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Lietuvos Ginklų savininkų asociacija (LiGSA)  

 

Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projekto 

Nr. XIIIP-2002, įregistruoto 2018 04 23 Seime, 

2018 05 24 redakcijos pasiūlymų su pastabomis palyginamasis variantas 

 

2018 m. lapkričio 12 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto norma ir palyginamoji 

siūloma jos pataisa 

Siūloma pataisą 

pagrindžiantys argumentai 

Siūloma priimti normos 

redakcija 

 1. 2. 3. 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

    

 2 straipsnis. Pagrindinės šio 

įstatymo sąvokos 

  

    

 5. Duslintuvas – prie šaunamojo 

ginklo vamzdžio laibgalio 

tvirtinamas arba į šaunamojo 

ginklo konstrukciją integruotas 

įtaisas, kurio pagrindinė paskirtis 

– silpninti šūvio garsą, 

panaudojant jame esančią 

specialią (-ias) išsiplėtimo kamerą 

(-as) ir (ar) pertvarėlę (-es), 

membraną (-as) ar kitus panašius 

konstrukcijos elementus. 

Tai kuo tuomet skiriasi 

kompensatorius, kuris taip pat 

silpnina atatranką ir šūvio 

garsą, turėdamas panašią 

konstrukciją? 

 

Tikslinga suformuluoti ir įvesti 

"kompensatoriaus" definiciją, 

siekiant išvengti neretai 

pasitaikančios tokio priedelio 

faktinio bei teisinio vertinimo 

painiavos su duslintuvu. Žr. 

žemiau. 
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Projekte nėra definicijos 

Kompensatorius- kryptingai 

nukreipdamas parako dujas 

šūvio metu mažina, t.y. 

kompensuoja tiek šūvio garsą, 

išmetamos liepsnos pluoštą, 

tačiau yra specialiai skirtas 

šaunamojo ginklo atatrankai ir 

šūvių sklaidai sumažinti. 

Kompensatorius- 

kryptingai nukreipdamas 

parako dujas šūvio metu 

mažina, t.y. kompensuoja 

tiek šūvio garsą, 

išmetamos liepsnos 

pluoštą, tačiau yra 

specialiai skirtas 

šaunamojo ginklo 

atatrankai ir šūvių 

sklaidai sumažinti 
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19. Ginklo priedėlis – 

duslintuvas,  kompensatorius, 

lazerinis, optinis ir naktinis 

taikikliai. 

O kur gi kompensatorius? Ar 

jis ne priedėlis? Ar duslintuvais 

bus vadinamas bet kas, kas 

sukamas ant ginklo vamzdžio 

galo? 

19. Ginklo priedėlis – 

duslintuvas,  

kompensatorius, lazerinis, 

optinis ir naktinis 

taikikliai. 
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31. Ilgasis šaunamasis ginklas – 

šaunamasis ginklas, kurio 

vamzdis ilgesnis kaip 30 cm arba 

kurio visas ilgis viršija 60 cm. 

Ar neprieštarauja 70 punktui? 

Problema turėtų būti 

sprendžiama apribojant kaip tik  

vamzdžio, iš esmės vienintelio, 

nulemiančio iššaunamos 

31. Ilgasis šaunamasis 

ginklas – šaunamasis 

ginklas, kurio vamzdis 

ilgesnis kaip 30 cm.  
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kulkos žalingai veiksmingo 

atstumo nuotolį (skrydžio ilgį) 

bet ne bendrąjį ginklo ilgį. 
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45. Naktinis taikiklis – prie 

ginklo tvirtinamas ir ginklui 

nutaikyti į taikinį skirtas optinis 

prietaisas su šviesos filtrais 

arba elektroninis prietaisas, 

kuriuo išryškinamas silpnai 

apšviestas arba neapšviestas 

taikinys arba kuriuo išryškinamas 

silpnai matomas ar nematomas 

taikinys, skleidžiantis 

infraraudonuosius spindulius. 

O kaip su pasyviaisiais  

naktiniais taikikliais, 

naudojančiais šviesos filtrus?  

 

Ar jie bus nelaikomi tokiais? 

Egzistuoja potencialiai 

pavojinga faktinio ir teisinio 

vertinimo ir painiavos rizika 

praktikoje dėl definicijos 

neišbaigtumo. 

45. Naktinis taikiklis – 

prie ginklo tvirtinamas ir 

ginklui nutaikyti į taikinį 

skirtas optinis prietaisas 

su šviesos filtrais arba 

elektroninis prietaisas, 

kuriuo išryškinamas 

silpnai apšviestas arba 

neapšviestas taikinys arba 

kuriuo išryškinamas 

silpnai matomas ar 

nematomas taikinys, 

skleidžiantis 

infraraudonuosius 

spindulius. 
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50. Pneumatinis ginklas – 

nešaunamasis ginklas, iš kurio 

paleidžiamos kulkos ar kitokio 

sviedinio kryptingas judėjimas 

atsiranda dėl suspausto oro ar kitų 

dujų jėgos. 

Tikrai nešaunamasis, nors jis ir 

šauna iš anksto suspaustu oru 

ar kitų dujų? 

Jei norėta pasakyti, kad šis 

įstatymas jam netaikomas, tai 

taip ir derėtų pasakyti.... 

50. Pneumatinis ginklas 

– ginklas, iš kurio 

paleidžiamos kulkos ar 

kitokio sviedinio 

kryptingas judėjimas 

atsiranda dėl suspausto 

oro ar kitų dujų jėgos. 
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56. Signalinis ginklas įrenginys– 

šaunamasis ginklas, įrenginys 

skirtas garso, šviesos signalui 

sukurti signaliniu pirotechnikos 

įtaisu ar signaliniais 

šaudmenimis. 

Kokia yra signalinio įrenginio 

paskirtis? Kokiu faktiniu 

pagrindu signalinis įrenginys, 

techniškai nepritaikytas 

naikinti, žaloti taikinius yra 

vadinamas ginklu teisės 

normoje? 

56. Signalinis įrenginys 

– įrenginys skirtas garso, 

šviesos signalui sukurti 

signaliniu pirotechnikos 

įtaisu ar signaliniais 

šaudmenimis. 
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63. Šaunamasis ginklas – 

ginklas, iš kurio sprogstamųjų 

medžiagų degimo produktų slėgio 

jėga per vamzdį paleidžiamos 

kulkos, sviediniai arba 

kenksmingosios, dirginančiosios 

ar kitos dujinės veikliosios 

medžiagos mechaniškai, 

termiškai, chemiškai ar kitaip 

taikiniui per atstumą paveikti arba 

duodamas garso ar šviesos 

signalas. Šaunamaisiais ginklais 

šiame įstatyme laikomos ir 

pagrindinės šaunamųjų ginklų 

dalys. 

Kaip sudėtinė dalis gali būti 

tuo pačiu trūkstamų jų dalių 

visuma? Problema su loginiu 

definicijos formulavimu arba 

suvokimu? 

 

Palyginti su žemiau, t.y. 64 

punkte pateikiama šaunamojo 

ginklo dalies definicija. 

63. Šaunamasis ginklas 

– ginklas, iš kurio 

sprogstamųjų medžiagų 

degimo produktų slėgio 

jėga per vamzdį 

paleidžiamos kulkos, 

sviediniai arba 

kenksmingosios, 

dirginančiosios ar kitos 

dujinės veikliosios 

medžiagos mechaniškai, 

termiškai, chemiškai ar 

kitaip taikiniui per 

atstumą paveikti arba 

duodamas garso ar 

šviesos signalas. 
    

 64. Šaunamojo ginklo dalis – 

šaunamojo ginklo sudėtinis 

elementas, būtinas tam, kad 

šaunamasis ginklas veiktų, 

Jei ginklo dalis pagal 63 

punkto definicija tuo pat metu 

yra šaunamuoju ginklu, tai kam 

reikalinga atskira tokios dalies 

 

Pakeitimas nesiūlomas 
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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. 

definicija? 
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66. Templinis ginklas – 

nešaunamasis ginklas, kurio 

sviediniui, naudojantis raumenų 

jėga ar mechaniniais įrenginiais, 

energiją suteikia tamprus 

elementas. 

Kitaip tariant, akivaizdžiai ir 

neabejotinai išsviedžiantis, t.y. 

iššaunantis jam skirtą sviedinį. 

66. Templinis ginklas – 

ginklas, kurio sviediniui, 

naudojantis raumenų jėga 

ar mechaniniais 

įrenginiais, energiją 

suteikia tamprus 

elementas. 
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70. Trumpasis šaunamasis 

ginklas – šaunamasis ginklas, 

kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 30 

cm arba kurio visas ilgis neviršija 

60 cm. 

Ar neprieštarauja 31 punktui? 

Problema turėtų būti 

sprendžiama apribojant tik 

vamzdžio, bet ne bendrąjį 

ginklo ilgį. 

70. Trumpasis 

šaunamasis ginklas – 

šaunamasis ginklas, kurio 

vamzdis ne ilgesnis kaip 

30 cm. 
    

 II SKYRIUS 
GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ 

IR ŠAUDMENŲ 

KLASIFIKACIJA 

  

    

 3 straipsnis. A kategorijos 

ginklai, ginklų priedėliai ir 

šaudmenys 

  

 Prie A kategorijos priskiriami:   
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5) pistoletų ir revolverių šoviniai 

su ekspansyviosiomis kulkomis ir 

kulkos tokiems šoviniams, 

išskyrus atvejus, kai tokius 

šovinius ir kulkas medžioklei ar 

sportui specialaus subjekto 

funkcijų vykdymui naudoja 

turintys tam teisę asmenys; 

Kokiai šaudymo sporto rūšiai ir 

kokiems pratimams yra būtini 

šoviniai su ekspansyviomis 

kulkomis?  

Tai tiesiog suteikti teisę 

naudoti tokius šaudmenis 

atskiroms kategorijoms 

asmenų, o ne saistyti jų 

kategoriją priklausomai nuo 

naudotojo asmens ir jo teisių ar 

sugebėjimų. 

5) pistoletų ir revolverių 

šoviniai su 

ekspansyviosiomis 

kulkomis ir kulkos 

tokiems šoviniams, 

išskyrus atvejus, kai 

tokius šovinius ir kulkas 

medžioklei ar specialaus 

subjekto funkcijų 

vykdymui naudoja 

turintys tam teisę 

asmenys; 
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6) automatiniai šaunamieji 

ginklai, kurie buvo perdirbti į 

pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus.  

Nelaikomi perdirbtais, jeigu jų 

skeliamasis (nuleidimo) 

Jei ginklas oficialiai ir legaliai, 

gamykliniu būdu buvo 

perdirbtas, pašalinant 

"automatinės ugnies", t.y. 

šaudymo serijomis funkciją, o 

tuo pačiu ir techninę galimybę, 

bei sertifikuotas kaip pusiau 

6) automatiniai 

šaunamieji ginklai, kurie 

buvo perdirbti į pusiau 

automatinius 

šaunamuosius ginklus.  

Nelaikomi perdirbtais, 
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mechanizmas negali 

funkcionuoti automatinės 

ugnies režime be konstrukcinio 

šio mechanizmo perdirbimo; 

automatinis ginklas, tai kokiu 

pagrindu jis gali būti 

pripažintas ar pripažįstamas 

(laikomas) labiau 

pavojingesniu naudojime nei 

kitas gamykloje pagamintas 

pusautomatės konstrukcijos 

ginklas? 
 

„Hecler Koch“ mechanizmas 

sukonstruotas taip, kad jo 

perdirbti į ginklą su 

automatinės ugnies funkcija. 
 

Jei ginklas nuo jo pagaminimo 

momento yra sukonstruotas 

ir/ar pagamintas kaip pusiau 

automatinis, tai jo laikyti 

perdirbtu į pusiau automatinį 

nėra nei faktinio, nei loginio 

pagrindų. Jis gali būti tik 

perdarytas į automatinį. 
 

Antra vertus, nederėtų 

pamiršti, kad beveik dažną 

pusiau automatinį ginklą, 

piktavaliai, turintys specialių 

žinių ir gebėjimų, bei techninių 

galimybių, be ypatingų 

pastangų ne tik gali perdirbti į 

automatinį, ginklą, bet ir 

šaudyti juo, kaip automatiniu 

ginklu. 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, 

savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias 

ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik 

nusikaltėlių bei teroristų ar, vis 

gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir 

prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji 

norma? 
 

Todėl tikslinga ir siūlytina 

patikslinti šią normą, papildant 

ją antruoju sakiniu. 

 

jeigu jų skeliamasis 

(nuleidimo) mechanizmas 

negali funkcionuoti 

automatinės ugnies 

režime be konstrukcinio 

šio mechanizmo 

perdirbimo; 
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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 

Iš bet kurio pusiau automatinio 

ginklo galima iššauti be 

pakartotinio užtaisymo tiek 

šovinių, kiek talpina jam skirta 

/ pritaikyta dėtuvė + 1 šovinį 

(vamzdyje). 
 

7) dėtuvė, talpinanti 20 ir 

daugiau vienetų centrinio 

įskėlimo šovinių, skirta 

trumpajam pusiau 

automatiniam 

šaunamajam ginklui; 
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daugiau kaip 20 šovinių, yra to 

šaunamojo ginklo dalis arba į jį 

yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią 

telpa daugiau kaip 20 šovinių; 

Todėl kyla techniškai loginis 

klausimas koks objektas 

privalėtų būti priskirtas A 

kategorijos ginkluotei: pats 

ginklas ar, vis dėl to, jo 

daugiau kaip reikalaujamą 

skaičių šovinių talpinanti 

dėtuvė privalo būti priskirta A 

kategorijos ginkluotės 

priklausiniams? 
 

Kita vertus šioji norma 

prieštarauja to paties projekto 7 

str. 3 d. 1 p.; 11 str. 3 d.; 24 str. 

1 d.; 40 str. 1 d. 12 p. ir šio 

įstatymo įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo tvarką 

nusakančios 2 str. 4 d. 

normoms, todėl akivaizdžiai 

reikalauja tikslaus suderinimo. 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, 

savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias 

ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik 

nusikaltėlių bei teroristų ar, vis 

gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir 

prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji 

norma? 
 

Be to, Lietuvos Respublikos 

Seimo dar iki šiol nepatvirtinta 

2017 05 17 ES Direktyva 

tiesiogiai nekelia būtent šitokio 

imperatyvaus reikalavimo, o 

tik pamini apie tai Direktyvos 

priede. 
 

Neįmanoma nesuprasti, jog 

įvedamo "direktyvinio" 

ribojimo esmė yra vien tik 

padidintos talpos dėtuvėse, 

todėl norma keistina, siekiant 

išvengti faktinio ir teisinio 

vertinimo painiavos 

praktiniame jos taikyme. 
 

Siūloma visiškai nauja normos 

redakcija pilnai atitinka šio 

projekto 7 str. 3 d. 1 p.; 24 str. 

1 d.; 40 str. 1 d. 12 p. 

nuostatas. 
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8) centrinio įskėlimo šoviniais 

šaudantys pusiau automatiniai 

Iš bet kurio pusiau automatinio 

ginklo galima iššauti be 

8) dėtuvė, talpinanti 10 ir 

daugiau vienetų centrinio 
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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; 

pakartotinio užtaisymo tiek 

šovinių, kiek talpina jam skirta 

/ pritaikyta dėtuvė + 1 šovinį 

(vamzdyje). 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, 

savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias 

ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik 

nusikaltėlių bei teroristų ar, vis 

gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Neįmanoma nesuprasti, jog 

įvedamo "direktyvinio" 

ribojimo esmė yra vien tik 

padidintos talpos dėtuvėse, 

todėl norma keistina, siekiant 

išvengti faktinio ir teisinio 

vertinimo painiavos 

praktiniame jos taikyme. 
 

Siūloma visiškai nauja normos 

redakcija pilnai atitinka šio 

projekto 7 str. 3 d. 1 p.; 24 str. 

1 d.; 40 str. 1 d. 12 p. 

nuostatas. 

įskėlimo šovinių, skirta 

ilgajam pusiau 

automatiniam 

šaunamajam ginklui; 
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9) pusiau automatiniai ilgieji 

šaunamieji ginklai, sukonstruoti 

šaudyti pridėjus prie peties, kurių 

ilgį galima sumažinti iki mažiau 

kaip 60 cm neprarandant jų 

funkcijų naudojant sulankstomą 

ar teleskopinę buožę, kurią 

galima pašalinti nenaudojant 

įrankių; 

Ilgąjį šaunamąjį ginklą nuo 

trumpojo lemiamai skiria ne 

bendrasis, o būtent vamzdžio 

su graižtvais ilgis, lemiantis 

kovinį juo šauto šovinio kulkos 

veiksmingumą. 
 

Dėl to šioji norma, leidžiant 

civiliams asmenims turėti, 

laikyti, nešioti ir naudoti 

trumpuosius šaunamuosius 

ginklus, nedemonstruojant, t.y. 

slepiant jų nešiojimo faktą, 

nėra pagrįsta ir pateisinama 

praktine prasme ir kelia 

faktinio bei teisinio vertinimų 

grėsmę praktiniame 

pritaikyme. Todėl, siūlytina 

naikinti. 
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10) bet kokie A kategorijos 

šaunamieji ginklai, kurie buvo 

perdirbti į signalinius, dujinius ar 

imitacinius ginklus; 

Jei ginklo vamzdis išfrezuotas 

ir užvirintas, spyna nufrezuota, 

duju kamera pragręžta, ginklas 

bus laikomas šaunamuoju A 

kategorijos? 

Žr. to paties projekto 5 str. 5 p. 

normą, todėl siūlytina naikinti. 
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11) duslintuvai, naktiniai 

taikikliai; 

Ginklo dalis ar priklausinys? 

Bet kuris automobilio tepalo 

filtras gali būti panaudotas kaip 
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garso slopintuvas, vadinamas 

duslintuvu, bet tam reikalingi 

sumažinto greičio šoviniai 

(sumažintu parako kiekiu). Be 

tokių šovinių nepasiekiamas 

garso slopinimo efektas.  
 

Todėl siūlytina naikinti. 
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19) šaunamieji ginklai, kurių 

konstrukcija leidžia panaudoti 

juos išardytus ar jie pakeičiami 

taip, kad tampa lengvai 

paslepiami; 

Įstatymas privalo būti aiškus, 

neleidžiantis interpretacijų. 

Kas yra „lengvai paslepiamas“ 

ir nuo ko tai priklauso? Ar ne 

nuo asmens gebėjimų? 
 

Ši norma, savo turinio 

formuluotės esme absoliučiai ir 

besąlygiškai apima bet kurį ir 

bet kokį B kategorijai šiandien 

priskirtąjį ir civiliams 

asmenims leidžiamą turėti, 

laikyti bei nešioti trumpąjį 

šaunamąjį ginklą savigynos 

tikslais, jo nedemonstruojant 

aplinkiniams asmenims, t.y., 

kitaip tariant, slepiant jo 

nešiojimo faktą. 
 

Būtina nepamiršti, kad asmuo, 

turintis leidimą nešioti 

šaunamąjį ginklą imperatyviai 

yra įpareigotas slėpti jo 

nešiojimo faktą. 
 

Esant šitokiam 

reglamentavimui, įteisinus 

šitokią siūlomo projekto 

normą, būtų iš anksto 

užprogramuojama faktinio ir 

teisinio vertinimo praktikoje 

problema su akivaizdžiai 

negatyviomis pasekmėmis ir 

bereikalingais teisminiais 

ginčais ir t.t., bei pan. 
 

Todėl jos atsisakytina dėl 

prieštaravimo esamam ir šiuo 

projektu toliau numatomam 

teisiniam reglamentavimui ir 

siūloma naikinti. 

 

 

    

 4 straipsnis. B kategorijos 

ginklai 

  

 Prie B kategorijos priskiriami:   
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3) pusiau automatiniai trumpieji 

šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 7 punkte 

Atsižvelgiant į aukščiau 

išdėstytus argumentus ir 

siūlomas 3 str. 7 punkto 

3) pusiau automatiniai 

trumpieji šaunamieji 

ginklai; 
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išvardytus ginklus; pataisas, dalis normos yra 

keistina, atsisakant joje 

nustatomos išlygos. 
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6) pusiau automatiniai ilgieji 

šaunamieji ginklai, išskyrus šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 

punktuose nurodytus ginklus; 

Atsižvelgiant į aukščiau 

išdėstytus argumentus ir 

siūlomas 3 str. 8 ir punktų 

pataisas, dalis normos yra 

keistina, atsisakant joje 

nustatomos išlygos 

6) pusiau automatiniai 

ilgieji šaunamieji ginklai; 

    

 III SKYRIUS 

DRAUDŽIAMI GINKLAI, 

GINKLŲ PRIEDĖLIAI IR 

ŠAUDMENYS 

  

    

 7 straipsnis. Draudžiami ginklai, 

ginklų priedėliai ir šaudmenys 
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2. Lietuvos Respublikoje 

draudžiami A, B, C kategorijų 

ginklai, neturintys identifikacinių 

numerių. 

 Draudimas turėti tokius ginklus 

netaikomas valstybinėms 

kriminalistinės ekspertizės 

įstaigoms, taip pat 

nacionaliniams, respublikiniams 

ir savivaldybių muziejams, taip 

pat kolekcininkams, 

kolekcionuojantiems šio įstatymo 

38 straipsnio nustatyta tvarka 

perdirbtus šaunamuosius ginklus. 

 Identifikacinių numerių 

neturintys A, B, C kategorijų 

ginklai jų savininko pasirinkimu 

valstybės lėšomis turi būti 

pažymėti ginklo gamintojo 

identifikaciniais numeriais ir 

įregistruoti Ginklų registre arba, 

kai tai techniškai neįmanoma, 

jų savininko pasirinkimu, 
perdirbti į visiškai netinkamus 

naudoti, o neatlikus nurodytų 

veiksmų jie turi būti sunaikinti, 

sumokant ginklo savininkui jo 

prarasto ginklo realią vertės 

kainą. 

Trečiajame, t.y. paskutiniajame 

šios dalies normos sakinyje, 

pažeidžiant teisėtų lūkesčių 

principus, neišsprendus jame 

formuluojamo įpareigojimo 

techninio įvykdymo, išsaugant 

technines ginklo savybes ir jo 

darbo kokybę, bandoma 

nustatyti mokestinė našta 

anksčiau, t.y. iki šio įstatymo 

įsigaliojimo legaliai išduoto 

ginklo teisėtam savininkui. 
 

Tuo tarpu, teisės ir teisingumo 

principai nustato, jog teisės 

norma neturi 

retrospektyviosios teisinės 

galios laiko atžvilgiu , todėl 

neturėtų ir negali būti taikoma 

ginklams, išduotiems iki šio 

įstatymo įsigaliojimo. 
 

Be to, šitokia prievolė, jei ji 

nepaisant teisės principų būtų 

nustatyta ir įteisinta šiuo 

įstatymo projektu, privalėtų 

būti tinkamai, kokybiškai su 

visomis niekaip nepakitusių 

techninių ginklo savybių 

garantijų išsaugojimu, 

nustatyta ne tokių ginklų 

savininkams, o jų 

gamintojams. 

Todėl, ši siūlomos normos 

dalis būtinai yra keistina, visas 

tokio žymėjimo išlaidų 

sąnaudas priskiriant ginklų 

gamintojui arba prisiimant jas 

2. <...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacinių numerių 

neturintys A, B, C 

kategorijų ginklai 

valstybės lėšomis turi būti 

pažymėti ginklo 

gamintojo 

identifikaciniais 

numeriais ir įregistruoti 

Ginklų registre arba, kai 

tai techniškai neįmanoma, 

jų savininko pasirinkimu, 

perdirbti į visiškai 

netinkamus naudoti, o 

neatlikus nurodytų 

veiksmų jie turi būti 

sunaikinti, sumokant 

ginklo savininkui jo 

prarasto ginklo realią 

vertės kainą. 
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pačiai valstybei, nustatant tokį 

įsipareigojimą šio įstatymo 

įgyvendinimą protingais 

terminais reglamentuojančiose 

normose. 
    

 3. Civilinėje apyvartoje 

draudžiami: 
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5) šoviniai, kurių kulkos yra su 

kieto metalo šerdimi ar kieto 

metalo apvalkalu padidinto 

pramušamumo galios šoviniai 

su šarvamušėmis kulkomis; 

 

Šioje projekto normoje nėra 

tiksliai nurodyti jokie "kieto 

metalo šerdies" bei "kieto 

metalo apvalkalo" sąvokų 

koeficientų rodmenys. 
 

Esant projekte siūlomai 

normos redakcijai, iš civilinės 

apyvartos privalėtų būti išimti 

visi, visų šaudmenų gamintojų 

šoviniai, išskyrus turinčius 

gryno švino kulkas. 
 

Neabejotina, jog šioje normoje 

norėta apriboti padidinto 

pramušamumo galios šovinių 

su šarvamušėmis kulkomis 

naudojimą civilinėje 

apyvartoje, todėl norma yra 

keistina, tikslinant jos 

formuluotę. 

5) padidinto 

pramušamumo galios 

šoviniai su šarvamušėmis 

kulkomis; 
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6) lazeriniai taikikliai, išskyrus 

sportui, medžioklei, savigynai, 

turto apsaugai ir Lietuvos šaulių 

sąjungos nario (toliau – šaulys) 

tarnybai naudojamus lazerinius 

taikiklius; 

Lazeriniai taikikliai leidžia 

padidinti ginklo šūvių taiklumą 

bei efektyvumą ir tuo būdu 

ženkliai sumažinti ir net pilnai 

išvengti netaiklaus, pavojų 

keliančio šaudymo. Todėl šio 

punkto norma yra tikslintina ir 

keistina, praplečiant 

priklausinio naudojimą 

visuomenės saugumo tikslais.  

6) lazeriniai taikikliai, 

išskyrus sportui, 

medžioklei, savigynai, 

turto apsaugai ir Lietuvos 

šaulių sąjungos nario 

(toliau – šaulys) tarnybai 

naudojamus lazerinius 

taikiklius; 

    

 IV SKYRIUS 

GINKLŲ REGISTRAS IR 

GINKLŲ APSKAITA 

  

    

 9 straipsnis. Ginklų, jų savininkų 

ir valdytojų apskaita 
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2. Civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų 

apskaitą, teisės aktų nustatyta 

tvarka, tvarko Policijos 

departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Policijos 

departamentas) kartu su apskričių 

vyriausiaisiais policijos 

komisariatais (toliau – teritorinė 

Bet kurios visuomeninės 

organizacijos priederme 

atsakingai talkinti savo 

Visuomenei, Valstybei ir jos 

Institucijoms, todėl ir Lietuvos 

ginklų savininkų asociacija, 

teisės aktų nustatyta tvarka, jei 

tokia teisė jai būtų patikėta ir 

suteikta yra pajėgi realiai 

padėti valstybės institucijoms 

2. Civilinėje apyvartoje 

esančių ginklų, jų 

savininkų ir valdytojų 

apskaitą, teisės aktų 

nustatyta tvarka, tvarko 

Policijos departamentas 

prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – 

Policijos departamentas) 
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policijos įstaiga) (toliau Policijos 

departamentas ir teritorinės 

policijos įstaigos kartu vadinamos 

policijos įstaigomis) ir Lietuvos 

ginklų savininkų asociacija. 

vykdyti ginklų ir šaudmenų 

įsigijimo, laikymo ir 

panaudojimo teisingumo ir 

teisėtumo kontrolę. 

Atsižvelgiant į tai siūlome 

apsvarstyti pateikiamą šios 

normos redakciją: 

kartu su apskričių 

vyriausiaisiais policijos 

komisariatais (toliau – 

teritorinė policijos 

įstaiga) (toliau Policijos 

departamentas ir 

teritorinės policijos 

įstaigos kartu vadinamos 

policijos įstaigomis) ir 

Lietuvos ginklų savininkų 

asociacija. 
    

 V SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ 

PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ IR 

JŲ DALIŲ ĮSIGIJIMAS IR 

TURĖJIMAS 

  

    

 11 straipsnis. Asmenų teisė 

įsigyti ir turėti ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis ir jų dalis 

  

    

 1. Nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai ir 

Lietuvos Respublikoje įregistruoti 

juridiniai asmenys gali įsigyti ir 

turėti ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis šiems 

tikslams: 
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3) savigynai ir turto apsaugai;  Kadangi nuosavybė taip pat yra 

ir privalo būti efektyviai 

ginama, būtina kuo tiksliau 

nustatyti šaunamojo ginklo 

įsigijimo tiksliniam jo 

panaudojimui ribas. 

Atsižvelgiant į tai, suderinus su 

šio projekto 13 str. 11 d.; 34 

str. 5 d. ir 41 str. 1 d. 9 p. 

siūlomas redakcijų pakeitimais, 

siūlome: 

3) savigynai ir turto 

apsaugai; 
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10) valstybiniam 

apdovanojimui 

Būtina pripažinti, kad valstybės 

ir vyriausybės institucijų 

skiriami apdovanojimai 

vardiniais turi akivaizdžią 

tikslinę paskirtį- apdovanoti, 

t.y. pagerbti konkretų asmenį 

už jo nuopelnus valstybei ir jos 

tarnybai. Dėl to, šaunamojo ar 

kitokio vardinio ginklo leidime 

privalo būti tiksliai nurodyta 

tokio ginklo, kaip valstybės 

apdovanojimo paskirtis. Dėl to 

11 str. 1 d. papildytina 10 

punktu, atitinkamai, naujai 

formuluojant 2-ąją šio 

10) valstybiniam 

apdovanojimui 
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straipsnio dalį, ir nuosekliai, 

atitinkamai pakeičiant 

paskesniųjų dalių eilės 

numeraciją. 
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Projekte siūlomos dalies nėra 

Siūloma nauja dalis. Žr. 

aukščiau pateikiamus 

argumentus. 

2. Asmenys, teisės aktų 

nustatytąja tvarka 

apdovanoti vardiniais 

ginklais, turi teisę įsigyti 

ir turėti jų dalis, 

priedelius ir šaudmenis 
    

 12 straipsnis. Bendrieji leidimų 

išdavimo reikalavimai 
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12. Leidimas įsigyti ginklus, 

leidimas laikyti ir leidimas 

nešiotis šio įstatymo 3 straipsnio 

6–10 punktuose nurodytus 

ginklus, B, C kategorijų ginklus 

neišduodamas fiziniam asmeniui, 

dėl kurio dėl mokestinės 

nepriemokos ar baudos už 

administracinį nusižengimą 

priimtas sprendimas dėl 

priverstinio išieškojimo. 

Ką bendro tai turi su ginklų 

įgijimo, laikymo, naudojimo ar 

tvarka ar antiteroristinės 

prevencijos priemonėmis? 
 

18 str. pilnai apibrėžia 

nepriekaištingos reputacijos 

sąvoką, sąlygas ir kriterijus. 
 

Todėl šioji projekto norma 

naikintina, jos atsisakant. 

 

    

 13 straipsnis. Tam tikrų 

kategorijų ar rūšių ginklų, ginklų 

priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

įsigijimo ir turėjimo reikalavimai 
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3. Sportui B ir C kategorijų 

ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti 

ir laikyti ne jaunesni kaip 18 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos 

gyventojai – Olimpinio šaudymo 

šakų disciplinų sporto atstovai, 

pagal tokių disciplinų keliamus 

techninius reikalavimus 

sportiniams ginklams, jų dalims 

bei priedėliams ir šaudmenims, 
ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys, 

gavę leidimą laikyti ginklus. 

Sportui B ir C kategorijų ginklus, 

jų šaudmenis, gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įgyti (bet ne pirkti) ir 

laikyti ir ne jaunesni kaip 18 

metų, bet ne jaunesni kaip 16 

metų nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai, jeigu jie 

yra Olimpinio šaudymo sporto 

šakos atstovai ir turi rašytinį tėvų, 

įtėvių ar rūpintojų sutikimą. 

Kokiu pagrindu 

"sportininkams" nustatyta 

ženkliai jaunesnio amžiaus riba 

ir leidžiami B kategorijos 

koviniai ginklai, kokiai 

šaudymo sporto rūšiai? Kaip 

leidimai šitokiems ginklams 

nepilnamečiams asmenims 

galėtų atitikti ir būti suderinti 

su Lietuvos Respublikos 

įsipareigojimais pagal 1989 11 

20 Jungtinių Tautų Vaiko teisių 

apsaugos Konvencijos 

(Lietuvoje įsigaliojusią nuo 

1992-03-01, žr. Valstybės 

žinios, 1995-07-21, Nr. 60-

1501), o taip pat ir Kigalio 

principų dėl civilių apsaugos, 

bei Vankuverio principų dėl 

taikos palaikymo ir vaikų karių 

verbavimo ir išnaudojimo 

prevencijos keliamus 

3. Sportui B ir C 

kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis gali įsigyti ir 

laikyti ne jaunesni kaip 

18 metų nuolatiniai 

Lietuvos Respublikos 

gyventojai – Olimpinio 

šaudymo šakų disciplinų 

sporto atstovai, pagal 

tokių disciplinų keliamus 

techninius reikalavimus 

sportiniams ginklams, jų 

dalims bei priedėliams ir 

šaudmenims, ir Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti 

juridiniai asmenys, gavę 

leidimą laikyti ginklus. 

Sportui B ir C kategorijų 

ginklus, jų šaudmenis, 

gavę leidimą laikyti 

ginklus, gali įgyti ir 

laikyti ne jaunesni kaip 

18 metų, nuolatiniai 

Lietuvos Respublikos 

gyventojai, jeigu jie yra 
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imperatyvius reikalavimus? 

Pagaliau, atsižvelgiant į 

reikalaujamus šaunamųjų 

ginklų ir šaudmenų kontrolės 

bei teisių juos įsigyti, laikyti, 

nešioti bei naudoti apribojimų 

griežtinimą, iš šios normos yra 

šalintina bet kokia 

nepilnamečių asmenų galimybė 

įsigyti, naudoti, turėti, laikyti ir 

naudoti "B", nebekalbant apie 

"A", kategorijų šaunamuosius 

ginklus ir jiems skirtus 

šaudmenis. Be to, Olimpinio 

šaudymo sporte, išskyrus 

stendinį šaudymą, tokių 

kategorijų ginklai nėra 

naudojami. 

Todėl siūloma normos 

redakcija yra keistina 

griežtinimo linkme. 

Olimpinio šaudymo 

sporto šakos atstovai. 
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11. Lazerinius ir naktinius 

taikiklius gali įsigyti, turėti ir 

naudoti asmenys, turintys 

šaunamąjį ginklą sportui, 

savigynai, turto apsaugai, 

medžioklei , šaulio tarnybai. 

Lazerinių ir naktinių taikiklių 

naudojimais ženkliai padidina 

pataikymų tikslumą, tuo pačiu 

ženkliai sumažindamas 

atsitiktinio pataikymo riziką, 

bei ženkliai padidina 

visuomenės saugumą, 

suderinus su 11 str. 1 d. 3 p.; 

34 str. 5 d. ir 41 str. 1 d. 9 p. 

siūlomomis redakcijų 

pataisomis, siūlome: 

11. Lazerinius ir naktinius 

taikiklius gali įsigyti, 

turėti ir naudoti asmenys, 

turintys šaunamąjį ginklą 

sportui, savigynai, turto 

apsaugai, medžioklei, 

šaulio tarnybai. 
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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 tarptautinio ar 

nacionalinio lygmens šaudymo 

Nėra jokios oficialios šaudymo 

sporto rungties, kurioje būtų 

privaloma, būtina ar reikalinga 

naudoti "A" kategorijos ginklus 

ir šaudmenis. 
 

Be to, papildomai pažymėtina, 

jog tokia norma yra dirbtinai 

sukuriamos išskirtinės sąlygos, 

atskiroms grupėms asmenų ir 

jų organizacijoms, nesančioms 

krašto apsaugos ar viešojo 

saugumo užtikrinimo sistemų 

integruotomis dalimis, 

užtikrinant jų išimtines teises, 

nepaisant direktyvinių 

apribojimų, įsigyti, laikyti, 
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sporto pratybose) rengdamiesi 

šaudymo sporto varžyboms ir 

dalyvavo šaudymo sporto 

varžybose, kurias yra pripažinusi 

tarptautinė šaudymo sporto šakos 

federacija ar už visų Lietuvos 

Respublikoje kultivuojamų 

šaudymo sporto šakos disciplinų 

plėtrą atsakinga nacionalinė 

šaudymo sporto šakos federacija 

(tuo atveju, kai tarptautinė 

šaudymo sporto šakos federacija 

atstovavimą leidžia ir sporto 

šakos disciplinų principu – 

nacionalinė sporto šakos 

federacija, atsakinga už 

atitinkamos šaudymo sporto 

šakos disciplinos plėtrą), jeigu 

tokią galimybę pastarajai suteikia 

tarptautinės šaudymo sporto 

šakos federacijos patvirtintos 

taisyklės, kai ginklas atitinka 

specifikacijas, būtinas šaudymo 

rungčiai, kurią yra pripažinusi 

tarptautinė šaudymo sporto šakos 

federacija ar už visų Lietuvos 

Respublikoje kultivuojamų 

šaudymo sporto šakos disciplinų 

plėtrą atsakinga nacionalinė 

šaudymo sporto šakos federacija 

(tuo atveju, kai tarptautinė 

šaudymo sporto šakos federacija 

atstovavimą leidžia ir sporto 

šakos disciplinų principu – 

nacionalinė sporto šakos 

federacija, atsakinga už 

atitinkamos šaudymo sporto 

šakos disciplinos plėtrą), jeigu 

tokią galimybę pastarajai suteikia 

tarptautinės šaudymo sporto 

šakos federacijos patvirtintos 

taisyklės. 

nešioti ir naudoti iš civilinės 

apyvartos išimamus "A" 

kategorijos šaunamuosius 

ginklus ir šaudmenis. 
 

Todėl šioji norma siūlomame 

projekte privalėtų būti ir yra  

naikintina, kaip prieštaraujanti 

2017 05 17 ES Direktyvos 

tikslams ir užduotims. 

    

 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: 
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5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 

punktų nuostatos netaikomos 

apdovanotiesiems vardiniu 

Pagal analogiją- galėtų ir 

privalėtų būti taikomos ir 

Valstybės apdovanotiesiems 

5. Šio straipsnio 1 dalies 

3, 4 ir 7 punktų nuostatos 

netaikomos 
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ginklu, 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). 

vardinių ginklų kavalieriams. 

 

Be to, Valstybės apdovanotasis 

asmuo (žr. 42 str. 7 ir 8 p.p.), 

teisine prasme yra ne 

bendruoju, o specialiaisiais 

požymiais apibrėžtu ir 

apibūdinamu, t.y. specialiuoju 

subjektu arba Valstybės valia ir 

sprendimu specialųjį statusą 

turinčiu subjektu, kitų asmenų 

atžvilgiu . 

 

Todėl siūlome atitinkamai 

papildyti šios normos nuostatą:  

apdovanotiesiems 

vardiniu ginklu, 

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 

  

    

 2. Nepriekaištingos reputacijos 

asmeniu nelaikomas asmuo: 

  

    

 

32 

1) įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas padaręs 

tyčinį smurtinį nusikaltimą, už 

kurį Baudžiamajame kodekse 

numatyta didžiausia bausmė 

viršija 3 metus laisvės atėmimo ir 

po to, kai išnyko teistumas nėra 

praėjęs 3 metų laikotarpis; 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją:  

1) įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas 

padaręs tyčinį smurtinį 

nusikaltimą, už kurį 

Baudžiamajame kodekse 

numatyta didžiausia 

bausmė viršija 3 metus 

laisvės atėmimo ir po to, 

kai išnyko teistumas nėra 

praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 
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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 ir po to, kai 

išnyko teistumas nėra praėjęs 3 

metų laikotarpis; 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

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 ir po 

to, kai išnyko teistumas 

nėra praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 



15 
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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 ir po to, kai išnyko 

teistumas nėra praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

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 ir po to, kai 

išnyko teistumas nėra 

praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 
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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 ir 

po to, kai išnyko teistumas nėra 

praėjęs 3 metų laikotarpis; 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

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 ir po to, 

kai išnyko teistumas nėra 

praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 
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5) turintis neišnykusį teistumą ir 

po to, kai jis išnyko nėra 

praėjęs 3 metų laikotarpis; 

Iki jis neišnyko, o jis išnyksta... 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

5) turintis neišnykusį 

teistumą ir po to, kai jis 

išnyko nėra praėjęs 3 

metų laikotarpis; 
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6) per pastaruosius 3 metus dėl 

šios dalies 1–4 punktuose 

nurodytų nusikaltimų atleistas 

nuo baudžiamosios atsakomybės 

pagal laidavimą arba dėl to, kad 

susitaikė su nukentėjusiuoju, arba 

dėl lengvinančių aplinkybių, arba 

dėl nusikaltimo 

mažareikšmiškumo ir po 

Kita vertus, asmuo atleistas 

nuo baudžiamosios 

atsakomybės nėra laikomas 

turinčiu teistumą, todėl jo 

statusas, t.y. teisinė padėtis, 

neturi tinkamo faktinio 

pagrindo ir negali kelti tokius 

pat teisių apribojimus, kokie 

yra arba gali būti taikomi 

6) per pastaruosius 3 

metus dėl šios dalies 1–4 

punktuose nurodytų 

nusikaltimų atleistas nuo 

baudžiamosios 

atsakomybės pagal 

laidavimą arba dėl to, kad 

susitaikė su 

nukentėjusiuoju, arba dėl 
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atleidimo nuo baudžiamosios 

atsakomybės momento nėra 

praėjęs 3 metų laikotarpis; 

asmenims, turintiems teistumą. 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

lengvinančių aplinkybių, 

arba dėl nusikaltimo 

mažareikšmiškumo ir po 

atleidimo nuo 

baudžiamosios 

atsakomybės momento 

nėra praėjęs 3 metų 

laikotarpis; 
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7) per pastaruosius metus 

įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu 

pripažintas padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą ir po šio teismo 

nuosprendžio momento nėra 

praėjęs 3 metų laikotarpis; 

Kita vertus, asmuo, teismo 

nuosprendžiu pripažintas kaltu 

padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą nėra laikomas 

turinčiu teistumą. Dėl šios 

priežasties, tokio asmens 

statusas, t.y. teisinė padėtis, 

neturi tinkamo faktinio 

pagrindo ir negali kelti tokius 

pat teisių apribojimus, kokie 

yra arba gali būti taikomi 

asmenims, turintiems teistumą.  

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

7) per pastaruosius metus 

įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas 

padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą ir po šio 

teismo nuosprendžio 

momento nėra praėjęs 3 

metų laikotarpis; 
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8) įtariamas arba kaltinamas 

padaręs tyčinę nusikalstamą 

veiką, iki jo atžvilgiu nebus 

nutrauktas ikiteisminis tyrimas 

arba priimtas išteisinamasis 

teismo nuosprendis; 

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

8) įtariamas arba 

kaltinamas padaręs tyčinę 

nusikalstamą veiką, iki jo 

atžvilgiu nebus nutrauktas 

ikiteisminis tyrimas arba 

priimtas išteisinamasis 

teismo nuosprendis; 
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9) kuriam Lietuvos Respublikos 

organizuoto nusikalstamumo 

užkardymo įstatymo nustatyta 

tvarka taikomi teismo 

įpareigojimai, iki jo atžvilgiu 

teismo įpareigojimų taikymas 

nebus nutrauktas ir nuo šio 

Kita vertus, toks asmuo nėra 

laikomas padaręs nusikaltimą 

ir turinčiu teistumą. Dėl šios 

priežasties, tokio asmens 

statusas, t.y. teisinė padėtis, 

neturi tinkamo faktinio 

pagrindo ir negali kelti tokius 

9) kuriam Lietuvos 

Respublikos organizuoto 

nusikalstamumo 

užkardymo įstatymo 

nustatyta tvarka taikomi 

teismo įpareigojimai, iki 

jo atžvilgiu teismo 
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momento nebus praėjęs 3 metų 

terminas; 

pat teisių apribojimus, kokie 

yra arba gali būti taikomi 

asmenims, turintiems teistumą.  

Žr. BK nuostatas ir LAT 

praktiką dėl nepriekaištingos 

reputacijos atkūrimo 

(atstatymo) termino ir 

pagrindų, nes koks asmuo nėra 

ir negali būti laikomas 

netekusiu nepriekaištingos 

reputacijos visam likusiam 

gyvenimui, todėl siūlome 

papildyti ir patikslinti šios 

normos redakciją: 

įpareigojimų taikymas 

nebus nutrauktas ir nuo 

šio momento nebus 

praėjęs 3 metų terminas; 
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10) per pastaruosius 3 metus ne 

mažiau kaip 2 kartus padarė 

administracinius nusižengimus, 

kuriais buvo pažeisti medžioklę 

reglamentuojantys teisės aktai; 

 

Asmens "patraukimas" adm. 

atsakomybėn, anaip tol nėra 

pažeidimo padarymą ir kaltę 

konstatuojančiuoju faktu. 

Asmens patraukimas 

administracinėn atsakomybėn 

nepreziumuoja nei pažeidimo 

padarymo, nei neteisėtų 

veiksmų, nei kaltės faktų, nes 

tyrimas yra vykdomas būtent 

tikslu nustatyti ir patvirtinti 

pažeidimo faktą ir jo teisinę 

kvalifikaciją, pvz. smurtas 

šeimoje, priekabiavimas ir pan. 

Tai tereiškia, kad asmens 

atžvilgiu vykdoma 

administracinės teisenos 

procesiniai veiksmai. Dėl šios 

priežasties toks 

reglamentavimo būdas 

neatitinka nei juridinės 

technikos, nei Konstitucijoje 

garantuojamos nekaltumo 

prezumpcijos. 

Kontrolės ir naudojimo sąlygos 

griežtinamos būtent kovos su 

terorizmu stiprinimui, o ne 

kitokiems tikslams.  

Tuo tarpu kritikuojamomis 

pataisomis yra akivaizdžiai 

instituciškai ir savanaudiškai  

siekiama pertekliniai išspręsti 

ne ginklų ir šaudmenų 

kontrolės, o visiškai kitų 

visuomeninių santykių teisinio 

reguliavimo sričių klausimus. 

Todėl šioji norma yra 

naikintina. 

 

    

 

42 

11) kuris, būdamas apsvaigęs nuo 

alkoholio, narkotinių, 

Žr. Administracinės 

nuobaudos ir administracinio 
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psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, per 

pastaruosius 3 metus ne mažiau 

kaip 2 kartus padarė 

administracinius nusižengimus; 

baustumo 1 (vienerių) metų 

galiojimo ir jų išnykimo 

terminų nuostatas.  

Neturi ryšio su 2017 05 17 ES 

Direktyva bei kova su 

terorizmu. Yra pertekline 

norma. Todėl šioji norma yra 

naikintina. 
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12) kuriam leidimo nešiotis 

ginklus, leidimo laikyti ginklus 

galiojimas buvo panaikintas ar 

nepratęstas šio straipsnio 2 dalyje, 

išskyrus šios dalies 8 punkte, 

nustatytais pagrindais, taip pat už 

kitus ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių apyvartos 

pažeidimus ir nuo to laiko nėra 

praėję 3 metai. 

Nepriekaištingos reputacijos 

sąvoka yra taikoma ir kituose 

teisės aktuose, tame tarpe ir 

Valstybės tarnybos įstatyme, 

bei kituose, todėl 

nepriekaištingos reputacijos 

reikalavimų kriterijai privalo 

būti vienodi visuose teisės 

aktuose, be jokių išlygų, nes 

Konstitucija numato visų 

asmenų lygybę įstatymų 

atžvilgiu.  

Be to, atsižvelgiant į jos turinį, 

šioji norma paprasčiausiai 

atkartoja, aukščiau esančių 

normų visumos reikalavimus, 

tai gi yra pertekline ir 

naikintina. 
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Nėra projekto normos 

Pastebėjimas: Projekte nėra 

atsižvelgta į daugelio pastarųjų 

beveik 2 (dviejų) dešimtmečių 

įstatymų leidybos praktiką 

formuojant principingai 

vieningas nepriekaištingos 

reputacijos sąvokos sąlygas 

įvairiuose nacionaliniuose 

teisės aktuose, nustatant, jog 

asmenys, įsiteisėjusių teismų 

nuosprendžiais pripažinti 

kaltais ir nuteisti už sunkių ir 

itin sunkių nusikaltimų 

padarymą nėra laikomi 

nepriekaištingos reputacijos 

asmenimis, net ir išnykus jų 

teistumui, jeigu nėra kitokių  

reikšmingų faktinių aplinkybių, 

sąlygojančių tokio asmens 

nepriekaištingos reputacijos 

atkūrimą. 

 

Realus tokios normos 

poreikis paliekamas 

spręsti Įstatymų Leidėjo 

nuožiūrai 

    

 VI SKYRIUS 

ŪKINĖ VEIKLA, SUSIJUSI SU 

GINKLAIS, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAIS, ŠAUDMENIMIS 

IR JŲ DALIMIS 

  

    

 27 straipsnis. Tirų, šaudyklų   
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eksploatavimas 
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3. Ginklų savininkai ir naudotojai 

tiruose ir šaudyklose gali šaudyti 

iš jiems priklausančių ar perduotų 

naudotis ginklų, bei naudoti 

lazerinius, optinius ar  

elektroninius taikiklius ir 

duslintuvus. Šaudymo tiruose ar 

šaudyklose, jų teritorijoje 

reikalavimus bei ginklo 

naudojimo ir nuomos tire ar 

šaudykloje tvarką nustato 

Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija. 

Būtų teisinga, pagrįsta ir 

tikslinga leisti naudoti garso 

slopintuvus, t.y. duslintuvus, 

sveikatos, t. y. klausos, 

užtikrinimo tikslais, o 

taikiklius - pataikymo tikslumo 

ir tuo pačiu saugumo 

užtikrinimo tikslais. Todėl 

siūloma patikslinta šios normos 

pirmojo sakinio redakcija, o 

antrasis jos sakinys paliktinas 

be pakeitimų. 

3. Ginklų savininkai ir 

naudotojai tiruose ir 

šaudyklose gali šaudyti iš 

jiems priklausančių ar 

perduotų naudotis ginklų, 

bei naudoti lazerinius, 

optinius ar  elektroninius 

taikiklius ir duslintuvus. 

    

 VIII SKYRIUS 

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ 

LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, 

NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS 

IR NAUDOJIMAS 

  

    

 34 straipsnis. Ginklų ir 

šaudmenų naudojimas 
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5. Draudžiama panaudoti ginklą 

žmonių susibūrimo vietose, jeigu 

nuo to gali nukentėti pašaliniai 

asmenys, prieš moteris, jeigu 

akivaizdu, kad jos nėščios, taip 

pat prieš asmenis, jeigu 

akivaizdu, kad jie neįgalūs, prieš 

nepilnamečius, jeigu jų amžius 

žinomas arba išvaizda atitinka 

amžių, išskyrus atvejus, kai jie 

priešinasi pavojingu žmogaus 

gyvybei ar sveikatai būdu arba 

kai užpuola ir šis užpuolimas 

kelia grėsmę žmogaus gyvybei ar 

sveikatai, arba turtui. 

Kadangi nuosavybė taip pat yra 

ir privalo būti efektyviai 

ginama, būtina kuo tiksliau 

nustatyti šaunamojo ginklo 

įsigijimo tiksliniam jo 

panaudojimui ribas. 

Atsižvelgiant į tai ir suderinus 

su šio projekto 11 str. 1 d. 3 p.;  

13 str. 11 d., ir 41 str. 1 d. 9 p. 

siūlomomis pataisomis, 

siūlome tokią šios normos 

redakciją: 

5. Draudžiama panaudoti 

ginklą žmonių susibūrimo 

vietose, jeigu nuo to gali 

nukentėti pašaliniai 

asmenys, prieš moteris, 

jeigu akivaizdu, kad jos 

nėščios, taip pat prieš 

asmenis, jeigu akivaizdu, 

kad jie neįgalūs, prieš 

nepilnamečius, jeigu jų 

amžius žinomas arba 

išvaizda atitinka amžių, 

išskyrus atvejus, kai jie 

priešinasi pavojingu 

žmogaus gyvybei ar 

sveikatai būdu arba kai 

užpuola ir šis užpuolimas 

kelia grėsmę žmogaus 

gyvybei ar sveikatai, arba 

turtui. 
    

 XII SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ 

PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ 

DALIŲ PAĖMIMAS, 

PAVELDĖJIMAS, 

DOVANOJIMAS, 

REALIZAVIMAS 

  

    

 41 straipsnis. Ginklų, ginklų 

priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

paėmimas 
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 1. Policijos įstaigos ir kitos 

įstatymų įgaliotos valstybės 

institucijos ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

paima: 
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4) mirus ginklo savininkui arba 

jam netekus sveikatos, iki bus 

išspręstas turto paveldėjimo arba 

šaunamojo ginklo perdavimo 

šeimos nariui arba kitam 

asmeniui klausimas; 

arba netekus reikalaujamos 

sveikatos būklės, iki bus 

išspręstas ginklo perdavimo 

šeimos nariui arba kitam 

asmeniui (pvz.: artimam 

giminaičiui ar kitokiam 

asmeniui) klausimas 

4) mirus ginklo 

savininkui arba jam 

netekus sveikatos, iki bus 

išspręstas turto 

paveldėjimo arba 

šaunamojo ginklo 

perdavimo šeimos nariui 

arba kitam asmeniui 

klausimas; 
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5) kai asmuo įtariamas ar 

kaltinamas padaręs tyčinę 

nusikalstamą veiką ar jam 

paskirta kardomoji priemonė – 

suėmimas; 

Jokia kardomoji priemonė nėra 

ir negali būti paskirta nesant 

pareikšto įtarimo arba 

kaltinimo, dėl to, pagrindu 

ginklui paimti, yra ir tegali būti 

asmeniui pareikšto įtarimo arba 

kaltinimo, padarius 

nusikaltimą, bet ne 

kardomosios priemonės 

paskyrimo faktas. 

Todėl alternatyvioji normos 

dalis dėl suėmimo ne tik 

prieštarauja elementariajai 

teisinei logikai, yra niekine ir 

pertekline. 

5) kai asmuo įtariamas ar 

kaltinamas padaręs tyčinę 

nusikalstamą veiką; 
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9) nepaprastosios ir karo padėties 

atvejais (išskyrus šaulio tarnybai 

ir savigynai, bei turto apsaugai 
turimus ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis, jų dalis); 

Kadangi nuosavybė taip pat yra 

ir privalo būti efektyviai 

ginama, būtina kuo tiksliau 

nustatyti šaunamojo ginklo 

įsigijimo tiksliniam jo 

panaudojimui ribas ypač 

galimų kritinių situacijų 

atvejams, kuomet teisėtai 

turimų šaunamųjų ginklų 

panaudojimas gali tapti 

gyvybiškai būtinu, tiesiogiai 

veikiant būtinosios ginties ar 

būtinojo reikalingumo 

sąlygomis. Atsižvelgiant į tai ir 

suderinus su šio projekto 11 

str. 1 d. 3 p.; 13 str. 11 d., bei 

34 str. 5 d. siūlomomis 

pataisomis, siūlome tokią šios 

normos redakciją: 

9) nepaprastosios ir karo 

padėties atvejais (išskyrus 

šaulio tarnybai ir 

savigynai, bei turto 

apsaugai turimus ginklus, 

ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis); 

    

 

Pagarbiai, 

Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) valdybos pirmininkas, 

 

advokatas     Arūnas Marcinkevičius 


