
DIREKTYVOS (ES) NR. 2017/853 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR 

ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-705 PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ 

 

Europos Parlamento ir Tarybos 2017 

m. gegužės 17 d. direktyva (ES) Nr. 

2017/853, kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl 

ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės 

 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 

Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – įstatymo 

projektas) 1 straipsniu keičiamas ir dėstomas nauja redakcija 

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas Nr. IX-05 (toliau – 

įstatymas).  

 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. 

nutarimu Nr. 1457 „Dėl Valstybinio ginklų registro 

reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų registro nuostatų 

patvirtinimo“ patvirtinti Ginklų registro nuostatai (toliau – 

Ginklų registro nuotstatai). 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. 

nutarimu Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų 

vežimo“ patvirtintos Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų 

šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, 

vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų 

vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklės (toliau – 

Paveinių ginklų vežimo taisyklės). 

 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. kovo 21 d. 

įsakymas Nr. 5-V-249 „Dėl Lietuvos policijos generalinio 

komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl 

Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas Nr. 5-V-

249).  

 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. 

įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, 

kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, 

patvirtinimo“ patvirtinti Reikalavimai, keliami patalpoms, 

kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta (toliau – 

įsakymu Nr. 5-V-180 patvirtinti reikalavimai). 

 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 20 

d. įsakymas Nr. 5-V-1074 „Dėl Deaktyvacijos sertifikatų ir 

pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami 

naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – įsakymas 

Nr. 5-V-1074). 

 

 

 

 

 

Direktyvos 

įgyvendinimo 

lygis 

(visiškas, 

dalinis) 

 

1 straipsnis  

Direktyva 91/477/EEB iš dalies 

keičiama taip:  

1) 1 straipsnis pakeičiamas taip: 

„1 straipsnis  

1.Šioje direktyvoje vartojamų terminų 

apibrėžtys:  

1) šaunamasis ginklas – bet kuris 

Įstatymo 2 straipsnio 67 dalis: 

„67. Šaunamasis ginklas – ginklas, iš kurio sprogstamųjų 

medžiagų degimo produktų slėgio jėga per vamzdį gali būti 

paleisti kulkos, sviediniai arba kenksmingosios, 

dirginančiosios ar kitos veikliosios medžiagos mechaniškai, 

termiškai, chemiškai ar kitaip taikiniui per atstumą paveikti 

arba duotas garso ar šviesos signalas. Šaunamaisiais ginklais 

šiame įstatyme laikomos ir pagrindinės šaunamųjų ginklų 

Visiškas 



nešiojamas vamzdinis šaunamasis 

ginklas, kuris yra sukonstruotas arba 

gali būti perdirbtas taip, kad 

sprogstamųjų medžiagų degimo 

produktų slėgio jėga iš jo atliekamas 

šūvis ar paleidžiama kulka ar sviedinys, 

išskyrus atvejus, kai toks ginklas 

neįtrauktas į šią apibrėžti dėl vienos iš I 

priedo III dalyje nurodytų priežasčių. 

Šaunamųjų ginklų klasifikacija pateikta 

I priedo II dalyje. Laikoma, kad daiktas 

gali būti perdirbtas taip, kad 

sprogstamųjų medžiagų degimo 

produktų slėgio jėga iš jo galėtų būti 

atliekamas šūvis ar paleidžiama kulka 

ar sviedinys, jei šis daiktas: a) turi 

šaunamojo ginklo išvaizdą ir b) dėl jo 

konstrukcijos arba medžiagos, iš kurios 

jis pagamintas, gali būti taip perdirbtas;  

dalys.“ 

2) pagrindinė dalis – vamzdis, rėmas, 

uoksas, įskaitant ir viršutinį, ir apatinį 

uoksus, atitinkamais atvejais, pistoleto 

užraktas, revolverio būgnelis, spyna 

arba užraktas, kurių kiekvienas atskirai 

yra priskiriamas tai šaunamųjų ginklų, į 

kuriuos jie įmontuoti arba numatyti 

įmontuoti, kategorijai;  

Įstatymo 2 straipsnio 68 dalis: 

„68. Šaunamojo ginklo dalis – šaunamojo ginklo sudėtinis 

elementas, būtinas tam, kad šaunamasis ginklas veiktų, 

įskaitant pistoleto (revolverio) rėmą, jo ir pagrindinių 

šaunamojo ginklo dalių pusgaminius. Vamzdis, rėmas, uoksas, 

įskaitant viršutinį ir apatinį uoksus, būgnelis, spyna (užraktas), 

spynos (užrakto) rėmas, šovinio lizdas (kai jis yra atskira 

dalis) ir į šaunamojo ginklo vamzdį įdedamas įdėklas 

(mažesnio kalibro vamzdis) priskiriami prie pagrindinių 

šaunamojo ginklo dalių.“ 

Visiškas 

3) šaudmenys – sukomplektuotas 

šaudmuo arba jo komponentai, įskaitant 

tūteles, kapsules (detonatorius), 

propelentą, kulkas ar sviedinius, 

naudojamus šaunamajame ginkle su 

sąlyga, kad tiems komponentams 

atitinkamoje valstybėje narėje taip pat 

taikomas leidimo reikalavimas;  

Įstatymo 2 straipsnio 65 ir 66 dalys: 

„65. Šaudmens dalis – sviedinys, užtaisas, sprogdiklis, 

kapsulė, tūta, kapsulinė tūtelė, tūtelė. 

66. Šaudmuo – tai, kuo šaudoma iš šaunamųjų ginklų.“ 

Įstatymo 2 straipsnio 69 dalis: 

„69. Šovinys – šaudmuo, susidedantis iš tūtos ar tūtelės su 

kapsule, sviedžiamojo užtaiso, sviedinio.“ 

Visiškas 

4) dujiniai ir signaliniai ginklai – 

įrenginiai, turintys šovinio lizdą, kurie 

yra sukonstruoti šaudyti tik tuščiaisiais 

šaudmenimis, dirginamąja medžiaga, 

kitomis veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos signaliniais šoviniais, ir 

kurie negali būti perdirbti taip, kad 

sprogstamųjų medžiagų degimo 

produktų slėgio jėga iš jų būtų 

atliekamas šūvis ar paleidžiama kulka 

ar sviedinys; 

Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis: 

„3. Dujinis ginklas – šaunamasis ginklas, sukonstruotas ar 

pritaikytas šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, 

kenksmingosiomis, dirginamosiomis ar kitomis veikliosiomis 

medžiagomis ar jų užtaisais. 

Įstatymo 2 straipsnio 60 dalis: 

„60. Signalinis ginklas – šaunamasis ginklas, skirtas garso, 

šviesos signalui sukurti signaliniu pirotechnikos įtaisu ar 

signaliniais šaudmenimis.“ 

Visiškas 

 5) imitaciniai ginklai – šaunamieji 

ginklai, specialiai perdirbti, kad būtų 

galima šaudyti tik tuščiaisiais 

šaudmenimis, skirti naudoti, kaip antai 

teatrų spektakliuose, fotografijos 

sesijose, filmuose ir televizijos 

įrašuose, istorinių įvykių atkūrime, 

paraduose, sporto renginiuose ir 

mokymuose;  

Įstatymo 2 straipsnio 32 dalis: 

„32. Imitacinis ginklas – šaunamasis ginklas, sukonstruotas 

ar pritaikytas šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, skirtas 

naudoti kuriant televizijos laidas, teatrų spektaklius, kino 

filmus, fotografijų sesijas, atkuriant istorinius įvykius ar 

organizuojant paradus, sporto renginius ir mokymus. “  

Visiškas 

6) deaktyvuoti šaunamieji ginklai – 

šaunamieji ginklai, kurie deaktyvuojant 

buvo padaryti visam laikui netinkamais 

Įstatymo 2 straipsnio 78 dalis: 

„78. Visiškai netinkamas naudoti ginklas – nešaunamasis 

ginklas, kuris gaunamas perdirbant ar paveikiant šaunamąjį 

Visiškas 



naudoti, užtikrinant, kad visos 

atitinkamo šaunamojo ginklo 

pagrindinės dalys būtų perdirbtos taip, 

kad būtų visam laikui netinkamos 

naudoti ir kad jų nebūtų įmanoma 

išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti jų 

savybes taip, kad būtų galima kaip nors 

reaktyvuoti šaunamąjį ginklą; 

ginklą arba pakeičiant šaunamojo ginklo savybes taip, kad 

visos jo pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar 

sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti, išimti, pakeisti 

kitomis, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal paskirtį.“ 

7) muziejus – visuomenei atvira ir 

visuomenės bei jos vystymosi poreikius 

tenkinanti nuolatinė įstaiga, kuri 

istoriniais, kultūros, moksliniais, 

techniniais, švietimo, paveldo 

išsaugojimo ar pramoginiais tikslais 

įgyja, saugo, tiria ir eksponuoja 

šaunamuosius ginklus, pagrindines 

dalis ar šaudmenis, ir kurią tokia yra 

pripažinusi atitinkama valstybė narė;  

Įstatymo 2 straipsnio 48 dalis: 

„48. Muziejus – Kultūros ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos 

pripažintas visuomenei atviras ir visuomenės bei jos 

vystymosi poreikius tenkinantis neribotam laikui įsteigtas 

juridinis asmuo, kuris istoriniais, kultūros, moksliniais, 

techniniais, švietimo, paveldo išsaugojimo ar pramoginiais 

tikslais įgyja, kaupia, saugo, tiria, restauruoja ir eksponuoja 

šaunamuosius ginklus, jų pagrindines dalis ir šaudmenis, 

senovinius ginklus ir šaudmenis, nešaunamuosius ginklus ir 

visiškai netinkamus naudoti ginklus.“  

Visiškas 

8) kolekcininkas – bet kuris fizinis ar 

juridinis asmuo, kurio veikla skirta 

šaunamųjų ginklų, pagrindinių dalių ar 

šaudmenų rinkimui bei išsaugojimui 

istoriniais, kultūriniais, moksliniais, 

techniniais, švietimo ar paveldo 

išsaugojimo tikslais, ir kurį tokiu yra 

pripažinusi atitinkama valstybė narė; 

Įstatymo 2 straipsnio 37 dalis: 

„37. Kolekcininkas – Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos pripažintas fizinis, 

juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, istoriniais, 

kultūriniais, moksliniais, techniniais, švietimo ar paveldo 

išsaugojimo tikslais renkantis šaunamuosius ginklus, jų 

šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti 

pagal paskirtį, taip pat jų dalis, senovinius ginklus ir 

šaudmenis, nešaunamuosius ginklus ir visiškai netinkamus 

naudoti ginklus.“  

Visiškas 

 9) prekiautojas – bet kuris fizinis ar 

juridinis asmuo, kurio vykdomą 

prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies 

sudaro bet kuri iš šių veiklų: a) 

šaunamųjų ginklų arba pagrindinių 

dalių gamyba, prekyba, mainai, nuoma, 

taisymas, pakeitimas ar perdarymas; b) 

šaudmenų gamyba, prekyba, mainai, 

pakeitimas ar perdarymas;  

Įstatymo 2 straipsnio 55 dalis: 

„55. Prekiautojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jų padalinys, kurių vykdomą veiklą ar verslą 

visiškai arba iš dalies sudaro ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių gamyba, prekyba, mainai, nuoma, taisymas 

ar perdirbimas arba šaudmenų, jų dalių gamyba, prekyba, 

mainai, perdirbimas.“ 

Visiškas 

10) tarpininkas – bet kuris fizinis ar 

juridinis asmuo, išskyrus prekiautoją, 

kurio vykdomą prekybą ar verslą 

visiškai arba iš dalies sudaro bet kuri iš 

šių veiklų: a) derybos dėl šaunamųjų 

ginklų, pagrindinių dalių arba 

šaudmenų pirkimo, pardavimo arba 

tiekimo sandorių arba tokių sandorių 

organizavimas; b) šaunamųjų ginklų, 

pagrindinių dalių arba šaudmenų 

perdavimo toje pačioje valstybėje 

narėje, iš vienos valstybės narės į kitą 

valstybę narę, iš vienos valstybės narės 

į trečiąją valstybę arba iš trečiosios 

valstybės į valstybę narę 

organizavimas;  

Įstatymo 2 straipsnio 30 dalis: 

„30. Ginklų prekybos tarpininkas (toliau – tarpininkas) – 

Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo (išskyrus 

prekiautoją), kurių vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš 

dalies sudaro derybos dėl šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių pirkimo, pardavimo, tiekimo sandorių 

organizavimo, taip pat tokių sandorių organizavimas arba 

šaunamųjų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

perdavimo Lietuvos Respublikoje, iš vienos valstybės narės į 

kitą valstybę narę, iš vienos valstybės narės į trečiąją šalį ar iš 

trečiosios šalies į valstybę narę organizavimas.“ 

Visiškas 

11) neteisėta gamyba–šaunamųjų 

ginklų, jų pagrindinių dalių ir 

šaudmenų gamyba ar surinkimas: a) iš 

bet kokių neteisėtu būdu pirktų ar 

parduotų tokių šaunamųjų ginklų 

pagrindinių dalių; b) be valstybės narės, 

kurioje vykdoma gamyba ar 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnis: 

„253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais 

ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis 

medžiagomis 
1. Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, 

gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis 

ar sprogstamąsias medžiagas, 

Visiškas 



surinkimas, kompetentingos institucijos 

pagal 4 straipsnį išduotos licencijos ar 

leidimo, arba c) nepažymint šaunamųjų 

ginklų gamybos metu pagal 4 straipsnį;  

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 

2. Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, 

nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius 

ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį 

šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, 

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių 

metų.“ 

 

12) neteisėta prekyba – šaunamųjų 

ginklų, jų pagrindinių dalių ar 

šaudmenų įsigijimas, pardavimas, 

pristatymas, judėjimas ar perdavimas iš 

vienos valstybės narės teritorijos ar per 

jos teritoriją į kitos valstybės narės 

teritoriją, jei kuri nors iš atitinkamų 

valstybių narių neišduoda tam leidimo 

pagal šios direktyvos sąlygas arba jei 

šaunamieji ginklai, pagrindinės dalys ar 

šaudmenys nėra pažymėti pagal 4 

straipsnį; 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnis: 

„253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais 

ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis 

medžiagomis 
1. Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, 

gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis 

ar sprogstamąsias medžiagas, 

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. 

2. Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, 

nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius 

ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį 

šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, 

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių 

metų.“ 

Visiškas 

13) atsekamumas – sisteminis 

šaunamųjų ginklų ir, jei įmanoma, jų 

pagrindinių dalių bei šaudmenų 

judėjimo sekimas nuo gamintojo iki 

pirkėjo, siekiant padėti valstybių narių 

kompetentingoms institucijoms 

nustatyti, ištirti ir išnagrinėti neteisėtą 

prekybą ir gamybą.  

Įstatymo 8 straipsnis: 

„8 straipsnis. Ginklų registras 

1. Visi teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C 

kategorijų ginklai Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka 

registruojami Ginklų registre. 

2. Ginklų registras yra valstybės registras. Ginklų registro 

valdytojas yra Ginklų fondas. Ginklų registro tvarkytojus 

skiria Vyriausybė.“ 

Visiškas 

2.Šios direktyvos tikslais asmuo 

laikomas nuolatiniu gyventoju tos 

valstybės, kurios adresas nurodytas jo 

gyvenamąją vietą patvirtinančiame 

oficialiame dokumente, kaip antai pase 

ar nacionalinėje tapatybės kortelėje, 

kuris tikrinant įsigijimą arba laikymą 

yra pateikiamas valstybės narės 

kompetentingai institucijai arba 

prekiautojui ar tarpininkui. Jeigu 

asmens adresas nenurodytas jo pase ar 

nacionalinėje tapatybės kortelėje, jo 

gyvenamosios vietos šalis nustatoma 

pagal kitus atitinkamos valstybės narės 

pripažįstamus oficialius gyvenamosios 

vietos įrodymus. 

Įstatymo 2 straipsnio 52 dalis: 

„52. Nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas – Lietuvos 

Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio 

gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje turintis fizinis 

asmuo, kuris Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos 

deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs 

gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.“ 

Visiškas 

3.Europos šaunamojo ginklo leidimas – 

dokumentas, kurį asmens, teisėtai 

įsigijusio šaunamąjį ginklą ir juo 

besinaudojančio, prašymu išduoda 

valstybės narės kompetentingos 

institucijos. Leidimo galiojimo 

terminas yra ne ilgesnis kaip penkeri 

metai. Galiojimo terminas gali būti 

pratęstas. Leidime pateikiama II priede 

nurodyta informacija. Jo negalima 

perleisti ir jame įrašomas (-i) leidimo 

turėtojo laikomas (-i) ir naudojamas (-i) 

šaunamasis ginklas arba šaunamieji 

ginklai. Šaunamuoju ginklu 

Įstatymo 2 straipsnio 10 dalis: 

„10. Europos šaunamojo ginklo leidimas – dokumentas, 

kuriuo patvirtinamas šaunamojo ginklo priklausymas asmeniui 

ir suteikiama teisė šį ginklą ir jam skirtus šaudmenis vežti į 

Europos Sąjungos valstybes nares.“ 

 

Įstatymo 36 straipsnio 1 dalis: 

„1. Europos šaunamojo ginklo leidimą nuolatiniam Lietuvos 

Respublikos gyventojui, turinčiam ginklą ir norinčiam 

medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto tikslais jį bei 

jam skirtus šaudmenis vežti į Europos Sąjungos valstybę narę, 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

išduoda teritorinės policijos įstaigos. Šis leidimas galioja 5 

metus ir gali būti teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo 

Visiškas 



besinaudojantis asmuo šį leidimą 

privalo turėti visą laiką, ir jame turi būti 

nurodyti bet kokie šaunamojo ginklo 

nuosavybės ar charakteristikų 

pasikeitimai, taip pat ir tai, kad ginklas 

(-ai) buvo pamestas (-i) ar pavogtas (-

i). 

įgalioto asmens sprendimu pratęstas kas 5 metus 5 metų 

laikotarpiui.“ 

 

2) 2 straipsnis pakeičiamas taip: 

„2 straipsnis  

1.Šia direktyva nedaromas poveikis 

nacionalinių nuostatų dėl ginklų 

nešiojimo, medžioklės ar sportinio 

šaudymo, naudojant pagal šią direktyvą 

teisėtai įsigytus ir laikomus ginklus, 

taikymui.  

Perkelti nereikia. - 

2.Direktyva netaikoma ginkluotųjų 

pajėgų, policijos ir viešosios valdžios 

institucijų įsigyjamiems ir laikomiems 

ginklams ir šaudmenims, kaip nustatyta 

nacionalinėje teisėje. Ji taip pat 

netaikoma Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2009/43/EB 

reglamentuojamam perdavimui.  

Įstatymo 1 straipsnio 5 dalis: 

„5. Specialiojo statuso subjektų veiklai, susijusiai su ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta, galioja jų veiklą 

reglamentuojantys įstatymai ir specialiojo statuso subjekto 

vadovo priimti teisės aktai, išskyrus šio įstatymo nustatytus 

atvejus.“ 

Įstatymo 2 straipsnio 61 dalis: 

„61. Specialiojo statuso subjektai – Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnyba, krašto apsaugos sistemos 

institucijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 

vidaus reikalų statutinės įstaigos, Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos 

generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos ginklų fondas 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Ginklų fondas), Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, 

jų padaliniai ir pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos 

Respublikos muitinė (ši sąvoka suprantama taip, kaip ji 

apibrėžta Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme).“ 

 

Visiškas 

3) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:  

„1.Kalbant apie šaunamuosius ginklus, 

pagamintus arba importuotus į Sąjungą 

2018 m. rugsėjo 14 d. arba po tos datos, 

valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 

toks šaunamasis ginklas ar pagrindinė 

dalis, kurie pateikti jos rinkai:  

a) būtų pažymėti aiškiu, 

nenusitrinančiu ir unikaliu žymeniu 

nedelsiant po pagaminimo ir ne vėliau 

kaip prieš pateikiant rinkai arba iškart 

po importavimo į Sąjungą ir  

b) būtų užregistruoti pagal šią 

direktyvą nedelsiant po pagaminimo ir 

ne vėliau kaip prieš pateikiant rinkai 

arba iškart po importavimo į Sąjungą.  

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 10 ir 11 punktai: 

„2. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo: 

<...> 

10) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka žymėti į Lietuvos Respubliką importuotus, atvežtus, 

pagamintus ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą 

perduotus šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus 

ginklus, taip pat B kategorijos šaunamuosius ginklus, jeigu jie 

nėra pažymėti; 

11)  importavęs, atvežęs į Lietuvos Respubliką ginklus, 

šaudmenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o norėdamas 

eksportuoti, vežti ginklus, šaudmenis iš Lietuvos Respublikos, 

ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo ginklų, 

šaudmenų eksporto, vežimo elektroninėmis priemonėmis per 

Policijos elektroninių paslaugų sistemą pateikti importuotų, 

atvežtų ar numatomų eksportuoti, vežti šio įstatymo 3 

straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų 

ginklų identifikacinius duomenis (ginklo šalį gamintoją ir 

gamybos vietą, markę, modelį, kalibrą, gamintojo pavadinimą, 

pagaminimo metus ir identifikacinį numerį), vertę, šaudmenų 

duomenis (identifikacinį gamintojo žymenį, gamintojo 

pavadinimą ir ginklų partijos identifikacinį numerį, kalibrą ir 

šaudmenų tipą, kiekį), vertę, ginklų, šaudmenų tiekėjų ar 

gavėjų duomenis (pavadinimą, vardą, pavardę, adresą) 

policijos įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą;“. 

Visiškas 



Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 3 ir 6 punktai: 

4. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamintojas 

privalo: 

<...> 

3) ant pagamintų ginklų, jų pagrindinių dalių ir ginklų 

priedėlių nurodyti šalį gamintoją, gamybos vietą, markę, 

modelį, kalibrą, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus 

(jeigu jie nėra identifikacinio numerio dalis) ir identifikacinį 

numerį. Kai ginklo pagrindinė dalis yra pernelyg maža, kad 

būtų pažymėta pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, ji 

žymima bent identifikaciniu numeriu; 

<...> 

6) kiekvieno pagaminto ginklo identifikacinius duomenis 

(ginklo šalį gamintoją ir gamybos vietą, markę, modelį, 

kalibrą, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus ir 

identifikacinį numerį) ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas 

nuo ginklo pagaminimo elektroninėmis priemonėmis per 

Policijos elektroninių paslaugų sistemą perduoti policijos 

įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių ginklų, 

jų savininkų ir valdytojų apskaitą.“ 

 

Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis: 

„2. Civilinėje apyvartoje esančių ginklų, jų savininkų ir 

valdytojų apskaitą tvarko Policijos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Policijos departamentas) kartu su apskričių vyriausiaisiais 

policijos komisariatais (toliau – teritorinė policijos įstaiga) 

(toliau Policijos departamentas ir teritorinės policijos įstaigos 

kartu vadinamos policijos įstaigomis).“ 

2. 1 dalies a punkte nurodytame 

unikaliame žymenyje nurodomas 

gamintojo pavadinimas arba prekių 

ženklas, gamybos šalis arba vieta, 

serijos numeris ir gamybos metai (jei 

jie nėra serijos numerio dalis), ir, kai 

įmanoma, modelis. Šia nuostata 

nedaromas poveikis teisei gaminį 

žymėti ir gamintojo prekių ženklu. Kai 

pagrindinė dalis yra pernelyg maža, kad 

būtų pažymėta laikantis šio straipsnio, 

ji žymima bent serijos numeriu arba 

raidiniu–skaitiniu ar skaitmeniniu kodu. 

Ypatingos istorinės svarbos šaunamųjų 

ginklų ar pagrindinių dalių žymėjimo 

reikalavimai nustatomi pagal 

nacionalinę teisę. Valstybės narės 

užtikrina, kad kiekviena elementari 

sukomplektuotų šaudmenų pakuotė 

būtų pažymėta taip, kad būtų nurodytas 

gamintojo pavadinimas, partijos 

identifikacinis numeris, kalibras ir 

šaudmenų tipas. 1 dalies ir šios dalies 

tikslais valstybės narės gali nuspręsti 

taikyti 1969 m. liepos 1 d. Konvencijos 

dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų 

abipusio pripažinimo nuostatas. Be to, 

valstybės narės turi užtikrinti, kad, 

perduodant šaunamąjį ginklą arba jo 

pagrindines dalis iš valstybinių atsargų 

nuolatiniam civiliniam naudojimui, 

pagal 1 dalį jie būtų pažymėti unikaliu 

žymeniu, pagal kurį būtų galima 

Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktai: 

„4. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamintojas 

privalo: 

<...> 

2) žymėti šaudmenis identifikaciniais gamintojo žymenimis ir 

ant kiekvienos šaudmenų pakuotės nurodyti gamintojo 

pavadinimą ir ginklų partijos identifikacinį numerį, kalibrą ir 

šaudmenų tipą;  

3) ant pagamintų ginklų, jų pagrindinių dalių ir ginklų 

priedėlių nurodyti šalį gamintoją, gamybos vietą, markę, 

modelį, kalibrą, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus 

(jeigu jie nėra identifikacinio numerio dalis) ir identifikacinį 

numerį. Kai ginklo pagrindinė dalis yra pernelyg maža, kad 

būtų pažymėta pagal šiame punkte nustatytus reikalavimus, ji 

žymima bent identifikaciniu numeriu;“. 

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 10 punktas: 

„2. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo: 

<...> 

10) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

žymėti į Lietuvos Respubliką importuotus, atvežtus, 

pagamintus ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą 

perduotus šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytus 

ginklus, taip pat B kategorijos šaunamuosius ginklus, jeigu jie 

nėra pažymėti;“. 

 

Visiškas 



nustatyti perduodantįjį subjektą.  

2a. Komisija priima įgyvendinimo 

aktus, kuriais nustatomos techninės 

žymėjimo specifikacijos. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

13b straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Perkelti nereikia. - 

3.Kiekviena valstybė narė nustato 

prekiautojų ir tarpininkų veiklos 

reglamentavimo sistemą. Tokias 

sistemas sudaro bent šios priemonės:  

a) tos valstybės narės teritorijoje 

veikiančių prekiautojų ir tarpininkų 

registravimas;  

b) prekiautojų ir tarpininkų veiklos 

tos valstybės narės teritorijoje 

licencijavimas ar leidimų tai veiklai 

išdavimas ir 

c) atitinkamo prekiautojo ar 

tarpininko asmeninės ir profesinės 

reputacijos bei kompetencijos 

patikrinimas. Juridinio asmens atveju 

tikrinamas ir juridinis asmuo, ir įmonei 

vadovaujantis (-ys) fizinis (-iai) asmuo 

(-ys).“; 

Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis: 

„1. Licencijuojama ūkinė komercinė veikla yra: 

1) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba; 

2) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importas, 

eksportas, vežimas; 

3) prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis, jų dalimis; 

4) ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas; 

5) tirų, šaudyklų eksploatavimas; 

6) ginklų nuoma.“ 

 

Įstatymo 20 straipsnis: 

„20 straipsnis. Teisės dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su 

licencijuojama veikla, apribojimai 
Fiziniu asmeniu, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar 

juridinio asmens, kitos organizacijos arba jų padalinio, kuris 

verčiasi licencijuojama veikla, darbuotoju, tiesiogiai susijusiu 

su licencijuojama veikla, taip pat ginklininku negali būti 

asmuo, kuriam taikomos šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 

4, 11, 12 punktų ir (ar) 18 straipsnio 2 dalies nuostatos.“ 

 

Visiškas 

b) 4 dalis iš dalies keičiama taip:  

i) pirmos pastraipos antras sakinys 

pakeičiamas taip: „Toje duomenų 

kaupimo sistemoje registruojama visa 

su šaunamaisiais ginklais susijusi 

informacija, kurios reikia tiems 

šaunamiesiems ginklams atsekti ir 

identifikuoti, įskaitant: 

a) kiekvieno šaunamojo ginklo 

tipą, markę, modelį, kalibrą ir serijos 

numerį ir prie jo rėmo ar uokso pridėtą 

žymenį, kuris pagal 1 dalį yra unikalus 

žymuo, ir kuris yra kiekvieno 

šaunamojo ginklo unikalus 

identifikatorius;  

b) prie pagrindinių dalių pridėtą 

serijos numerį ar unikalų žymenį, kai 

jie skiriasi nuo kiekvieno šaunamojo 

ginklo rėme ar uokse nurodyto žymens;  

c) šaunamojo ginklo tiekėjų ir 

šaunamąjį ginklą įsigyjančių asmenų ar 

šaunamąjį ginklą laikančių asmenų 

vardą bei pavardę (pavadinimą) ir 

adresą kartu su atitinkama (-omis) data 

(-omis), ir 

d) bet kokį šaunamojo ginklo 

perdarymą ar pakeitimą, kurį atlikus 

keičiasi jo kategorija ar pakategorė, 

įskaitant sertifikuotą deaktyvavimą 

arba sunaikinimą ir atitinkamą (-as) 

datą (-as). 

Valstybės narės užtikrina, kad 

šaunamųjų ginklų ir pagrindinių dalių 

Įstatymo 8 ir 9 straipsniai: 

„8 straipsnis. Ginklų registras 

1. Visi teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C 

kategorijų ginklai Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka 

registruojami Ginklų registre. 

2. Ginklų registras yra valstybės registras. Ginklų registro 

valdytojas yra Ginklų fondas. Ginklų registro tvarkytojus 

skiria Vyriausybė. 

 

9 straipsnis. Ginklų apskaita 
1. Specialiojo statuso subjektai privalo tvarkyti savo ginklų 

apskaitą. Šie subjektai duomenis apie turimus A, B, C 

kategorijų ginklus Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka 

privalo teikti Ginklų registrui. 

2. Civilinėje apyvartoje esančių ginklų, jų savininkų ir 

valdytojų apskaitą tvarko Policijos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Policijos departamentas) kartu su apskričių vyriausiaisiais 

policijos komisariatais (toliau – teritorinė policijos įstaiga) 

(toliau Policijos departamentas ir teritorinės policijos įstaigos 

kartu vadinamos policijos įstaigomis).“ 

 

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 11 punktas: 

„2. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo: 

<…> 

11)  importavęs, atvežęs į Lietuvos Respubliką ginklus, 

šaudmenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o norėdamas 

eksportuoti, vežti ginklus, šaudmenis iš Lietuvos Respublikos, 

ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo ginklų, 

šaudmenų eksporto, vežimo elektroninėmis priemonėmis per 

Policijos elektroninių paslaugų sistemą pateikti importuotų, 

atvežtų ar numatomų eksportuoti, vežti šio įstatymo 3 

straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų 

Visiškas 



duomenys, įskaitant susijusius asmens 

duomenis, kompetentingų institucijų 

būtų saugomi duomenų kaupimo 

sistemose 30 metų po atitinkamų ginklų 

ar pagrindinių dalių sunaikinimo 

dienos. Prieiga prie šios dalies pirmoje 

pastraipoje nurodytų duomenų apie 

šaunamuosius ginklus ir pagrindines 

dalis ir susijusių asmens duomenų gali 

būti suteikiama: 

a) institucijoms, kompetentingoms 

išduoti arba atšaukti 6 ar 7 straipsnyje 

nurodytus leidimus, arba institucijoms, 

kompetentingoms muitinės 

procedūrose, 10 metų laikotarpiui po 

atitinkamo šaunamojo ginklo arba 

pagrindinių dalių sunaikinimo dienos ir  

b) institucijoms, kompetentingoms 

už nusikalstamų veikų prevenciją, 

tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį 

persekiojimą už jas arba už 

baudžiamųjų sankcijų vykdymą, 30 

metų laikotarpiui po atitinkamo 

šaunamojo ginklo arba pagrindinių 

dalių sunaikinimo dienos. Valstybės 

narės užtikrina, kad asmens duomenys 

būtų ištrinti iš duomenų kaupimo 

sistemų pasibaigus antroje ir trečioje 

pastraipose nurodytiems laikotarpiams. 

Šia nuostata nedaromas poveikis 

atvejams, kai konkretūs asmens 

duomenys yra perduoti institucijai, 

kompetentingai už nusikalstamų veikų 

prevenciją, tyrimą, nustatymą ar 

patraukimą baudžiamojon atsakomybėn 

už jas arba už baudžiamųjų sankcijų 

vykdymą, ir yra naudojami tame 

konkrečiame kontekste arba perduoti 

kitoms institucijoms, kurios yra 

kompetentingos suderinamais tikslais, 

numatytais pagal nacionalinę teisę. Tais 

atvejais tokių duomenų tvarkymą, kurį 

atlieka kompetentingos institucijos, 

reglamentuoja atitinkamos valstybės 

narės nacionalinė teisė visapusiškai 

laikantis Sąjungos teisės, visų pirma 

susijusios su duomenų apsauga.“; 

ginklų identifikacinius duomenis (ginklo šalį gamintoją ir 

gamybos vietą, markę, modelį, kalibrą, gamintojo pavadinimą, 

pagaminimo metus ir identifikacinį numerį), vertę, šaudmenų 

duomenis (identifikacinį gamintojo žymenį, gamintojo 

pavadinimą ir ginklų partijos identifikacinį numerį, kalibrą ir 

šaudmenų tipą, kiekį), vertę, ginklų, šaudmenų tiekėjų ar 

gavėjų duomenis (pavadinimą, vardą, pavardę, adresą) 

policijos įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą;“. 

 

Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas: 

„2. Subjektai, prekiaujantys ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis ir jų dalimis, privalo: 

<…> 

5) registruoti visų kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių (išskyrus šaudmenis D kategorijos 

ginklams, dujų įrenginių ir D kategorijos šaltuosius ginklus), 

parako, kapsulių ir tūtelių su įstatytomis kapsulėmis tiekėjus ir 

pirkėjus policijos generalinio komisaro nustatytos formos 

žurnale;“. 

 

Ginklų registro nuostatų 20-27 punktai: 

„20. Registre tvarkomi duomenys apie: 

20.1. ginklus: 

20.1.1. A, B, C kategorijų šaunamuosius ginklus; 

20.1.2. A, B kategorijų templinius ginklus; 

20.1.3. C kategorijos pneumatinius ginklus; 

20.1.4. kitus ginklus, kurie Ginklų įstatyme priskiriami A, B, 

C kategorijų ginklams; 

20.2. ginklų savininkus; 

20.3. ginklų savininkams taikomus turtinius apribojimus, 

susijusius su jų turimais ginklais; 

20.4. ginklų įvežimą į Lietuvos Respubliką ir išvežimą iš 

Lietuvos Respublikos; 

20.5. ginklų importą į Lietuvos Respubliką ir eksportą iš 

Lietuvos Respublikos. 

21. Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklus: 

21.1. Registro objekto identifikavimo kodas; 

21.2. ginklo tipas; 

21.3. ginklo rūšis; 

21.4. ginklo modelis; 

21.5. ginklo numeris (jeigu yra); 

21.6. ginklo šaudmens tipas; 

21.7. ginklo pagaminimo metai (jeigu žinomi); 

21.8. ginklo kategorija; 

21.9. ginklo gamintojas (jeigu žinomas); 

21.10. ginklo vamzdžio (-ių) numeris (-iai) (jeigu vamzdis (-

džiai) numeruotas (-i); 

21.11. ginklo vamzdžio (-ių) įdėklo (-ų) numeris (-iai) (jeigu 

vamzdžio (-ių) 

įdėklas (-ai) numeruotas (-i); 

21.12. ginklo spynos (užrakto) numeris (jeigu spyna (užraktas) 

numeruota); 

21.13. ginklo paskirtis; 

21.14. ginklo išbandymo data; 

21.15. ginklo pertaisymo tipas; 

21.16. ginklo praradimo data ir būdas (jeigu ginklas prarastas); 

21.17. ginklo sunaikinimo data (jeigu ginklas sunaikintas); 

21.18. ginklo įregistravimo Registre ir išregistravimo datos, 

duomenų keitimo datos; 

21.19. Europos fizinio ar Europos juridinio asmens ginklo 

laikymo vieta (-os) (apskritis, savivaldybė, seniūnija, 



gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis), 

gatvė, namo numeris, buto numeris). 

22. Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklo savininką: 

22.1. Europos fizinio asmens, ginklo savininko (valdytojo), 

duomenys: 

22.1.1. asmens kodas; 

22.1.2. vardas (-ai); 

22.1.3. pavardė (-ės); 

22.1.4. pilietybė (-ės); 

22.1.5. asmens veido atvaizdas; 

22.1.6. deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu asmuo išvyksta 

gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; 

jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi 

gyvenamosios vietos – savivaldybė, kurioje gyvena); 

22.1.7. Europos fizinio asmens mirties data (jeigu asmuo 

miręs); 

22.2. Europos juridinio asmens, ginklo savininko (valdytojo), 

duomenys: 

22.2.1. Europos juridinio asmens kodas; 

22.2.2. pavadinimas; 

22.2.3. teisinė forma; 

22.2.4. buveinės adresas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, 

gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis), 

gatvė, namo numeris, buto numeris); 

22.2.5. ginklininko asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės); 

22.2.6. ginklininko veido atvaizdas; 

22.2.7. Europos juridinio asmens išregistravimo data; 

22.3. leidimo įsigyti ginklą, leidimo laikyti ginklą, leidimo 

nešiotis ginklą, neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti 

(nešiotis) ginklus, Europos šaunamojo ginklo leidimo ir 

leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ginklus ar išvežti iš 

Lietuvos Respublikos ginklus duomenys: 

22.3.1. leidimo numeris; 

22.3.2. leidimą išdavusi įstaiga; 

22.3.3. Europos fizinio asmens kodas; 

22.3.4. Europos fizinio asmens vardas (-ai); 

22.3.5. Europos fizinio asmens pavardė (-ės); 

22.3.6. Europos fizinio asmens veido atvaizdas (jeigu 

numatyta leidime); 

22.3.7. leidimo išdavimo ir leidimo galiojimo datos (jeigu 

numatyta leidime); 

22.3.8. Europos juridinio asmens kodas; 

22.3.9. Europos juridinio asmens pavadinimas; 

22.3.10. Europos juridinio asmens teisinė forma; 

22.3.11. Europos juridinio asmens ginklininko vardas (-ai), 

pavardė (-ės), asmens kodas; 

22.3.12. Europos juridinio asmens ginklininko veido 

atvaizdas. 

23. Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklų savininkams 

taikomus turtinius apribojimus, susijusius su jų turimais 

ginklais: 

23.1. duomenys iš Turto arešto aktų registro apie ginklų 

areštus: 

23.1.1. turto arešto akto unikalus numeris Turto arešto aktų 

registre; 

23.1.2. turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų 

registre data; 

23.1.3. turto arešto aktą priėmusios institucijos kodas ir 

pavadinimas; 

23.1.4. turto arešto akto surašymo data; 

23.1.5. turto arešto būdai (apribotas naudojimasis turtu, 

apribotas turto valdymas, apribotas disponavimas turtu ir kiti 



apribojimai); 

23.1.6. turto arešto terminas (jeigu nustatomas); 

23.1.7. turto arešto akto išregistravimo Turto arešto aktų 

registre data; 

23.1.8. turto arešto aktui suteikta būsena; 

23.2. duomenys iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro 

apie ginklų sutartinio (priverstinio) įkeitimo įregistravimą, 

sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo įregistravimą ir 

sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimą: 

23.2.1. sutartinio (priverstinio) įkeitimo identifikavimo kodas; 

23.2.2. sutartinio (priverstinio) įkeitimo įregistravimo data; 

23.2.3. sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo 

identifikavimo kodas; 

23.2.4. sutartinio (priverstinio) įkeitimo pakeitimo 

įregistravimo data; 

23.2.5. sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimo 

identifikavimo kodas; 

23.2.6. sutartinio (priverstinio) įkeitimo išregistravimo data; 

23.2.7. sutartinio įkeitimo sandorio sąlygų duomenys: 

23.2.7.1. susitarimas dėl leidimo perleisti įkeitimo objektą; 

23.2.7.2. susitarimas dėl draudimo pakartotinai įkeisti įkeitimo 

objektą; 

23.2.7.3. informacija, kad sandorio šalys nesusitarė dėl 

pakartotinio įkeitimo ir (arba) leidimo parduoti įkeistą turtą. 

24. Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklų įvežimą į 

Lietuvos Respubliką ir išvežimą iš Lietuvos Respublikos: 

24.1. įvežimo į Lietuvos Respubliką ar išvežimo iš Lietuvos 

Respublikos dokumento kodas ir data; 

24.2. siuntėjo kodas, pavadinimas ir adresas (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, 

miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto 

numeris); 

24.3. gavėjo kodas, pavadinimas ir adresas (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, 

miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto 

numeris). 

25. Registre tvarkomi šie duomenys apie ginklų importą į 

Lietuvos Respubliką ir eksportą iš Lietuvos Respublikos: 

25.1. muitinės procedūros įforminimo dokumento kodas ir 

data; 

25.2. muitinės postas; 

25.3. siuntėjo kodas, pavadinimas ir adresas (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, 

miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto 

numeris); 

25.4. gavėjo kodas, pavadinimas ir adresas (apskritis, 

savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, 

miestelis, kaimas ar viensėdis), gatvė, namo numeris, buto 

numeris). 

26. Registro objekto identifikavimo kodas yra nepriklausomas, 

laisvai generuojamas, neturintis vidinės struktūros. Registro 

objekto identifikavimo kodas suteikiamas iš eilės bendrai 

visiems Registro objektams. 

27. Registre naudojami šie klasifikatoriai: 

27.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – pasaulio 

valstybių ir teritorijų; 

27.2. Registro: 

27.2.1. ginklų rūšių; 

27.2.2. ginklų kategorijų; 

27.2.3. ginklų tipų; 

27.2.4. ginklų modelių; 

27.2.5. ginklų šaudmenų tipų; 



27.2.6. ginklų paskirties; 

27.2.7. ginklų gamintojų.“ 

 

Ginklų registro nuostatų 68 punktas: 

„68. Išregistruoto ginklo duomenys Registro duomenų 

archyve saugomi 30 metų.“ 

 

Ginklų registro nuostatų 78 punktas: 

„78. Ginklų apyvartą Lietuvos Respublikoje kontroliuojančios 

institucijos, specialaus statuso subjektai, ikiteisminio tyrimo 

įstaigos, kriminalinės žvalgybos subjektai, žvalgybos 

institucijos, teismai, prokuratūra, Valstybinė mokesčių 

inspekcija prie Finansų ministerijos, antstoliai, notarai 

Registro duomenis turi teisę gauti ir jais naudotis tiek, kiek 

reikia jų teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti.“ 

  ii) antra pastraipa pakeičiama taip: 

„Prekiautojai ir tarpininkai, vykdydami 

savo veiklą, privalo nuolat tvarkyti 

registrą, kuriame būtų registruojamas 

kiekvienas jo gautas arba parduotas 

šaunamasis ginklas ir kiekviena 

pagrindinė dalis, kuriems taikoma ši 

direktyva, nurodant jų duomenis, 

kuriais remiantis būtų galima 

identifikuoti ir atsekti atitinkamą 

šaunamąjį ginklą ar pagrindines dalis, 

visų pirma jų tipą, markę, modelį, 

kalibrą, serijos numerį, tiekėjų ir juos 

įsigyjančių asmenų vardus bei pavardes 

(pavadinimus) ir adresus. Baigę 

vykdyti savo veiklą, prekiautojai ir 

tarpininkai perduoda tą registrą 

nacionalinėms institucijoms, 

atsakingoms už pirmoje pastraipoje 

numatytas duomenų kaupimo sistemas. 

Valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje įsisteigę prekiautojai ir 

tarpininkai nepagrįstai nedelsdami 

praneštų nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms apie 

sandorius, susijusius su šaunamaisiais 

ginklais ar jų pagrindinėmis dalimis, 

kad prekiautojai ir tarpininkai turėtų 

elektroninį ryšį su tomis institucijomis 

tokių pranešimų teikimo tikslais, ir kad 

duomenų kaupimo sistemos būtų 

atnaujintos iš karto, kai gaunama 

informacija apie tokius sandorius.“; 

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 9 ir 11 punktai: 

„2. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo: 

<...> 

9) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos 

žurnalus ir kitus dokumentus saugoti ne mažiau kaip 20 metų 

nuo paskutinio įrašo padarymo juose dienos, neatsižvelgiant į 

tai, ar verčiamasi licencijuojama veikla, ar ne (likvidavus 

juridinį asmenį, kitą organizaciją ar jų padalinį ar mirus 

fiziniam asmeniui, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių apskaitos žurnalai ir kiti dokumentai perduodami 

policijos įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą); 

<...> 

11)  importavęs, atvežęs į Lietuvos Respubliką ginklus, 

šaudmenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o norėdamas 

eksportuoti, vežti ginklus, šaudmenis iš Lietuvos Respublikos, 

ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo ginklų, 

šaudmenų eksporto, vežimo elektroninėmis priemonėmis per 

Policijos elektroninių paslaugų sistemą pateikti importuotų, 

atvežtų ar numatomų eksportuoti, vežti šio įstatymo 3 

straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų 

ginklų identifikacinius duomenis (ginklo šalį gamintoją ir 

gamybos vietą, markę, modelį, kalibrą, gamintojo pavadinimą, 

pagaminimo metus ir identifikacinį numerį), vertę, šaudmenų 

duomenis (identifikacinį gamintojo žymenį, gamintojo 

pavadinimą ir ginklų partijos identifikacinį numerį, kalibrą ir 

šaudmenų tipą, kiekį), vertę, ginklų, šaudmenų tiekėjų ar 

gavėjų duomenis (pavadinimą, vardą, pavardę, adresą) 

policijos įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą;“ 

 

Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas: 

„2. Subjektai, prekiaujantys ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis ir jų dalimis, privalo: 

<…> 

5) registruoti visų kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių (išskyrus šaudmenis D kategorijos 

ginklams, dujų įrenginių ir D kategorijos šaltuosius ginklus), 

parako, kapsulių ir tūtelių su įstatytomis kapsulėmis tiekėjus ir 

pirkėjus policijos generalinio komisaro nustatytos formos 

žurnale;“. 

 

  

 

Visiškas 

c) 5 dalis pakeičiama taip: „5.Valstybės 

narės užtikrina, kad visus 

Įstatymo 8 ir 9 straipsniai: 

„8 straipsnis. Ginklų registras 

Visiškas 



šaunamuosius ginklus bet kuriuo metu 

būtų galima susieti su jų savininku.“; 

1. Visi teisėtai Lietuvos Respublikoje esantys A, B, C 

kategorijų ginklai Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka 

registruojami Ginklų registre. 

2. Ginklų registras yra valstybės registras. Ginklų registro 

valdytojas yra Ginklų fondas. Ginklų registro tvarkytojus 

skiria Vyriausybė. 

 

9 straipsnis. Ginklų apskaita 
1. Specialiojo statuso subjektai privalo tvarkyti savo ginklų 

apskaitą. Šie subjektai duomenis apie turimus A, B, C 

kategorijų ginklus Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka 

privalo teikti Ginklų registrui. 

2. Civilinėje apyvartoje esančių ginklų, jų savininkų ir 

valdytojų apskaitą tvarko Policijos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Policijos departamentas) kartu su apskričių vyriausiaisiais 

policijos komisariatais (toliau – teritorinė policijos įstaiga) 

(toliau Policijos departamentas ir teritorinės policijos įstaigos 

kartu vadinamos policijos įstaigomis).“ 

 

Įstatymo 25 straipsnio 10 dalies 8–10 punktai: 

„10. Tarpininkas privalo: 

<...> 

8) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos 

žurnalus ir kitus su tarpininko veikla susijusius dokumentus 

saugoti ne mažiau kaip 20 metų nuo paskutinio įrašo 

padarymo juose dienos, neatsižvelgiant į tai, ar tarpininkas 

verčiasi tarpininko veikla, ar ne (likvidavus juridinį asmenį, 

kitą organizaciją ar jų padalinį ar mirus fiziniam asmeniui, 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apskaitos žurnalai 

ir kiti su tarpininko veikla susiję dokumentai perduodami 

Policijos departamentui); 

9) laikytis šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 10–14 punktuose 

nustatytų reikalavimų; 

10) prekiaudamas ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų 

dalimis Lietuvos Respublikoje, laikytis šio įstatymo 24 

straipsnio 2–4 dalyse nustatytų reikalavimų;“.  

4) 4a straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

„4a straipsnis  

Nedarant poveikio 3 straipsniui, 

valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti 

šaunamuosius ginklus tik asmenims, 

kuriems buvo išduota licencija, o 

šaunamųjų ginklų, priskirtų C 

kategorijai, atveju – kuriems buvo 

išduotas specialus leidimas įsigyti ir 

laikyti tokius šaunamuosius ginklus 

pagal nacionalinę teisę.“; 

Įstatymo 13 straipsnis: 

„13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo ir turėjimo 

reikalavimai 
1. Veikiančius A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis 

gali įsigyti ir turėti tik specialiojo statuso subjektai, 

valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos, taip pat 

Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, kurie 

verčiasi A kategorijos ginklų, jų priedėlių, šaudmenų A 

kategorijos ginklams, jų dalių gamyba, Europos fiziniai ar 

juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir 

šaudmenų perdirbimu, A kategorijos ginklų, jų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių tyrimais ir konstravimu užsiimančios 

mokslinio tyrimo įstaigos, Lietuvos bankas ir kiti asmenys 

šiame straipsnyje nustatytais atvejais. 

2. Medžioklei B ir C kategorijų ilguosius graižtvinius, 

lygiavamzdžius, pneumatinius ginklus, jų šaudmenis gali 

įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai, turintys galiojantį medžiotojo bilietą, 

ir subjektai, turintys licenciją nuomoti ginklus, gavę leidimą 

laikyti ginklus. 

3. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti 

ir laikyti ne jaunesni kaip 18 metų nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai – šaudymo sporto atstovai, ir Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą 

Visiškas 



laikyti ginklus. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, gavę leidimą laikyti ginklus, gali įgyti (bet ne 

pirkti) ir laikyti ir jaunesni kaip 18 metų, bet ne jaunesni kaip 

16 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, jeigu jie 

yra šaudymo sporto atstovai ir turi rašytinį tėvų, įtėvių ar 

rūpintojų sutikimą. 

4. Savigynai B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus, 

jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos 

generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę 

leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis ginklus. C 

kategorijos ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 

metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gavę 

leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis ginklus. 

5. Savigynai B kategorijos ilguosius lygiavamzdžius ginklus, 

jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos 

generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę 

leidimą laikyti ginklus. 

6. Profesinei veiklai B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis 

gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir Europos juridiniai 

asmenys, gavę leidimą laikyti ginklus. Nešiotis šiuos ginklus, 

vykdydami tarnybines pareigas, gali ne jaunesni kaip 21 metų 

Europos fiziniai asmenys, Europos juridinių asmenų 

darbuotojai, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka 

išlaikę egzaminą ir gavę leidimą nešiotis ginklus. 

Automatinius šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis, gavęs 

leidimą laikyti ginklus, turi teisę įsigyti ir turėti Lietuvos 

bankas, šiuos ginklus, vykdydami tarnybines pareigas, gali 

nešiotis Lietuvos banko darbuotojai – ne jaunesni kaip 21 

metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos 

generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę 

leidimą nešiotis ginklus. 

7. Kolekcijoms sudaryti B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti 

pagal paskirtį, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai – kolekcininkai, 

gavę leidimą laikyti ginklus, ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys – kolekcininkai, gavę leidimą 

laikyti ginklus. A kategorijos ginklus, šaudmenis kolekcijoms 

sudaryti gali įsigyti institucijos, turinčios teisę įsigyti 

veikiančius A kategorijos ginklus. Nacionaliniai, 

respublikiniai ir savivaldybių muziejai, gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įsigyti visų kategorijų ginklus, šaudmenis ir ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo perdirbti juos 

taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį. Ginklų 

perdirbimu į netinkamus naudoti pagal paskirtį laikomas toks 

ginklų perdirbimas, kai juos atkurti galima tik pakeičiant 

reikiamas dalis naujomis dalimis. 

8. Moksliniam tyrimui, savo pagamintų ginklų, jų priedėlių, 

šaudmenų ir jų dalių išbandymui A, B, C kategorijų ginklus, 

jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą laikyti ginklus. 

9. Šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6–9 punktuose, B ir C kategorijų ginklus, 

jų šaudmenis, taip pat savigynai B kategorijos (trumpuosius 

šaunamuosius ir ilguosius lygiavamzdžius) ginklus, jų 

šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų šauliai, 

Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka išlaikę 

egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis 

ginklus (tik dėl savigynai skirtų B kategorijos trumpųjų 

ginklų).  



10. D kategorijos ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti 

ir turėti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai 

bei fiziniai asmenys nuo 18 metų, jais prekiaujančiam 

prekiautojui pateikę asmens dokumentus. Sportui D 

kategorijos pneumatinius ginklus, jų šaudmenis be leidimų 

gali įsigyti ir turėti fiziniai asmenys nuo 16 metų – šaudymo 

sporto organizacijų nariai, jais prekiaujančiam prekiautojui 

pateikę asmens dokumentus, sporto organizacijos 

tarpininkavimo raštą ir galiojantį šios organizacijos nario 

pažymėjimą.  

11. Lazerinius ir naktinius taikiklius gali įsigyti, turėti ir 

naudoti asmenys, turintys šaunamąjį ginklą sportui, šaulio 

tarnybai. 

12. Mokymui A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6–9 punktuose, B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir Europos 

juridiniai asmenys, gavę leidimą.  

13. Visų kategorijų šaunamuosius ginklus, gavę leidimą 

laikyti ginklus, gali įsigyti ir turėti teatrai ir kiti juridiniai 

asmenys, kurie verčiasi televizijos laidų, teatrų spektaklių, 

kino filmų, fotografijų sesijų kūrimu, istorinių įvykių atkūrimu 

ar paradų, sporto renginių ir mokymų organizavimu. Šioje 

dalyje nurodyti asmenys privalo per 30 kalendorinių dienų nuo 

šaunamųjų ginklų įsigijimo perdirbti juos į imitacinius 

ginklus. Imitacinius ginklus galima naudoti tik vaidinimo, 

filmavimo, fotografijos sesijos, parado, sporto renginio ar 

istorinio įvykio atkūrimo ir mokymo vietose. Šaunamųjų 

ginklų perdirbimo į imitacinius ginklus ir jų naudojimo tvarką 

nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 

14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6–8 punktuose, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne 

jaunesni kaip 18 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos 

gyventojai – šaudymo sporto atstovai, kurie per pastaruosius 

12 mėnesių reguliariai užsiėmė šaudymo sportu  (dalyvavo 

bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo 

sporto varžybose) bei aktyviai treniravosi (dalyvavo bent 

dvejose šaudymo sporto nacionalinės šaudymo sporto šakos 

federacijos arba tarptautiniu mastu pripažintos šaudymo sporto 

šakos federacijos pratybose) rengdamiesi šaudymo sporto 

varžyboms ar dalyvavo šaudymo sporto varžybose, kurias yra 

pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija arba 

tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija, 

kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo sporto 

rungčiai, kurią yra pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto 

šakos federacija arba tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo 

sporto šakos federacija, gavę leidimą laikyti ginklus.“ 

5) 4b straipsnis išbraukiamas;  Perkelti nereikia. - 

6) 5 ir 6 straipsniai pakeičiami taip: 

„5 straipsnis  

1.Nedarant poveikio 3 straipsniui, 

valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti 

šaunamuosius ginklus tik tiems 

asmenims, kurie turi tam tinkamą 

priežastį ir kurie: 

a) yra bent 18 metų amžiaus, 

išskyrus atvejus, susijusius su 

medžioklinių arba sportinio šaudymo 

ginklų įsigijimu (kitu nei pirkimo būdu) 

ir laikymu, su sąlyga, kad jaunesni nei 

18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar 

juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, 

Įstatymo 17 ir 18 straipsniai: 

„17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis 

apribojimai  
1. Šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, 

B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti 

fizinis asmuo: 

1) jaunesnis, negu šio įstatymo nustatyto amžiaus; 

2) nesantis nepriekaištingos reputacijos; 

3) sergantis kai kuriomis ligomis ar turintis fizinių trūkumų, 

trukdančių tinkamai elgtis su ginklu; 

4) įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl 

alkoholizmo, narkomanijos ar esantis sveikatos priežiūros 

įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo; 

5) nenurodęs gyvenamosios vietos; 
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turintis galiojančią šaunamojo ginklo ar 

medžioklės licenciją, arba jie yra 

licenciją turinčiame ar kitu būdu 

patvirtintame treniruočių centre, ir 

tėvas arba suaugęs asmuo, turintis 

galiojančią šaunamojo ginklo ar 

medžioklės licenciją, prisiima 

atsakomybę už tinkamą saugojimą 

pagal 5a straipsnį, ir  

b) nekelia grėsmės sau arba 

kitiems, viešajai tvarkai arba 

visuomenės saugumui. Teistumas už 

smurtinį tyčinį nusikaltimą yra 

laikomas tokia grėsme.  

6) nepateikęs ginklui įsigyti, registruoti reikalingų dokumentų 

ar informacijos arba pateikęs sąmoningai klaidingą 

informaciją ar suklastotus dokumentus; 

7) neišlaikęs egzamino šio įstatymo nustatytais atvejais; 

8) neturintis tinkamų sąlygų laikyti ginklą; 

9) kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimo 

laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus galiojimas ir nuo to 

laiko nėra praėję 3 metai; 

10) gyvenantis kartu su kitais asmenimis, kurie atitinka šio 

įstatymo 18 straipsnio 2 dalies nuostatas. Šis punktas 

netaikomas, jeigu asmuo, norintis įsigyti ginklą ar jį turintis, 

ginklą įsipareigoja laikyti ar laiko ne savo būste, o kitose tam 

pritaikytose vietose; 

11) apie kurį policijos įstaiga turi duomenų, kad jis gali kelti 

arba kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, 

nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Šiuo 

atveju policijos įstaiga nurodo atsisakymo išduoti leidimą ar 

sprendimo panaikinti leidimo galiojimą motyvus; 

12) apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, 

kad jis gali kelti arba kelia grėsmę valstybės saugumui. Šiuos 

duomenis Valstybės saugumo departamentas perduoda 

policijos įstaigai. 

2. Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar 

turėti ginklo, sąrašą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministras. 

3. Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą 

nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarką nustato 

sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su Vidaus reikalų 

ministerija. 

4. Šio straipsnio 1 dalies 3, 7, 8 ir 10 punktų nuostatos 

netaikomos asmenims, norintiems įsigyti ir turėti C 

kategorijos ginklus. 

5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktų nuostatos netaikomos 

specialiojo statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, 

turintiems teisę tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą ir 

norintiems gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus. 

Šio straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatos netaikomos 

buvusiems specialiojo statuso subjektų pareigūnams ir (ar) 

kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad jie specialiojo 

statuso subjektų vadovų nustatyta tvarka yra išlaikę egzaminą 

(įskaitą) dėl tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo). 

 

18 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos asmuo 
1. Šiame įstatyme nepriekaištingos reputacijos asmeniu 

laikomas asmuo, kuriam netaikomos šio straipsnio 2 dalies 

nuostatos. 

2. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo: 

1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį 

smurtinį nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse 

numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo; 

2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs 

nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta 

didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kurį 

padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 

3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs 

nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta 

didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kuris 

padarytas naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas 

arba šaunamuosius ginklus;  

4) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs 

nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, 



sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis 

medžiagomis arba karine įranga, už kurį Baudžiamajame 

kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės 

atėmimo; 

5) turintis teistumą; 

6) per pastaruosius 3 metus dėl šios dalies 1–4 punktuose 

nurodytų nusikaltimų teismo sprendimu atleistas nuo 

baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą arba dėl to, kad 

susitaikė su nukentėjusiuoju, arba dėl lengvinančių aplinkybių, 

arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo; 

7) per pastaruosius metus įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu 

pripažintas padaręs baudžiamąjį nusižengimą; 

8) įtariamas arba kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą 

veiką; 

9) kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo 

užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo 

įpareigojimai; 

10) per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus 

patrauktas administracinėn atsakomybėn už šiurkščius 

medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 

pažeidimus; 

11) kuris, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, per 

pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus padarė 

administracinius nusižengimus; 

12) kuriam leidimo nešiotis ginklus, leidimo laikyti ginklus 

galiojimas buvo panaikintas ar nepratęstas šio straipsnio 

pagrindais, taip pat už kitus ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių apyvartos pažeidimus ir nuo to laiko nėra 

praėję 3 metai.“ 

 

2.Valstybės narės nustato stebėsenos 

sistemą, kurią jos gali naudoti nuolat 

arba periodiškai, siekiant užtikrinti, kad 

laikotarpiu, kuriam išduotas leidimas, 

būtų laikomasi nacionalinėje teisėje 

nustatytų leidimo išdavimo sąlygų ir, 

inter alia, būtų vertinama medicininė ir 

psichologinė informacija. Konkreti 

tvarka nustatoma vadovaujantis 

nacionaline teise. Kai bet kuri iš 

leidimų išdavimo sąlygų 

nebetenkinama, valstybės narės 

panaikina atitinkamą leidimą. 

Valstybės narės negali uždrausti jų 

teritorijoje gyvenantiems asmenims 

laikyti kitoje valstybėje narėje įsigyto 

šaunamojo ginklo, išskyrus atvejus, kai 

jų teritorijoje yra draudžiama įsigyti 

tokio paties tipo šaunamąjį ginklą. 

Įstatymo 40 straipsnio 1 dalis: 

„1. Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti šio įstatymo 3 straipsnio 

6–10 punktuose nurodytus ginklus, B, C kategorijų ginklus 

galiojimas panaikinamas: 

1) ginklą turinčio asmens prašymu; 

2) mirus leidimą turėjusiam asmeniui;  

3) likvidavus leidimą turėjusį juridinį asmenį, kitą organizaciją 

ar jų padalinį; 

4) panaikinus licencijos ar rašytinio sutikimo verstis šio 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla galiojimą; 

5) atsiradus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 8, 10 

punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 18 straipsnio 

2 dalies 8 punktą, numatytoms sąlygoms; 

6) kai asmuo naudojasi ginklu pažeisdamas teisės aktų 

reikalavimus ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, 

sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai; 

7) kai fizinis asmuo dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių apyvartos taisyklių pažeidimo praranda savo ginklą; 

8) kai leidimas nešiotis ginklus ar leidimas laikyti ginklus 

buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar 

suklastotus dokumentus; 

9) kai asmuo, turintis leidimą nešiotis ginklus ar leidimą 

laikyti ginklus, akivaizdžiai neleidžia arba sudaro kliūtis 

kontroliuojančiųjų institucijų valstybės tarnautojams atlikti 

patikrinimą; 

10) kai policijos įstaiga turi duomenų, kad asmuo gali kelti ar 

kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, 

nuosavybei, viešajai tvarkai, valstybės ar visuomenės 

saugumui. Tokiu atveju policijos įstaiga nurodo leidimo 

galiojimo panaikinimo motyvus; 

11) kai asmuo praranda nuolatinio Lietuvos Respublikos 
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gyventojo statusą; 

12) jeigu nustatoma, kad asmuo neteisėtai įgyja, laiko ar 

nešioja didelės talpos (daugiau kaip 20 šovinių, jeigu dėtuvė 

skirta trumpajam šaunamajam ginklui, arba daugiau kaip 10 

šovinių, jeigu dėtuvė skirta ilgajam šaunamajam ginklui) 

dėtuvę.“ 

 

Įstatymo 45 straipsnis: 
„45 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių apyvartos kontrolė 
1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartą 

Lietuvos Respublikoje kontroliuoja  Vidaus reikalų 

ministerijai pavaldžios įstaigos ir Lietuvos Respublikos 

muitinė vadovaudamosi  Viešojo administravimo įstatymu. 

2. Valstybės tarnautojai, įgalioti kontroliuoti ginklų, ginklų 

priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartą, turi teisę: 

1) apžiūrėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ir jų 

gamybos, taisymo, prekybos, laikymo ir sandėliavimo, 

saugojimo, realizavimo, perdirbimo ir naudojimo vietas; 

2) reikalauti, kad asmenys pateiktų dokumentus ir kitą 

informaciją, reikalingą kontrolei atlikti; 

3) nustatę pažeidimų, duoti privalomus nurodymus asmenims 

šiuos pažeidimus pašalinti; 

4) imtis kitų priemonių, numatytų kituose teisės aktuose; 

5)  įeiti į nuosavybės, nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu 

valdomas ir (ar) priklausančias patalpas. “  

 

3.Valstybės narės užtikrina, kad 

leidimas įsigyti ir leidimas laikyti 

šaunamąjį ginklą, priskirtą B 

kategorijai, būtų panaikinamas, jei 

nustatoma, kad asmuo, kuriam buvo 

išduotas tas leidimas, laiko dėtuvę, 

kurią galima įdėti į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus ar pertaisomus 

šaunamuosius ginklus, kurie šaudo 

centrinio įskėlimo šoviniais, ir kurioje:  

a) gali tilpti daugiau kaip 20 

šovinių arba  

b) ilgųjų šaunamųjų ginklų atveju 

gali tilpti daugiau kaip 10 šovinių,  

išskyrus atvejus, kai tam asmeniui buvo 

išduotas leidimas pagal 6 straipsnį arba 

jam leidimas buvo patvirtintas, 

atnaujintas arba pratęstas pagal 7 

straipsnio 4a dalį.  

Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punktas: 

„1. Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti šio įstatymo 3 straipsnio 

6–10 punktuose nurodytus ginklus, B, C kategorijų ginklus 

galiojimas panaikinamas: 

<…> 

12) jeigu nustatoma, kad asmuo neteisėtai įgyja, laiko ar 

nešioja didelės talpos (daugiau kaip 20 šovinių, jeigu dėtuvė 

skirta trumpajam šaunamajam ginklui, arba daugiau kaip 10 

šovinių, jeigu dėtuvė skirta ilgajam šaunamajam ginklui) 

dėtuvę.“ 
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5a straipsnis  

Siekiant kuo labiau sumažinti pavojų, 

kad šaunamieji ginklai ir šaudmenys 

taps prieinami leidimo neturinčiam 

asmeniui, valstybės narės nustato 

taisykles, reglamentuojančias tinkamą 

šaunamųjų ginklų ir šaudmenų 

priežiūrą, ir taisykles, 

reglamentuojančias tinkamą saugų jų 

saugojimą. Šaunamieji ginklai ir jų 

šaudmenys neturi būti lengvai 

prieinami kartu. Tinkama priežiūra 

reiškia, kad atitinkamą šaunamąjį 

ginklą arba šaudmenis teisėtai laikantis 

asmuo išlaiko jų kontrolę jų 

Įstatymo 32 straipsnio 3 dalis: 

„3. Ginklų, šaudmenų savininkai ir naudotojai privalo 

užtikrinti, kad ginklai ir šaudmenys būtų saugomi. Civilinėje 

apyvartoje esančių ginklų ir šaudmenų laikymo ir saugojimo 

sąlygas ir reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota 

institucija.“ 

 

Įsakymu Nr. 5-V-180 patvirtinti reikalavimų 35 – 37 punktai: 

„35. Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų B, C ir D 

kategorijos ginklo (-ų) ir jų šaudmenų laikymo vieta turi 

atitikti šiuos reikalavimus: 

35.1. ne daugiau kaip 5 ginklai, atitinkantys bet kurią B 

kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą C 

kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti laikomi: 

35.1.1. gyvenamojoje vietoje; 
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transportavimo ir naudojimo metu. 

Tokios tinkamos saugojimo tvarkos 

tikrinimo lygis turi atspindėti 

atitinkamų šaunamųjų ginklų ir 

šaudmenų skaičių ir kategoriją.  

35.1.2. prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje 

(seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų 

durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 

S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, 

arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje 

(seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų 

ir kuri užrakinta patikima vidine plokšteline arba kodine 

spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų 

apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje 

metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į 

spyną įkišti). Šis reikalavimas taikomas įsirengiant ginklų 

laikymo vietą nuo 2012 m. sausio 1 dienos. Metalinėse 

spintose (seifuose), kuriose laikomi ginklai, įrengtose iki 2012 

m. sausio 1 d., turi būti įrengta vidinė spyna; 

35.2. daugiau nei 5 ginklai, bet ne daugiau kaip 12 ginklų, 

atitinkantys bet kurią B kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 

punktuose nurodytą C kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti 

laikomi: 

35.2.1. gyvenamojoje vietoje, kurioje įrengta apsaugos 

sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema būtų įrengta 

ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į gyvenamąją 

vietą, kurioje laikomi ginklai ir šaudmenys, ir informuotų 

ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba 

kitu būdu; 

35.2.2. prie grindų arba sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje 

(seife), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir saugyklų 

durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 

S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus reikalavimus, 

arba prie grindų ar sienų pritvirtintoje metalinėje spintoje 

(seife), kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų 

ir kuri užrakinama patikima vidine plokšteline arba kodine 

spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, kad būtų 

apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje 

metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga raktui į 

spyną įkišti); 

35.3. daugiau kaip 12 ginklų, atitinkančių bet kurią B 

kategoriją ar Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą C 

kategoriją, ir jų šaudmenys turi būti laikomi: 

35.3.1. gyvenamojoje vietoje, kurioje įrengta apsauginė 

įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno apsaugos 

ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo 

signalizacija būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima 

patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas); 

35.3.2. metalinėje spintoje (seife): 

35.3.2.1. kurios sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 

milimetrų ir kuri užrakinama patikima vidine plokšteline arba 

kodine spyna, įtvirtinta metalinės spintos (seifo) viduje taip, 

kad būtų apsaugota nuo mechaninio poveikio iš išorės 

(išorinėje metalinės spintos (seifo) durelių pusėje yra tik anga 

raktui į spyną įkišti). Šis reikalavimas netaikomas metalinei 

spintai (seifui), kuri atitinka Europos Sąjungoje seifams ir 

saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto 

EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms keliamus 

reikalavimus; 

35.3.2.2. kuri iš vidaus pritvirtinta metaliniais kaiščiais, kurių 

skersmuo ne mažesnis kaip 8 milimetrai, arba tokiais, kokius 

numatė gamintojas, į pastato konstrukcijas, pagamintas iš 

neporėtos medžiagos (gelžbetonis, pilnavidurė plyta), taip, kad 

metalinės spintos (seifo) demontavimas nebūtų įmanomas jos 

neatidarius. Jei metalinė spinta (seifas) tvirtinama prie pastato 

konstrukcijos, pagamintos iš porėtos medžiagos ar medžio, 

būtina naudoti ankerinę masę (ankerį) spintai (seifui) tvirtinti. 



Tarp sienos ir metalinės spintos (seifo) neturi būti jokio tarpo, 

per kurį galima būtų pasiekti ir pažeisti tvirtinimo varžtus bei 

užkišti metalines ar hidraulines priemones mechaniniam seifo 

pašalinimui nuo tvirtinimo pagrindo; 

35.4. Įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodyti C 

kategorijos ginklai ir jų šaudmenys, D kategorijos ginklai ir jų 

šaudmenys turi būti laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti 

pašaliniai asmenys. 

36. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių B kategorijos ginklą (-us) ir 

Įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą (-us) C 

kategorijos ginklą (-us) ir jų šaudmenis laikyti gyvenamojoje 

vietoje nėra saugu, suderinus su teritorine policijos įstaiga, 

ginklą (-us) galima laikyti atskirame seife pas kitą asmenį, 

kuris laiko B kategorijos ginklą (-us) ir Įstatymo 5 straipsnio 

1–4 punktuose nurodytą (-us) C kategorijos ginklą (-us), arba 

pas asmenis, teikiančius laikiną ginklų saugojimo paslaugą, 

arba kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo (-ų) saugumas 

ir ginklu (-ais) negali pasinaudoti kiti asmenys. 

37. Metalinės spintos (seifo) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jos 

dydžio neįmanoma jos išnešti iš patalpos arba jei jos svoris 

didesnis nei 300 kg. Draudžiama metalinės spintos (seifo) ar 

durų nuo patalpos, kurioje saugomi ginklai, raktus laikyti 

matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos 

kitiems asmenims, taip pat ir ginklų naudotojams, jei spintoje 

(seife) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti 

naudotojui. Už metalinės spintos (seifo) pritvirtinimą ir spynos 

patikimumą atsako ginklo savininkas. Metalinės spintos 

(seifo) įsirengti nereikia, jei ginklai, šaudmenys laikomi 

atskiroje patalpoje, kuri atitinka šiuos reikalavimus: 

37.1. lubos, sienos ir grindys atitinka šių Reikalavimų 9.1 ir 

9.2 punktų nuostatas; 

37.2. įrengtos II saugumo klasės durys; 

37.3. ant langų įrengtos apsauginės grotos ir patalpoje, per 

kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo 

patalpoje yra įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija.“ 

5b straipsnis  

Valstybės narės užtikrina, kad tuo 

atveju, kai A, B ar C kategorijai 

priskirti šaunamieji ginklai, pagrindinės 

dalys ar šaudmenys yra įsigyjami ir 

parduodami sudarant nuotolinės 

prekybos sutartis, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 7 

punkte, šaunamąjį ginklą, jo 

pagrindines dalis ar šaudmenis 

įsigyjančio asmens tapatybė, ir kai 

reikalaujama, leidimas būtų patikrinti 

prieš juos pristatant tam asmeniui arba 

ne vėliau kaip pristatymo metu. Tą 

patikrinimą turi atlikti:  

a) licenciją ar leidimą turintys 

prekiautojai ar tarpininkai arba 

b) viešosios valdžios institucija ar 

tos institucijos atstovas.  

Įstatymo 11 straipsnio 5 dalis: 

„5. Įsigyjant A, B ar C kategorijų šaunamuosius ginklus, 

ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis nuotoliniu būdu, juos 

įsigijusio asmens tapatybė ir leidimas laikyti ginklus, leidimas 

nešiotis ginklus ar leidimas įsigyti ginklus (jeigu toks leidimas 

reikalingas) turi būti patikrinti prieš šaunamųjų ginklų, ginklų 

priedėlių, šaudmenų, jų dalių pristatymą arba ne vėliau kaip 

pristatymo metu. Tokį patikrinimą atlieka prekiautojas arba 

tarpininkas.“ 

 

Visiškas 

6 straipsnis  

1.Nedarant poveikio 2 straipsnio 2 

daliai, valstybės narės imasi visų 

tinkamų priemonių, kad uždraustų 

įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus, 

pagrindines dalis ir šaudmenis, 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas: 

„3. Civilinėje apyvartoje draudžiami: 

1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti 

tik A kategorijos ginklams, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 

punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų 

Visiškas 



priskiriamus A kategorijai. Jos 

užtikrina, kad tie šaunamieji ginklai, 

pagrindinės dalys ir šaudmenys, kurių 

neteisėtas laikymas prieštarauja tam 

draudimui, būtų konfiskuoti.  

dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus 

atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A 

kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, skirtus A 

kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar Europos 

juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir 

šaudmenų perdirbimu, valstybinės kriminalistinės ekspertizės 

įstaigos, nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai, 

A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, kiti 

asmenys, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą;“. 

 2.Ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektų, komercinės laivybos, didelės 

vertės krovinių vilkstinių ir ribotos 

prieigos objektų apsaugos, nacionalinės 

gynybos, švietimo, kultūros, mokslinių 

tyrimų ir istoriniais tikslais bei nedarant 

poveikio 1 daliai, nacionalinės 

kompetentingos institucijos gali 

atskirais atvejais išimties tvarka ir 

tinkamai pagrindus išduoti leidimus A 

kategorijai priskiriamų šaunamųjų 

ginklų, pagrindinių dalių ir šaudmenų 

atžvilgiu, jei tai neprieštarauja 

visuomenės saugumui ar viešajai 

tvarkai. 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas: 

„3. Civilinėje apyvartoje draudžiami: 

1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti 

tik A kategorijos ginklams, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 

punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų 

dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus 

atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A 

kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, skirtus A 

kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar Europos 

juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir 

šaudmenų perdirbimu, valstybinės kriminalistinės ekspertizės 

įstaigos, nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai, 

A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, kiti 

asmenys, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą;“. 

 

Įstatymo 13 straipsnio 7–9, 12–14 dalys: 

„7. Kolekcijoms sudaryti B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti 

pagal paskirtį, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai – kolekcininkai, 

gavę leidimą laikyti ginklus, ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys – kolekcininkai, gavę leidimą 

laikyti ginklus. A kategorijos ginklus, šaudmenis kolekcijoms 

sudaryti gali įsigyti institucijos, turinčios teisę įsigyti 

veikiančius A kategorijos ginklus. Nacionaliniai, 

respublikiniai ir savivaldybių muziejai, gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įsigyti visų kategorijų ginklus, šaudmenis ir ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo perdirbti juos 

taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį. Ginklų 

perdirbimu į netinkamus naudoti pagal paskirtį laikomas toks 

ginklų perdirbimas, kai juos atkurti galima tik pakeičiant 

reikiamas dalis naujomis dalimis. 

8. Moksliniam tyrimui, savo pagamintų ginklų, jų priedėlių, 

šaudmenų ir jų dalių išbandymui A, B, C kategorijų ginklus, 

jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą laikyti ginklus. 

9. Šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6–9 punktuose, B ir C kategorijų ginklus, 

jų šaudmenis, taip pat savigynai B kategorijos (trumpuosius 

šaunamuosius ir ilguosius lygiavamzdžius) ginklus, jų 

šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų šauliai, 

Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka išlaikę 

egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis 

ginklus (tik dėl savigynai skirtų B kategorijos trumpųjų 

ginklų). 

<...> 

12. Mokymui A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6–9 punktuose, B ir C kategorijų ginklus, jų 

Visiškas 



šaudmenis gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir Europos 

juridiniai asmenys, gavę leidimą.  

13. Visų kategorijų šaunamuosius ginklus, gavę leidimą 

laikyti ginklus, gali įsigyti ir turėti teatrai ir kiti juridiniai 

asmenys, kurie verčiasi televizijos laidų, teatrų spektaklių, 

kino filmų, fotografijų sesijų kūrimu, istorinių įvykių atkūrimu 

ar paradų, sporto renginių ir mokymų organizavimu. Šioje 

dalyje nurodyti asmenys privalo per 30 kalendorinių dienų nuo 

šaunamųjų ginklų įsigijimo perdirbti juos į imitacinius 

ginklus. Imitacinius ginklus galima naudoti tik vaidinimo, 

filmavimo, fotografijos sesijos, parado, sporto renginio ar 

istorinio įvykio atkūrimo ir mokymo vietose. Šaunamųjų 

ginklų perdirbimo į imitacinius ginklus ir jų naudojimo tvarką 

nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 

14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6–8 punktuose, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne 

jaunesni kaip 18 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos 

gyventojai – šaudymo sporto atstovai, kurie per pastaruosius 

12 mėnesių reguliariai užsiėmė šaudymo sportu  (dalyvavo 

bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo 

sporto varžybose) bei aktyviai treniravosi (dalyvavo bent 

dvejose šaudymo sporto nacionalinės šaudymo sporto šakos 

federacijos arba tarptautiniu mastu pripažintos šaudymo sporto 

šakos federacijos pratybose) rengdamiesi šaudymo sporto 

varžyboms ar dalyvavo šaudymo sporto varžybose, kurias yra 

pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija arba 

tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija, 

kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo sporto 

rungčiai, kurią yra pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto 

šakos federacija arba tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo 

sporto šakos federacija, gavę leidimą laikyti ginklus.“ 

 

3.Valstybės narės atskirais ypatingais 

atvejais išimties tvarka ir tinkamai 

pagrindus gali išduoti kolekcininkams 

leidimą įsigyti ir laikyti A kategorijai 

priskirtus šaunamuosius ginklus, jų 

pagrindines dalis ir šaudmenis taikant 

griežtas saugumo sąlygas, be kita ko, 

įrodant nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms, kad 

imtasi priemonių siekiant išvengti bet 

kokio pavojaus visuomenės saugumui 

ar viešajai tvarkai ir kad atitinkami 

šaunamieji ginklai, pagrindinės dalys ar 

šaudmenys yra laikomi užtikrinant 

saugumo lygį, atitinkantį neleistinos 

prieigos prie tokių gaminių riziką. 

Valstybės narės užtikrina, kad 

kolekcininkai, kuriems išduotas 

leidimas pagal šios dalies pirmą 

pastraipą, būtų identifikuoti 4 

straipsnyje nurodytose duomenų 

kaupimo sistemose. Tokie leidimą 

turintys kolekcininkai turi tvarkyti visų 

savo turimų A kategorijai priskirtų 

šaunamųjų ginklų registrą, kuris turi 

būti prieinamas nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms. 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į visus 

atitinkamus veiksnius, turi sukurti 

tinkamą tokių leidimą turinčių 

Įstatymo 13 straipsnio 7 dalis: 

„7. Kolekcijoms sudaryti B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti 

pagal paskirtį, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai – kolekcininkai, 

gavę leidimą laikyti ginklus, ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys – kolekcininkai, gavę leidimą 

laikyti ginklus. A kategorijos ginklus, šaudmenis kolekcijoms 

sudaryti gali įsigyti institucijos, turinčios teisę įsigyti 

veikiančius A kategorijos ginklus. Nacionaliniai, 

respublikiniai ir savivaldybių muziejai, gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įsigyti visų kategorijų ginklus, šaudmenis ir ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo perdirbti juos 

taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį. Ginklų 

perdirbimu į netinkamus naudoti pagal paskirtį laikomas toks 

ginklų perdirbimas, kai juos atkurti galima tik pakeičiant 

reikiamas dalis naujomis dalimis.“ 

Visiškas 



kolekcininkų stebėsenos sistemą. 

 4.Valstybės narės gali leisti 

prekiautojams ar tarpininkams, 

vykdantiems savo atitinkamą profesinę 

veiklą, įsigyti, gaminti, deaktyvuoti, 

taisyti, tiekti, perduoti ir laikyti A 

kategorijai priskirtus šaunamuosius 

ginklus, jų pagrindines dalis ir 

šaudmenis laikantis griežtų saugumo 

sąlygų. 

Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis: 

„1. Licencijuojama ūkinė komercinė veikla yra: 

1) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba; 

2) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importas, 

eksportas, vežimas; 

3) prekyba civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis, jų dalimis; 

4) ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas; 

5) tirų, šaudyklų eksploatavimas; 

6) ginklų nuoma.“ 

 

Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis: 

„2. A kategorijos ginklai, jų šaudmenys, A kategorijos ginklų 

priedėliai gali būti gaminami tik suderinus su Policijos 

departamentu.“ 

 

Įstatymo 26 straipsnio 1 dalis: 

„1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, 

norintys taisyti visų kategorijų ginklus, perdirbti ginklus ir 

šaudmenis, privalo gauti licenciją ar rašytinį sutikimą. Šią 

licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis 

sutikimas taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis 

suteikia teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje ir importuoti, vežti 

iš užsienio valstybių šiai veiklai reikalingas ginklų dalis.“ 

Visiškas 

 5.Valstybės narės gali leisti muziejams 

įsigyti ir laikyti A kategorijai priskirtus 

šaunamuosius ginklus, pagrindines 

dalis ir šaudmenis laikantis griežtų 

saugumo sąlygų.  

Įstatymo 13 straipsnio 7 dalis: 

„7. Kolekcijoms sudaryti B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, perdirbtus taip, kad jų nebūtų galima panaudoti 

pagal paskirtį, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai – kolekcininkai, 

gavę leidimą laikyti ginklus, ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys – kolekcininkai, gavę leidimą 

laikyti ginklus. A kategorijos ginklus, šaudmenis kolekcijoms 

sudaryti gali įsigyti institucijos, turinčios teisę įsigyti 

veikiančius A kategorijos ginklus. Nacionaliniai, 

respublikiniai ir savivaldybių muziejai, gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įsigyti visų kategorijų ginklus, šaudmenis ir ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų privalo perdirbti juos 

taip, kad jų nebūtų galima panaudoti pagal paskirtį. Ginklų 

perdirbimu į netinkamus naudoti pagal paskirtį laikomas toks 

ginklų perdirbimas, kai juos atkurti galima tik pakeičiant 

reikiamas dalis naujomis dalimis.“ 

Visiškas 

6.Valstybės narės gali leisti šauliams 

sportininkams įsigyti ir laikyti A 

kategorijos 6 ar 7 punktui priskirtus 

pusiau automatinius šaunamuosius 

ginklus, jei laikomasi šių sąlygų: 

a) pateikiamas teigiamas 

atitinkamos informacijos, susijusios su 

5 straipsnio 2 dalies taikymu, 

įvertinimas;  

b) pateikiamas įrodymas, kad 

atitinkamas šaulys sportininkas aktyviai 

treniruojasi rengdamasis šaudymo 

varžyboms arba dalyvauja šaudymo 

varžybose, kurias yra pripažinusi 

atitinkamos valstybės narės oficialiai 

pripažinta šaudymo sporto organizacija 

arba tarptautiniu mastu įsteigta ir 

oficialiai pripažinta šaudymo sporto 

Įstatymo 13 straipsnio 14 dalis: 

„14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6–8 punktuose, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne 

jaunesni kaip 18 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos 

gyventojai – šaudymo sporto atstovai, kurie per pastaruosius 

12 mėnesių reguliariai užsiėmė šaudymo sportu  (dalyvavo 

bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio lygmens šaudymo 

sporto varžybose) bei aktyviai treniravosi (dalyvavo bent 

dvejose šaudymo sporto nacionalinės šaudymo sporto šakos 

federacijos arba tarptautiniu mastu pripažintos šaudymo sporto 

šakos federacijos pratybose) rengdamiesi šaudymo sporto 

varžyboms ar dalyvavo šaudymo sporto varžybose, kurias yra 

pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija arba 

tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija, 

kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo sporto 

rungčiai, kurią yra pripažinusi nacionalinė šaudymo sporto 

šakos federacija arba tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo 

sporto šakos federacija, gavę leidimą laikyti ginklus.“ 

Visiškas 



federacija; ir 

c) pateikiamas oficialiai pripažintos 

šaudymo sporto organizacijos išduotas 

pažymėjimas, kuriuo patvirtinama, kad: 

i) šaulys sportininkas yra 

šaudymo klubo narys ir bent 12 

mėnesių jame reguliariai užsiiminėjo 

sportiniu šaudymu, ir 

ii) šaunamasis ginklas atitinka 

specifikacijas, būtinas šaudymo 

rungčiai, kurią yra pripažinusi 

tarptautiniu mastu įsteigta ir oficialiai 

pripažinta šaudymo sporto federacija. 

A kategorijos 6 punktui priskirtų 

šaunamųjų ginklų atveju valstybės 

narės, kurios taiko visuotine karine 

prievole grindžiamą karinę sistemą ir 

kuriose pastaruosius 50 metų taikoma 

karinių šaunamųjų ginklų perdavimo 

karo tarnybos prievolę atlikusiems ir 

kariuomenę paliekantiems asmenims 

sistema, gali išduoti leidimą tiems 

asmenims kaip šauliams sportininkams 

laikyti vieną šaunamąjį ginklą, naudotą 

privalomos karo tarnybos metu. 

Atitinkama viešosios valdžios 

institucija tuos šaunamuosius ginklus 

perdaro į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus ir periodiškai 

tikrina, ar tokius šaunamuosius ginklus 

naudojantys asmenys nekelia pavojaus 

visuomenės saugumui. Taikomos 

pirmos pastraipos a, b ir c punktuose 

įtvirtintos nuostatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Lietuvos Respublika negali pasinaudoti galimybe 

išduoti A kategorijos 6 punkte nurodytus ginklus privalomają 

karo tarnybą baigusiems asmenims, kadangi pastaruosius 50 

metų tokia praktika Lietuvos kariuomenėje nebuvo taikoma.   

7. Pagal šį straipsnį išduoti leidimai 

peržiūrimi periodiškai, ne rečiau kaip 

kas penkerius metus. 

Įstatymo 32 straipsnio 2 dalis: 

„2. Leidimas nešiotis ar leidimas laikyti ginklus suteikia teisę 

įsigyti šaudmenų tik tam ginklui, kuris nurodytas leidime ar 

ginklo pažymėjime, ir juos nešiotis ar laikyti. Leidimas 

nešiotis ir leidimas laikyti ginklus, šaudmenis išduodamas 5 

metams.“ 

 

Visiškas 

7) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:  

a) 4 dalis papildoma šia pastraipa:  

„Leidimai laikyti šaunamąjį ginklą 

peržiūrimi periodiškai, ne rečiau kaip 

kas penkerius metus. Leidimą galima 

atnaujinti arba pratęsti jo galiojimą, 

jeigu tebetenkinamos sąlygos, kuriomis 

remiantis tas leidimas buvo išduotas.“ 

Įstatymo 12 straipsnio 9 dalis: 

„9. Leidimas laikyti ginklus ir leidimas nešiotis ginklus galioja 

5 metus ir gali būti teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo 

įgalioto asmens sprendimu pratęstas kas 5 metus 5 metų 

laikotarpiui. Šio straipsnio 10 dalyje nurodytas bendras 

leidimas laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus galioja 

neribotą laiką.“ 

 

Pastaba. Leidimas laikyti ginklus ir leidimas nešiotis ginklus 

gali būti pratęstas tik jei tenkinamos Įstatyme nustatytos 

sąlygos. 

  

Visiškas 

b) įterpiama ši dalis:  

„4a.Valstybės narės gali nuspręsti 

patvirtinti, atnaujinti arba pratęsti 

leidimų pusiau automatiniams 

šaunamiesiems ginklams, priskirtiems 

A kategorijos 6, 7 arba 8 punktui, 

galiojimą šaunamajam ginklui, kuris 

buvo priskirtas B kategorijai, teisėtai 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalis: 

„2. Asmenų, kurie šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 

straipsnio 6–10 punktuose nurodytus ginklus įsigijo iki šio 

įstatymo įsigaliojimo, leidimų nešiotis ginklus, leidimų laikyti 

ginklus galiojimas pratęsiamas, jeigu tenkinami kiti šio 

įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų 

ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimai.“ 

Visiškas 



įsigytas ir registruotas anksčiau nei 

2017 m. birželio 13 d., su sąlyga, kad 

tenkinamos kitos šioje direktyvoje 

nustatytos sąlygos. Be to, valstybės 

narės gali leisti įsigyti tokius 

šaunamuosius ginklus kitiems 

asmenims, kuriems valstybės narės 

išdavė leidimą pagal šią direktyvą, iš 

dalies pakeistą Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva (ES) 2017/853.  

8) 8 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama 

taip: „3.Jei valstybė narė savo 

teritorijoje draudžia įsigyti ir laikyti B 

arba C kategorijai priskirtą šaunamąjį 

ginklą arba nustato, kad jam įsigyti ir 

laikyti reikia gauti leidimą, ji apie tai 

praneša kitoms valstybėms narėms, 

kurios apie tai padaro atitinkamą įrašą 

kiekviename Europos šaunamojo 

ginklo leidime, jų išduotame tokiam 

šaunamajam ginklui pagal 12 straipsnio 

2 dalį.“;  

Įstatymo 46 straipsnio 4 dalis: 

„4. Informaciją apie civilinėje apyvartoje esančių ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vežimą, taip pat ginklų, 

kurių į valstybės teritoriją negalima perduoti be išankstinio 

valstybės sutikimo, sąrašus ir informaciją, susijusią su 

asmenimis, turinčiais ginklų, elektroninių ryšių  priemonėmis 

Europos Sąjungos valstybėms narėms teikia ir iš Europos 

Sąjungos valstybių narių gauna Policijos departamentas.“ 

Visiškas 

9) 10 straipsnis pakeičiamas taip: 

„10 straipsnis  

1.Šaudmenų įsigijimo ir laikymo 

taisyklės yra tokios pat kaip ir 

šaunamųjų ginklų, kuriems jie skirti, 

laikymo taisyklės. Pusiau 

automatiniams šaunamiesiems 

ginklams, kurie šaudo centrinio 

įskėlimo šoviniais, skirtas dėtuves, 

kuriose gali tilpti daugiau kaip 20 

šovinių arba ilgųjų šaunamųjų ginklų 

atveju – gali tilpti daugiau kaip 10 

šovinių, leidžiama įsigyti tik asmenims, 

kuriems išduotas leidimas pagal 6 

straipsnį arba kuriems leidimas 

patvirtintas, atnaujintas arba pratęstas 

pagal 7 straipsnio 4a dalį.  

 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 punktas: 

„3. Civilinėje apyvartoje draudžiami: 

1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti 

tik A kategorijos ginklams, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 

punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų 

dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, išskyrus 

atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A 

kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, skirtus A 

kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar Europos 

juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir 

šaudmenų perdirbimu, valstybinės kriminalistinės ekspertizės 

įstaigos, nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai, 

A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, kiti 

asmenys, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą;“. 

 

Visiškas 

2.Tarpininkai ir prekiautojai gali 

atsisakyti vykdyti bet kokį pilnų 

šovinių dėtuvių ar šaudmenų dalių 

pirkimo sandorį, kurį dėl jo pobūdžio ar 

masto jie pagrįstai laiko įtartinu, ir apie 

tokį bandymą sudaryti sandorį turi 

pranešti kompetentingoms 

institucijoms.“;  

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 13 punktas: 

„2. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo: 

<...> 

13) atsisakyti sudaryti ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių pirkimo sandorį, kurį jis pagrįstai laiko įtartinu, ir apie 

bandymą sudaryti tokį pirkimo sandorį pranešti policijos 

įstaigai.“ 

Įstatymo 25 straipsnio 10 dalies 9 punktas: 

„10. Tarpininkas privalo: 

<...> 

9) laikytis šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 10–14 punktuose 

nustatytų reikalavimų;“. 

 

Visiškas 

10) įterpiami šie straipsniai: 

„10a straipsnis  

1. Valstybės narės imasi priemonių 

užtikrinti, kad įrenginių, turinčių 

šovinio lizdą, kurie yra sukonstruoti 

šaudyti tik tuščiaisiais šaudmenimis, 

dirginamąja medžiaga, kitomis 

Įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas: 

„5. Ekspertų komisija, nurodyta šio įstatymo 1 straipsnio 4 

dalyje: 

<…> 

2) įvertina naujus dujinių ginklų modelius, ar jų negalima 

perdirbti taip, kad sprogstamųjų medžiagų degimo produktų 

slėgio jėga per vamzdį būtų paleistos kulkos, sviediniai, ir 

Visiškas 



veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos signaliniais šoviniais, 

nebūtų negalima perdirbti taip, kad 

sprogstamųjų medžiagų degimo 

produktų slėgio jėga iš jų būtų galima 

atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį.  

priima sprendimą dėl tokių ginklų kategorijos“. 

 

2. Valstybės narės šaunamiesiems 

ginklams priskiria įrenginius, turinčius 

šovinio lizdą, kurie yra sukonstruoti 

šaudyti tik tuščiaisiais šaudmenimis, 

dirginamąja medžiaga, kitomis 

veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos signaliniais šoviniais ir 

kuriuos galima perdirbti taip, kad 

sprogstamųjų medžiagų degimo 

produktų slėgio jėga iš jų būtų galima 

atlikti šūvį ar paleisti kulką ar sviedinį. 

Įstatymo 2 straipsnio 3 punktas: 

„3. Dujinis ginklas – šaunamasis ginklas, sukonstruotas ar 

pritaikytas šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, 

kenksmingosiomis, dirginamosiomis ar kitomis veikliosiomis 

medžiagomis ar jų užtaisais.“ 

 

Įstatymo 5 straipsnio 2 punktas: 

„5 straipsnis. C kategorijos ginklai 

C kategorijai priskiriami: 

<...> 

2) signaliniai, dujiniai ginklai;“. 

 

Visiškas 

3. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 

kuriais nustatomos dujinių ir signalinių 

ginklų, pagamintų arba įvežtų į Sąjungą 

2018 m. rugsėjo 14 d. arba po tos datos, 

techninės specifikacijos, siekiant 

užtikrinti, kad jų nebūtų galima 

perdirbti taip, kad sprogstamųjų 

medžiagų degimo produktų slėgio jėga 

iš jų būtų galima atlikti šūvį ar paleisti 

kulką ar sviedinį. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 13b straipsnio 

2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. Pirmą tokį įgyvendinimo 

aktą Komisija priima ne vėliau kaip 

2018 m. rugsėjo 14 d.  
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10b straipsnis  

1. Valstybės narės nustato tvarką, pagal 

kurią kompetentingos institucijos 

tikrina šaunamųjų ginklų 

deaktyvavimą, siekiant užtikrinti, kad 

atlikti kiekvienos pagrindinės 

šaunamojo ginklo dalies pakeitimai 

padarytų jo pagrindines dalis visam 

laikui netinkamomis naudoti ir kad jų 

nebūtų galima išimti, pakeisti kitomis 

ar pakeisti jų savybes taip, jog būtų 

galima kaip nors reaktyvuoti šaunamąjį 

ginklą. Valstybės narės numato, kad po 

tokio patikrinimo būtų išduotas 

sertifikatas ir kitas dokumentas, 

liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra 

deaktyvuotas, bei kad ant šaunamojo 

ginklo būtų įtvirtintas aiškiai matomas 

tai įrodantis žymuo. 

Įstatymo 38 straipsnio 7 dalis: 

„7. Sertifikatą, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti, 

išduoda policijos įstaigos.“ 

 

Įsakymo Nr. 5-V-1074 1 – 4 punktai: 

„1. T v i r t i n u Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad 

ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo 

taisykles (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad vieno ginklo vertinimo, žymėjimo ir 

deaktyvacijos sertifikato išdavimo paslaugos kaina yra 120 

eurų (su PVM). 

3. P a v e d u Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 

viršininkui kontroliuoti įsakymo vykdymą. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 

d.“ 

 

Įsakymu Nr. 5-V-1074 patvirtintų Deaktyvacijos sertifikatų ir 

pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami 

naudoti, išdavimo taisyklių 1-5, 13 ir 16 punktai: 

„1. Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai 

(šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti 

deaktyvacijos sertifikatus bei prašymų išduoti pažymas, kad 

ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, 

pateikimo, jų nagrinėjimo ir šių sertifikatų bei pažymų 

išdavimo tvarką. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 

Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo 

Visiškas 



Reglamente 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios 

deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, 

kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkamai 

naudoti, (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos 

ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme. 

3. Deaktyvacijos sertifikatus ir pažymas, kad ginklai 

(šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išduoda Lietuvos 

policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Centras). 

4. Prašymai išduoti deaktyvacijos sertifikatus ir pažymas, kad 

ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, ir ginklai 

(šaudmenys) Centre priimami laikantis Centro Objektų 

apyvartos taisyklių. 

5. Deaktyvacijos sertifikatai gali būti išduoti šaunamiesiems 

ginklams, išvardytiems Reglamento I priedo I lentelėje ir 

perdirbtiems į visiškai netinkamus naudoti ginklus laikantis 

Reglamento I priede nustatytų techninių specifikacijų. 

13. Nustačius, kad šaunamasis ginklas, įvardytas Reglamento I 

priedo I lentelėje, yra perdirbtas laikantis Reglamento I priede 

pateiktų techninių specifikacijų, surašomas deaktyvacijos 

sertifikatas (1 priedas). Deaktyvacijos sertifikatą pasirašo 

Centro viršininkas. 

16. Kiekvienas šaunamasis ginklas yra pažymimas unikaliu 

žymeniu, susidedančiu iš raidžių EU (deaktyvacijos žymuo), 

raidžių LT (Lietuvos Respublikos oficialus tarptautinis kodas), 

raidžių LP  (šaunamojo ginklo deaktyvavimą patvirtinusio 

subjekto (Lietuvos policija) simbolis) ir dviejų skaitmenų (du 

paskutiniai deaktyvacijos metų skaitmenys). Visas žymuo 

pažymimas tik ant šaunamojo ginklo rėmo, o deaktyvacijos 

žymuo (EU) ir deaktyvacijos šalies kodas (LT) – ant visų kitų 

pagrindinių ginklo dalių.“ 

 

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 

kuriais nustatomi deaktyvavimo 

standartai ir metodai siekiant užtikrintų, 

kad visos šaunamojo ginklo 

pagrindinės dalys būtų padarytos visam 

laikui netinkamomis naudoti ir jog jų 

nebūtų galima išimti, pakeisti kitomis 

ar pakeisti jų savybes taip, kad būtų 

galima kaip nors reaktyvuoti šaunamąjį 

ginklą. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 13b straipsnio 2 

dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 
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3. 2 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai 

netaikomi deaktyvuotiems 

šaunamiesiems ginklams iki tų 

įgyvendinimo aktų taikymo pradžios 

datos, nebent tie šaunamieji ginklai 

perduoti į kitą valstybę narę ar pateikti 

rinkai po tos datos.  

Įsakymo Nr. 5-V-249 4.1 papunktis:  

„4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. šio įsakymo nuostatos netaikomos šaunamiesiems 

ginklams, nurodytiems Reglamento I priedo I lentelėje, 

perdarytiems į visiškai netinkamus naudoti šaunamuosius 

ginklus iki šio įsakymo įsigaliojimo ir turintiems tai 

patvirtinančią Ginklų fondo pažymą, išskyrus atvejus, kai šie 

visiškai netinkami naudoti ginklai realizuojami (parduodami, 

dovanojami ar pan.) ar išvežami iš Lietuvos;“. 

 

Visiškas 

4. Valstybės narės per du mėnesius po 

2017 m. birželio 13 d. gali pranešti 

Komisijai apie savo nacionalinius 

deaktyvavimo standartus ir metodus, 

taikytus iki 2016 m. balandžio 8 d., 

pagrįsdamos priežastis, dėl kurių tais 

nacionaliniais standartais ir metodais 
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užtikrintas saugumo lygmuo yra 

lygiavertis nustatytajam šaunamųjų 

ginklų deaktyvavimo techninėse 

specifikacijose, įtvirtintose 2016 m. 

balandžio 8 d. taikomo Komisijos 

įgyvendinimo reglamento (ES) 

2015/2403 I priede. 

5. Kai valstybės narės teikia Komisijai 

pranešimą pagal šio straipsnio 4 dalį, 

Komisija ne vėliau kaip per 12 mėnesių 

nuo pranešimo gavimo dienos priima 

įgyvendinimo aktus, kuriuose 

pateikiamas sprendimas, ar tais 

nacionaliniais deaktyvavimo standartais 

ir metodais, apie kuriuos pranešta, buvo 

užtikrinta, kad šaunamieji ginklai buvo 

deaktyvuojami užtikrinant tokį 

saugumo lygį, kuris yra lygiavertis 

saugumo lygiui, užtikrinamam 

šaunamųjų ginklų deaktyvavimo 

techninėmis specifikacijomis, 

įtvirtintomis 2016 m. balandžio 8 d. 

taikomo Įgyvendinimo reglamento (ES) 

2015/2403 I priede. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 13b straipsnio 

2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros.  

Perkelti nereikia. - 

6. Iki 5 dalyje nurodytų įgyvendinimo 

aktų taikymo pradžios datos bet koks 

pagal iki 2016 m. balandžio 8 d. 

taikytus nacionalinius deaktyvavimo 

standartus ir metodus deaktyvuotas 

šaunamasis ginklas, kai perduotas į kitą 

valstybę narę arba pateiktas rinkai, turi 

atitikti šaunamųjų ginklų deaktyvavimo 

technines specifikacija, įtvirtintas 

Įgyvendinimo reglamento (ES) 

2015/2403 I priede. 

Įsakymo Nr. 5-V-249 4.1 papunktis:  

„4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. šio įsakymo nuostatos netaikomos šaunamiesiems 

ginklams, nurodytiems Reglamento I priedo I lentelėje, 

perdarytiems į visiškai netinkamus naudoti šaunamuosius 

ginklus iki šio įsakymo įsigaliojimo ir turintiems tai 

patvirtinančią Ginklų fondo pažymą, išskyrus atvejus, kai šie 

visiškai netinkami naudoti ginklai realizuojami (parduodami, 

dovanojami ar pan.) ar išvežami iš Lietuvos;“. 

Visiškas 

7. Šaunamieji ginklai, deaktyvuoti iki 

2016 m. balandžio 8 d. pagal 

nacionalinius deaktyvavimo standartus 

ir metodus, kurie, kaip buvo pripažinta, 

užtikrino tokį saugumo lygį, kuris yra 

lygiavertis saugumo lygiui, 

užtikrinamam šaunamųjų ginklų 

deaktyvavimo techninėmis 

specifikacijomis, įtvirtintomis 2016 m. 

balandžio 8 d. taikomo Įgyvendinimo 

reglamento (ES) 2015/2403 I priede, 

laikomi deaktyvuotais šaunamaisiais 

ginklais, įskaitant, ir tuos atvejus, kai 

jie yra perduodami į kitą valstybę narę 

ar patiekti rinkai po 5 dalyje nurodytų 

įgyvendinimo aktų taikymo pradžios 

datos.   

Perkelti nereikia. - 

11) 3 skyriaus pavadinime žodis 

„Bendrija“ pakeičiamas žodžiu 

„Sąjunga“;  

Perkelti nereikia. - 

12) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

Įstatymo 23 straipsnio 5 dalis: 

„5. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas, norintis vežti 

Visiškas 



„1.Nedarant poveikio 12 straipsniui, 

šaunamuosius ginklus galima perduoti 

iš vienos valstybės narės į kitą tik tada, 

kai yra laikomasi šiame straipsnyje 

nustatytos tvarkos. Ta tvarka taip pat 

taikoma šaunamųjų ginklų perdavimui 

juos pardavus sudarant nuotolinės 

prekybos sutartį, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 7 

punkte.“; 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis iš Lietuvos 

Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, turi gauti 

Policijos departamento leidimą vežti ginklus. Šis leidimas 

galioja 3 metus. Policijos departamentas leidimą vežti ginklus 

išduoda tik gavęs išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo į 

Europos Sąjungos valstybę narę. Be šio leidimo galima vežti 

senovinius ginklus, pneumatinių ginklų šaudmenis.“ 

 

Įstatymo 37 straipsnio 2 dalis: 

„2. Fiziniai asmenys pavienius ginklus, jų  priedėlius, 

šaudmenis, medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto 

tikslais gali vežti į Lietuvos Respubliką ar vežti iš jos turėdami 

Europos šaunamojo ginklo leidimą ir dokumento, 

patvirtinančio atvykimo tikslą, kopiją. Be to, fiziniai asmenys 

turi teisę vežti iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos 

Respubliką šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose 

nurodytus ginklus, B, C, D kategorijų pavienius ginklus, 

ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, taip pat visų kategorijų 

kolekcinius pavienius ginklus, turėdami policijos įstaigos 

išduotą išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo į Lietuvos 

Respubliką, ir vežti juos iš Lietuvos Respublikos į kitos 

Europos Sąjungos valstybę narę, turėdami tam policijos 

įstaigos išduotą leidimą vežti ginklus. Policijos įstaiga leidimą 

vežti ginklus išduoda po to, kai gauna Europos Sąjungos 

valstybės narės išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo. Šių 

išankstinių sutikimų ar leidimų vežti ginklus nereikia, kai 

vežami senoviniai ginklai.“ 

13) 12 straipsnio 2 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

a) pirma pastraipa pakeičiama taip: 

„Nepaisant 1 dalies, medžiotojai ir 

istorinių įvykių atkūrimo dalyviai C 

kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų 

atveju ir šauliai sportininkai B ar C 

kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų 

atveju ar A kategorijai priskirtų 

šaunamųjų ginklų, kuriems leidimas 

buvo išduotas pagal 6 straipsnio 6 dalį 

arba kuriems leidimas buvo 

patvirtintas, atnaujintas arba pratęstas 

pagal 7 straipsnio 4a dalį, atveju, 

vykdami per dvi ar daugiau valstybių 

narių tam, kad galėtų užsiimti savo 

veikla, be 11 straipsnio 2 dalyje 

nurodyto išankstinio leidimo gali turėti 

vieną arba daugiau ginklų su sąlyga, 

kad:  

a) jie turi Europos šaunamųjų 

ginklų leidimą, kuriame įrašytas toks 

šaunamasis ginklas arba šaunamieji 

ginklai, ir  

b) jie gali įrodymais pagrįsti 

savo kelionės priežastis, visų pirma 

pateikiant kvietimą ar kitokį įrodymą, 

kuris pagrįstų jų medžioklės, sportinio 

šaudymo ar istorinių įvykių atkūrimo 

veiklą valstybėje narėje, į kurią jie 

vyksta.“;  

Įstatymo 36 straipsnis:  

„36 straipsnis. Europos šaunamojo ginklo leidimas 

1. Europos šaunamojo ginklo leidimą nuolatiniam Lietuvos 

Respublikos gyventojui, turinčiam ginklą ir norinčiam 

medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto tikslais jį bei 

jam skirtus šaudmenis vežti į Europos Sąjungos valstybę narę, 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

išduoda teritorinės policijos įstaigos. Šis leidimas galioja 5 

metus ir gali būti teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo 

įgalioto asmens sprendimu pratęstas kas 5 metus 5 metų 

laikotarpiui. 

2. Europos šaunamojo ginklo leidimo negalima perleisti 

kitiems asmenims. Asmuo, Europos Sąjungos valstybėje 

narėje turėdamas šaunamąjį ginklą, privalo su savimi turėti 

Europos šaunamojo ginklo leidimą. 

3. Asmuo, realizavęs ar praradęs ginklą, Europos šaunamojo 

ginklo leidimą privalo grąžinti jį išdavusiai teritorinei policijos 

įstaigai. 

4. Asmuo, praradęs Europos šaunamojo ginklo leidimą, apie 

tai privalo informuoti jį išdavusią teritorinę policijos įstaigą.“ 

 

Įstatymo 37 straipsnio 2 dalis: 

„2. Fiziniai asmenys pavienius ginklus, jų  priedėlius, 

šaudmenis, medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto 

tikslais gali vežti į Lietuvos Respubliką ar vežti iš jos turėdami 

Europos šaunamojo ginklo leidimą ir dokumento, 

patvirtinančio atvykimo tikslą, kopiją. Be to, fiziniai asmenys 

turi teisę vežti iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos 

Respubliką šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose 

nurodytus ginklus, B, C, D kategorijų pavienius ginklus, 

ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, taip pat visų kategorijų 

kolekcinius pavienius ginklus, turėdami policijos įstaigos 

išduotą išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo į Lietuvos 

Respubliką, ir vežti juos iš Lietuvos Respublikos į kitos 

Europos Sąjungos valstybę narę, turėdami tam policijos 

Visiškas 



įstaigos išduotą leidimą vežti ginklus. Policijos įstaiga leidimą 

vežti ginklus išduoda po to, kai gauna Europos Sąjungos 

valstybės narės išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo. Šių 

išankstinių sutikimų ar leidimų vežti ginklus nereikia, kai 

vežami senoviniai ginklai.“ 

 

Pastaba. Lietuva išduodama Europos šaunamojo ginklo 

leidimus naudojasi Direktyvos 12 strainio 2 dalyje nustatyta 

išimtimi asmenims vykti be Direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje 

nurodyto išankstinio leidimo. 

  

b) trečia pastraipa pakeičiama taip: 

„Vis dėlto ši nukrypti leidžianti 

nuostata netaikoma, kai vykstama į 

valstybę narę, kuri pagal 8 straipsnio 3 

dalį draudžia įsigyti ir laikyti 

atitinkamus šaunamuosius ginklus arba 

kuri nustato, kad jiems įsigyti ir laikyti 

reikia leidimo. Tokiu atveju Europos 

šaunamųjų ginklų leidime daromas 

atitinkamas įrašas. Valstybės narės taip 

pat gali atsisakyti taikyti šią nukrypti 

leidžiančia nuostatą A kategorijai 

priskirtų šaunamųjų ginklų, kuriems 

leidimas buvo išduotas pagal 6 

straipsnio 6 dalį arba kuriems leidimas 

buvo patvirtintas, pratęstas arba 

atnaujintas pagal 7 straipsnio 4a dalį, 

atveju.“; 

Įstatymo 36 straipsnis: 

„36 straipsnis. Europos šaunamojo ginklo leidimas 

1. Europos šaunamojo ginklo leidimą nuolatiniam Lietuvos 

Respublikos gyventojui, turinčiam ginklą ir norinčiam 

medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto tikslais jį bei 

jam skirtus šaudmenis vežti į Europos Sąjungos valstybę narę, 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

išduoda teritorinės policijos įstaigos. Šis leidimas galioja 5 

metus ir gali būti teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo 

įgalioto asmens sprendimu pratęstas kas 5 metus 5 metų 

laikotarpiui. 

2. Europos šaunamojo ginklo leidimo negalima perleisti 

kitiems asmenims. Asmuo, Europos Sąjungos valstybėje 

narėje turėdamas šaunamąjį ginklą, privalo su savimi turėti 

Europos šaunamojo ginklo leidimą. 

3. Asmuo, realizavęs ar praradęs ginklą, Europos šaunamojo 

ginklo leidimą privalo grąžinti jį išdavusiai teritorinei policijos 

įstaigai. 

4. Asmuo, praradęs Europos šaunamojo ginklo leidimą, apie 

tai privalo informuoti jį išdavusią teritorinę policijos įstaigą.“ 

 

Pavienių ginklų vežimo taisyklių 2 priedas: 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu 
 

Pastaba. Lietuva išduodama Europos šaunamojo ginklo 

leidimus naudojasi Direktyvos 12 strainio 2 dalyje nustatyta 

išimtimi asmenims vykti be Direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje 

nurodyto išankstinio leidimo. 

 

Visiškas 

14) 13 straipsnis papildomas šiomis 

dalimis: „4.Valstybių narių 

kompetentingos institucijos 

elektroninėmis priemonėmis keičiasi 

informacija apie išduotus leidimus 

perduoti šaunamuosius ginklus į kitą 

valstybę narę ir informacija apie 

atsisakymą išduoti leidimą, kaip 

numatyta 6 ir 7 straipsniuose, saugumo 

arba atitinkamo asmens patikimumo 

sumetimais.  

Įstatymo 46 straipsnio 4 dalis: 

„4. Informaciją apie civilinėje apyvartoje esančių ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių vežimą, taip pat ginklų, 

kurių į valstybės teritoriją negalima perduoti be išankstinio 

valstybės sutikimo, sąrašus ir informaciją, susijusią su 

asmenimis, turinčiais ginklų, elektroninių ryšių  priemonėmis 

Europos Sąjungos valstybėms narėms teikia ir iš Europos 

Sąjungos valstybių narių gauna Policijos departamentas.“ 

 

Visiškas 

5.Komisija numato sistemą, skirtą 

keistis šiame straipsnyje nurodyta 

informacija. Komisija pagal 13a 

straipsnį priima deleguotuosius aktus, 

siekiant papildyti šią Direktyvą, 

nustatydama išsamią sistemingo 

keitimosi informacija elektroninėmis 

priemonėmis tvarką. Pirmą tokį 

deleguotąjį aktą Komisija priima ne 

Perkelti nereikia. - 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu


vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 14 d.“;  

15) 13a straipsnis pakeičiamas taip: 

„13a straipsnis  

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.  

Perkelti nereikia. - 

2. 13 straipsnio 5 dalyje nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami neribotam 

laikotarpiui nuo 2017 m. birželio 13 d.  

Perkelti nereikia. - 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 

gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 5 

dalyje nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą 

dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.  

Perkelti nereikia. - 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais, 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 

d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais 

principais.  

Perkelti nereikia. - 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu 

praneša Europos Parlamentui ir 

Tarybai. 

Perkelti nereikia. - 

6. Pagal 13 straipsnio 5 dalį priimtas 

deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 

atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 

Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 

Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem mėnesiais.“;  

Perkelti nereikia. - 

16) įterpiamas šis straipsnis: 

„13b straipsnis  

1. Komisijai padeda komitetas. Tas 

komitetas – tai komitetas, kaip 

nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011.  

Perkelti nereikia. - 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 

taikomas Reglamento (ES) Nr. 

182/2011 5 straipsnis. 

Perkelti nereikia. - 

17) 15 straipsnio 1 dalyje žodis 

„Bendrija“ pakeičiamas žodžiu 

„Sąjunga“;  

Perkelti nereikia. - 



18) 17 straipsnis pakeičiamas taip: 

„17 straipsnis Ne vėliau kaip 2020 m. 

rugsėjo 14 d., o vėliau – kas penkerius 

metus Komisija pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos 

taikymo ataskaitą, įskaitant jos nuostatų 

tinkamumo patikrą, prie kurios 

prireikus pridedami pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų 

dėl, visų pirma, I priede nustatytų 

šaunamųjų ginklų kategorijų ir 

klausimų, susijusių su Europos 

šaunamojo ginklo leidimo sistemos 

įgyvendinimu, žymėjimu ir naujųjų 

technologijų, kaip antai trimačio 

spausdinimo poveikiu ir greitojo atsako 

(QR) kodo ir radijo dažninio 

atpažinimo (RFID) naudojimo, 

poveikiu.“;  

Perkelti nereikia. - 

19) I priedas iš dalies keičiamas taip: 

1) II dalis iš dalies keičiama taip: 

a) įžanginė dalis pakeičiama taip: 

„Šios direktyvos tikslais šaunamieji 

ginklai skirstomi į šias kategorijas:“;  

Perkelti nereikia. - 

b) A punktas keičiamas taip:  

i) įžanginė dalis išbraukiama; 

ii) A kategorija papildoma šiais 

punktais: 

„6. Automatiniai šaunamieji 

ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau 

automatinius šaunamuosius ginklus, 

nedarant poveikio 7 straipsnio 4a daliai.  

Įstatymo 3 straipsnio 6 punktas: 

„Prie A kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į 

pusiau automatinius šaunamuosius ginklus;“. 

Visiškas 

7. Visi šie centrinio įskėlimo 

šoviniais šaudantys pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai: 

a) trumpieji šaunamieji 

ginklai, iš kurių be pakartotinio 

užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 

21 šovinį, jei:  

i) dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 20 šovinių, yra to 

šaunamojo ginklo dalis arba 

ii) į jį yra įdėta nuimama 

dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 

šovinių; 

b) ilgieji šaunamieji ginklai, 

iš kurių be pakartotinio užtaisymo 

galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, 

jei:  

i) dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, yra to 

šaunamojo ginklo dalis arba 

ii) į jį yra įdėta nuimama 

dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 

šovinių;  

Įstatymo 3 straipsnio 7 ir 8 punktai: 

„Prie A kategorijos priskiriami: 

<...> 

7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai 

trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio 

užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į 

kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo 

dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau 

kaip 20 šovinių; 

8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai 

ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be pakartotinio užtaisymo 

galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į 

jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 

šovinių;“. 

Visiškas 

8. Pusiau automatiniai ilgieji 

šaunamieji ginklai (t. y. šaunamieji 

ginklai, kuriais iš pradžių numatyta 

šaudyti pridėjus prie peties), kurių ilgį 

galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm 

Įstatymo 3 straipsnio 9 punktas: 

„Prie A kategorijos priskiriami: 

<...> 

9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti 

šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį galima sumažinti iki 

Visiškas 



neprarandant jų funkcijų naudojant 

sulankstomą ar teleskopinį apsodą arba 

apsodą, kurį galima pašalinti 

nenaudojant įrankių.  

mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant 

sulankstomą ar teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti 

nenaudojant įrankių;“. 

9. Bet kokie šios kategorijos 

šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti 

šaudyti tuščiaisiais šaudmenimis, 

dirginamąja medžiaga, kitomis 

veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos šaudmenimis arba 

perdirbti į imitacinius ginklus.“; 

Įstatymo 3 straipsnio 10 punktas: 

Prie A kategorijos priskiriami: 

<...> 

„10) bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo 

perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus;“. 

Visiškas 

iii) B kategorija pakeičiama taip: 

„B kategorija. Šaunamieji ginklai, 

kuriems įsigyti reikia leidimo 

1. Pertaisomi trumpieji 

šaunamieji ginklai.  

Įstatymo 4 straipsnio 1 punktas 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

1) pertaisomi trumpieji šaunamieji ginklai;“. 

Visiškas 

2. Vienašūviai trumpieji 

šaunamieji ginklai, šaudantys centrinio 

įskėlimo šoviniais.  

Įstatymo 4 straipsnio 2 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

2) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai;“. 

Visiškas 

3. Vienašūviai trumpieji 

šaunamieji ginklai, šaudantys žiedinio 

įskėlimo šoviniais, kurių visas ilgis yra 

mažesnis kaip 28 cm. 

Įstatymo 4 straipsnio 2 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

2) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai;“. 

 

Visiškas 

4. Pusiau automatiniai ilgieji 

šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir 

šovinio lizde kartu telpa: šaunamųjų 

ginklų, šaudančių žiedinio įskėlimo 

šoviniais, atveju – daugiau nei trys 

šoviniai, o šaunamųjų ginklų, 

šaudančių centrinio įskėlimo šoviniais, 

atveju – daugiau nei trys bet mažiau nei 

dvylika šovinių.  

Įstatymo 4 straipsnio 6 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytus ginklus;“. 

 

Visiškas 

5. Pusiau automatiniai trumpieji 

šaunamieji ginklai, išskyrus 

išvardytuosius A kategorijos 7 punkto a 

papunktyje. 

Įstatymo 4 straipsnio 3 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

3) pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, išskyrus 

šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte išvardytus ginklus;“.  

Visiškas 

6. A kategorijos 7 punkto b 

papunktyje išvardyti pusiau 

automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, 

kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu 

telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, kai 

jų dėtuvė nuimama arba kai nėra 

neabejotina, kad ginklo neįmanoma su 

įprastais įrankiais perdirbti į ginklą, 

kurio dėtuvėje ir šovinio lizde kartu 

tilptų daugiau kaip trys šoviniai.  

Įstatymo 4 straipsnio 6 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytus ginklus;“. 

Visiškas 

7. Pertaisomi arba pusiau 

automatiniai ilgieji lygiavamzdžiai 

šaunamieji ginklai ne ilgesniais kaip 60 

cm vamzdžiais. 

Įstatymo 4 straipsnio 4 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

4) pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai;“. 

 

Įstatymo 4 straipsnio 6 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

Visiškas 



įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytus ginklus;“. 

 

8. Bet kokie šios kategorijos 

šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti 

šaudyti tuščiaisiais šaudmenimis, 

dirginamąja medžiaga, kitomis 

veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos šaudmenimis arba 

perdirbti į imitacinius ginklus.  

Įstatymo 4 straipsnio 7 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

7) bet kokie B kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo 

perdirbti į signalinius, dujinius ar imitacinius ginklus;“. 

Visiškas 

9. Pusiau automatiniai 

šaunamieji ginklai, skirti civiliniam 

naudojimui, kurie yra panašūs į ginklus 

su automatiniais mechanizmais, 

išskyrus išvardytus A kategorijos 6, 7 

arba 8 punkte.“; 

Įstatymo 4 straipsnio 6 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytus ginklus;“. 

Visiškas 

iv) C kategorija pakeičiama taip: 

„C kategorija. Šaunamieji ir kiti 

ginklai, kuriuos reikia deklaruoti 

1. Pertaisomi ilgieji šaunamieji 

ginklai, išskyrus išvardytuosius B 

kategorijos 7 punkte.  

Įstatymo 4 straipsnio 4 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

4) pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai;“. 

Visiškas 

2. Ilgieji šaunamieji ginklai su 

graižtviniais po kiekvieno šūvio 

užtaisomais vamzdžiais. 

Įstatymo 4 straipsnio 5 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

5) ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji 

ginklai;“. 

Visiškas 

3. Pusiau automatiniai ilgieji 

šaunamieji ginklai, išskyrus 

išvardytuosius A arba B kategorijoje. 

Įstatymo 4 straipsnio 6 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytus ginklus;“. 

Visiškas 

4. Vienašūviai trumpieji 

šaunamieji ginklai, kurių bendras ilgis 

ne mažesnis kaip 28 cm, šaudantys 

žiedinio įskėlimo šoviniais.  

Įstatymo 4 straipsnio 2 punktas: 

<...> 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

2) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai;“. 

Visiškas 

5. Bet kokie šios kategorijos 

šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti 

šaudyti tuščiaisiais šaudmenimis, 

dirginamąja medžiaga, kitomis 

veikliosiomis medžiagomis ar 

pirotechnikos šaudmenimis arba 

perdirbti į imitacinius ginklus. 

Įstatymo 5 straipsnio 2 punktas: 

„Prie C kategorijos priskiriami: 

<...> 

„2) signaliniai, dujiniai ginklai;“.  

Visiškas 

6. A arba B kategorijai arba šiai 

kategorijai priskirti šaunamieji ginklai, 

kurie buvo deaktyvuoti pagal 

Įgyvendinimo reglamentą (ES) 

2015/2403.  

Įstatymo 5 straipsnis 5 punktas: 

„Prie C kategorijos priskiriami: 

<...> 

5) A ir B kategorijų ginklai, perdirbti į visiškai netinkamus 

naudoti ginklus iki 2016 m. balandžio 8 d. arba pagal 2015 m. 

gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą 

(ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos 

standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti 

šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (OL 2015 

L 333, p. 62).“ 

Visiškas 

7. Vienašūviai ilgieji 

lygiavamzdžiai ginklai, pateikti rinkai 

2018 m. rugsėjo 14 d. arba po tos 

datos.“; 

Įstatymo 4 straipsnio 5 punktas: 

„Prie B kategorijos priskiriami: 

<...> 

5) ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji 

ginklai;“. 

Visiškas 



v) D kategorija išbraukiama; Perkelti nereikia. - 

c) B punktas išbraukiamas;  Perkelti nereikia. - 

2) III dalis pakeičiama taip: „III. Šio 

priedo tikslais daiktai, kurie atitinka 

„šaunamojo ginklo“ apibrėžtį, neturi 

būti laikomi atitinkančiais tą apibrėžtį 

jeigu jie: 

a) yra skirti duoti pavojaus 

signalui, signalizuoti, žmonėms gelbėti, 

gyvuliams dobti, medžioti harpūnais 

(žeberklais) arba skirti naudoti 

pramoniniams arba techniniams 

tikslams su sąlyga, kad juos galima 

panaudoti tik nurodytam tikslui;  

Įstatymo 1 straipsnio 3 dalis: 

„3. Šio įstatymo nuostatos netaikomos: 

1) branduoliniams, cheminiams, biologiniams ar kitokiems 

masinio naikinimo ginklams; 

2) daiktams ir įrenginiams, kurių konstrukcija ar įranga nėra 

skirta naudoti juos kaip ginklus, bet jie gali būti naudojami 

kaip ginklai; 

3) ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija yra iki 2,5 

džaulio (J); 

4) startiniams įtaisams; 

5) lankams ir jų strėlėms; 

6) karinei technikai ir jos įrangai; 

7) pirotechnikos priemonėms ir jų paleidimo įtaisams; 

8) civilinėje apyvartoje naudojamiems sprogmenims; 

9) sprogstamosioms medžiagoms.“ 

Visiškas 

b) yra laikomi senoviniais ginklais, 

kai jie nebuvo priskirti II dalyje 

nustatytoms kategorijoms ir jei jiems 

taikomos nacionalinių įstatymų 

nuostatos. Laukdamos, kol bus 

suderinta visoje Sąjungoje, šioje dalyje 

išvardytiems šaunamiesiems ginklams 

valstybės narės gali taikyti savo 

nacionalinius įstatymus.“;  

Įstatymo 6 straipsnio 5 punktas: 

„Prie D kategorijos priskiriami: 

<...> 

5) senoviniai ginklai.“ 

Visiškas 

20) II priedo f punktas pakeičiamas 

taip: „f) šie įrašai: „Šiame leidime 

nurodyta teisė vykti į kitą valstybę narę 

turint vieną ar daugiau A, B arba C 

kategorijai priskirtų šaunamųjų ginklų 

įgyjama tada, kai iš jau aplankytos 

valstybės narės iš anksto yra gautas 

vienas arba daugiau atitinkamų 

leidimų. Europos šaunamojo ginklo 

leidime gali būti padarytas įrašas apie 

tokius leidimus. Pirmiau nurodytas iš 

anksto gaunamas leidimas iš esmės 

nėra būtinas, kai su C kategorijai 

priskirtu šaunamuoju ginklu vykstama 

medžioti ar į istorinių įvykių atkūrimo 

renginį arba kai su A, B ar C 

kategorijai priskirtu šaunamuoju ginklu 

vykstama dalyvauti sportinio šaudymo 

renginiuose, su sąlyga, kad vykstantis 

asmuo turi Europos šaunamojo ginklo 

leidimą ir gali patvirtinti savo kelionės 

priežastį.“ Kai valstybė narė, 

laikydamasi 8 straipsnio 3 dalies, 

informuoja kitą valstybę narę, kad 

laikyti tam tikrus B arba C kategorijai 

priskirtus šaunamuosius ginklus yra 

draudžiama arba jiems įsigyti būtinas 

leidimas, yra daromas vienas iš šių 

įrašų: „Vykti į … (nurodoma (-os) 

valstybė (-ės)) su šaunamuoju 

ginklu … (identifikavimas) yra 

draudžiama.“ „Norint vykti į … 

(nurodoma (-os) valstybė (-ės)) su 

šaunamuoju ginklu … 

Įstatymo 37 straipsnio 2 dalis. 

„2. Fiziniai asmenys pavienius ginklus, jų  priedėlius, 

šaudmenis, medžioklės, istorinio įvykio atkūrimo ar sporto 

tikslais gali vežti į Lietuvos Respubliką ar vežti iš jos turėdami 

Europos šaunamojo ginklo leidimą ir dokumento, 

patvirtinančio atvykimo tikslą, kopiją. Be to, fiziniai asmenys 

turi teisę vežti iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos 

Respubliką šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose 

nurodytus ginklus, B, C, D kategorijų pavienius ginklus, 

ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, taip pat visų kategorijų 

kolekcinius pavienius ginklus, turėdami policijos įstaigos 

išduotą išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo į Lietuvos 

Respubliką, ir vežti juos iš Lietuvos Respublikos į kitos 

Europos Sąjungos valstybę narę, turėdami tam policijos 

įstaigos išduotą leidimą vežti ginklus. Policijos įstaiga leidimą 

vežti ginklus išduoda po to, kai gauna Europos Sąjungos 

valstybės narės išankstinį sutikimą dėl ginklų vežimo. Šių 

išankstinių sutikimų ar leidimų vežti ginklus nereikia, kai 

vežami senoviniai ginklai.“ 

 

Pavienių ginklų vežimo taisyklių 2 priedas: 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu 
 

 

 

Visiškas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6ECCE5ED73/yVYYJAKmhu


(identifikavimas) būtina gauti 

leidimą.““  

2 straipsnis  

1. Valstybės užtikrina, kad įsigaliotų 

įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini kad 

būtų laikomasi šios direktyvos ne 

vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 14 d. Apie 

tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.  

Perkelti nereikia. - 

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 

dalies, valstybės narės užtikrina, kad 

įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, 

būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos 

91/477/EEB, iš dalies pakeistos šia 

direktyva, 4 straipsnio 3 ir 4 dalių, ne 

vėliau kaip 2019 m. gruodžio 14 d. 

Apie tai jos nedelsdamos praneša 

Komisijai. 

Perkelti nereikia. - 

3.Valstybės narės, priimdamos 

nuostatas pagal 1 ir 2 dalis, daro jose 

nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. 

Nuorodos darymo tvarką nustato 

valstybės narės. 

Įstatymo projekto priedas: 

„Lietuvos Respublikos  

ginklų ir šaudmenų  

kontrolės įstatymo  

priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS 

AKTAI 

 

1. 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl 

ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 2004 specialusis 

leidimas, 13 skyrius, 11 tomas, p. 3) su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853 (OL 2017 L 

137, p. 22). 

2. 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus 

tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos 

euro zonos valstybės narės į kitą (OL 2011 L 316, p. 1). 

3. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 258/2012, kuriuo įgyvendinamas 

Jungtinių Tautų protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų 

dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, 

papildančio Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį 

organizuotą nusikalstamumą (JT šaunamųjų ginklų 

protokolas), 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų 

dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema, 

importo ir tranzito priemonės (OL 2012 L 94, p. 1).“ 

Visiškas 

4.Nepaisant 1 dalies, šaunamųjų ginklų, 

įsigytų anksčiau nei 2018 m. rugsėjo 14 

d., atžvilgiu valstybės narės gali iki 

2021 m. kovo 14 d. sustabdyti 

reikalavimo deklaruoti C kategorijos 5, 

6 ar 7 punktui priskirtus šaunamuosius 

ginklus taikymą.  

Įstatymo projekto 2 straipsnio 3 dalis: 

„3. Asmenys, kurie visiškai netinkamus naudoti ginklus, 

signalinius ginklus įsigijo iki šio įstatymo įsigaliojimo, privalo 

juos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka kartu su prašymu išduoti 

neterminuotą leidimą laikyti ginklus, leidimą nešiotis ginklus 

pateikti registruoti policijos įstaigoms iki 2021 m. rugsėjo 14 

d.“ 

Visiškas 

  5.Valstybės narės pateikia Komisijai 

šios direktyvos taikymo srityje priimtų 

nacionalinės teisės aktų pagrindinių 

nuostatų tekstus.  

Perkelti nereikia. - 

3 straipsnis  

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną 

Perkelti nereikia. - 



po jos paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje.  

4 straipsnis  

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.  

Perkelti nereikia. - 

 

_______________ 


