įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslas, pagrindas ir priemonės jam 

pasiekti nurodyti įstatymo projekto aiškinamajame rašte. Įstatymo projektas atitinka Vyriausybės 

programą. Įstatymo projekto nuostatos neprieštarauja Europos Sąjungos teisės normoms. 

Įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Įsigaliojus keičiamam Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymui, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir Lietuvos policijos generalinis komisaras turės priimti  keičiamam Ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus.   

Su visuomene bus konsultuojamasi paskelbiant įstatymo projektą ir su juo susijusius 

dokumentus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų projektų informacinėje 

sistemoje (TAIS).  

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos terminijos komisija apsvarstė 

įstatymo projekto sąvokas, jos per Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę sistemą 

pateiktos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisei svarstyti.  

Įstatymo projekto derinimo metu bus atliekamas įstatymo projekto antikorupcinis 

vertinimas. 

Įstatymo projektą parengė Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

(policijos generalinis komisaras – Linas Pernavas, tel. 271 9717) Viešosios policijos valdybos 

(viršininkas – Mindaugas Akelaitis, tel. 271 7910) Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius 

Čiupala, tel. 271 9767, el. paštas audrius.ciupala@policija.lt. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl  įstatymo projekto prašome pateikti iki š. m. lapkričio 27 d. 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 37 lapai. 

2. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 9 lapai. 

3. Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. direktyvos (ES) 2017/853, kuria 

iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 
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2017 L 137, p. 22), ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 

pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė, 29 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui“ projektas, 1 lapas. 

 

Vidaus reikalų viceministras   Česlovas Mulma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrius Čiupala, tel. 271 9767, el. p. audrius.ciupala@policija.lt  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2017-10-     

RAŠTO NR. 1D-     ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, 

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Lietuvos šaulių sąjunga, 

Ginklų pirklių asociacija, 

Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacija. 

 

 


