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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 papildomų pasiūlymų dėl 12 str. ir 27 str. su pastabomis 

palyginamasis variantas 
 

2018 m. lapkričio 22 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto norma ir palyginamoji 

siūloma jos pataisa ("bold") 

Siūloma pataisą 

pagrindžiantys argumentai 

Siūloma priimti normos 

redakcija 

 1. 2. 3. 

 
 

V SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ 

PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ IR 

JŲ DALIŲ ĮSIGIJIMAS IR 

TURĖJIMAS 

  

    

 12 straipsnis. Bendrieji leidimų 

išdavimo reikalavimai 
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1. Leidimus įsigyti 

ginklus, leidimus laikyti ir 

leidimus nešiotis A, B, C 

kategorijų ginklus išduoda 

policijos įstaigos, gavusios 

asmenų prašymus per atstumą, 

elektroninėmis priemonėmis per 

Paslaugų ir gaminių kontaktinį 

centrą ar Policijos elektroninių 

paslaugų sistemą arba tiesiogiai, 

pagal kuriuos galima identifikuoti 

juos pateikusį asmenį (toliau 

šiame straipsnyje– prašymas), 

ginklų savininkus arba 

medžiotojus, ar šaudymo sporto 

organizacijos atstovus 

vienijančiai nacionalinei 

visuomeninei organizacijai 

(asociacijai, sąjungai ar 

federacijai) teisės aktų 

nustatyta tvarka raštu 

patvirtinus tokio asmens įgytas 

šaunamojo ginklo teisėto ir 

teisingo laikymo, nešiojimo ir 

panaudojimo žinias bei 

Remiantis visa eile, kitas 

visuomeninių santykių sritis, 

pvz.: Lietuvos šaulių sąjungos 

narių, o taip pat medžiotojų ir 

net atskirų profesijų atstovų 

veiklą, reglamentuojančių 

Lietuvos įstatymų pavyzdžiais, 

o taip pat, vadovaujantis 2017 

05 17 d. ES direktyvos 

principiniu reikalavimu 

stiprinti ginklų, jų priedėlių ir 

šaudmenų kontrolę, jos 

veiksmingumo efektyvumą, 

šiam tikslui pasiekti laikome 

tikslinga išnaudoti nacionalinių 

visuomeninių organizacijų 

turimą patirtį bei galimybes, 

padėti Valstybei ir jos 

įgaliotoms institucijoms 

veiksmingiau vykdyti teisėto ir 

teisingo šaunamųjų ginklų 

įgijimo, laikymo, nešiojimo ir 

panaudojimo kontrole, 

pradedant nuo leidimo tokiam 

ginklui išdavimo pagrindų  

visuomeninės kontrolės 

nustatymo ir įteisinimo. 

Tai suteiktų galimybę 

valstybės institucijai iš anksto, 

1. Leidimus įsigyti 

ginklus, leidimus laikyti 

ir leidimus nešiotis A, B, 

C kategorijų ginklus 

išduoda policijos įstaigos, 

gavusios asmenų 

prašymus per atstumą, 

elektroninėmis 

priemonėmis per 

Paslaugų ir gaminių 

kontaktinį centrą ar 

Policijos elektroninių 

paslaugų sistemą arba 

tiesiogiai, pagal kuriuos 

galima identifikuoti juos 

pateikusį asmenį (toliau 

šiame straipsnyje– 

prašymas), ginklų 

savininkus arba 

medžiotojus, ar šaudymo 

sporto organizacijos 

atstovus vienijančiai 

nacionalinei visuomeninei 

organizacijai (asociacijai, 

sąjungai ar federacijai) 

teisės aktų nustatyta 

tvarka raštu patvirtinus 

tokio asmens įgytas 

šaunamojo ginklo teisėto 
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įgūdžius. Vardiniu ginklu 

apdovanotajam asmeniui, 

visuomeninės organizacijos 

patvirtinimo reikalavimas 

netaikomas. 

taigi- laiku, gauti reikalingą 

informaciją apie pretendento 

įgyti, laikyti, nešioti ir naudoti 

šaunamąjį ginklą žinias, 

įgūdžius ir, galimai, jei būtų 

pritarta, net ir asmenines 

pretendento savybes. 

Tuo būdu būtų žymiai 

maksimaliau sumažinta galimo 

pavojaus rizika ir jos tikimybė. 

Dėl to siūloma atitinkamai 

papildyti projekto normą, 

įvedant nacionalinių 

visuomeninių organizacijų 

kontrolės saugiklius, papildant 

ją: 

ir teisingo laikymo, 

nešiojimo ir panaudojimo 

žinias bei įgūdžius. 

Vardiniu ginklu 

apdovanotajam asmeniui, 

visuomeninės 

organizacijos patvirtinimo 

reikalavimas netaikomas. 
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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, ginklų 

savininkus arba medžiotojus, ar 

šaudymo sporto organizacijos 

atstovus vienijančiai 

nacionalinei visuomeninei 

organizacijai (asociacijai, 

sąjungai ar federacijai) teisės 

aktų nustatyta tvarka raštu 

patvirtinus asmens teisėtai 

turimo šaunamojo ginklo 

teisėto ir teisingo laikymo, 

nešiojimo ir panaudojimo žinias 

bei įgūdžius. Vardiniu ginklu 

apdovanotajam asmeniui, 

visuomeninės organizacijos 

patvirtinimo reikalavimas 

netaikomas. Šio straipsnio 10 

dalyje nurodytas bendras leidimas 

laikyti (nešiotis) C kategorijos 

ginklus galioja neribotą laiką. 

Lygiai taip pat ir vėl gi, 

remiantis aukščiau išdėstytais 

argumentais, dėl tų pačių 

priežasčių laikome tikslinga 

pasiūlyti Įstatymų leidėjui 

deramai išnaudoti nacionalinių 

visuomeninių organizacijų 

turimą patirtį bei galimybes, 

padėti Valstybei ir jos 

įgaliotoms institucijoms 

veiksmingiau vykdyti teisėto ir 

teisingo šaunamųjų ginklų 

įgijimo, laikymo, nešiojimo ir 

panaudojimo kontrole, tęsiant 

leidimo šaunamajam ginklui 

galiojimo terminą. 

Tai padidintų valstybės 

institucijos galimybę gauti ir 

turėti žymiai labiau pagrįstą 

informaciją apie bet kurios 

paskirties šaunamojo ginklo 

savininko žinias ir įgūdžius 

tinkamai ir teisingai laikyti, 

nešioti ir naudoti šaunamąjį 

ginklą. Tuo pačiu būtų ženkliai 

sumažinta galimo apsirikimo 

pavojaus rizikos laipsnis ir 

tikimybė. 

Dėl to siūloma atitinkamai 

papildyti šią projekto normą, 

įvedant nacionalinių 

visuomeninių organizacijų 

kontrolės saugiklius: 

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, 

ginklų savininkus arba 

medžiotojus, ar šaudymo 

sporto organizacijos 

atstovus vienijančiai 

nacionalinei visuomeninei 

organizacijai (asociacijai, 

sąjungai ar federacijai) 

teisės aktų nustatyta 

tvarka raštu patvirtinus 

asmens teisėtai turimo 

šaunamojo ginklo teisėto 

ir teisingo laikymo, 

nešiojimo ir panaudojimo 

žinias bei įgūdžius. 

Vardiniu ginklu 

apdovanotajam asmeniui, 

visuomeninės 

organizacijos patvirtinimo 

reikalavimas netaikomas. 

Šio straipsnio 10 dalyje 

nurodytas bendras 

leidimas laikyti (nešiotis) 

C kategorijos ginklus 

galioja neribotą laiką. 
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 VI SKYRIUS 

ŪKINĖ VEIKLA, SUSIJUSI SU 

GINKLAIS, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAIS, ŠAUDMENIMIS 

IR JŲ DALIMIS 

  

    

 27 straipsnis. Tirų, 

šaudyklų eksploatavimas ir jų 

kontrolė 

Atsižvelgiant į reikalaujamą 

kontrolės veiksmingumo 

stiprinimą, straipsnio 

pavadinimas tikslintinas 

atskleidžiant jo esmę, papildant 

27 straipsnis. Tirų, 

šaudyklų eksploatavimas 

ir jų kontrolė 
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Šiuo metu projekte, mūsų 

siūlomos dalies, normos nėra. 

Remiantis aukščiau siūlomų 

pataisų argumentais, laikome 

tikslinga pasiūlyti Seimui 

ginklų ir šaudmenų teisėto bei 

teisingo naudojimo tiruose bei 

šaudyklose kontrolės 

stiprinimo tikslais deramai 

tinkamai pasinaudoti 

nacionalinių visuomeninių 

organizacijų turima patirtimi, ir 

galimybėmis padėti Valstybei 

ir jos įgaliotoms institucijoms 

veiksmingiau vykdyti tirų ir 

šaudyklų eksploatacijos bei jų 

veiklos, įskaitant teisingo ir 

saugaus šaunamųjų ginklų 

panaudojimo juose kontrole. 

Tai leistų ženkliai sumažinti 

neatsargaus pavojaus rizika dėl 

neatsargaus ir neteisingo 

elgesio su šaunamuoju ginklu. 

Dėl to siūloma atitinkamai 

papildyti projekto normą, 

įvedant nacionalinių 

visuomeninių organizacijų 

kontrolės saugiklius, papildant 

šį, t.y. 27 straipsnį 5-ąja dalimi: 

5. Tirų, šaudyklų 

eksploatavimo ir 

šaunamųjų ginklų 

saugaus naudojimo juose 

kontrolę vykdo policijos 

įstaigų pareigūnai ir šio 

įstatymo 12 straipsnio 9 

dalyje nurodytų 

visuomeninių 

organizacijų įgalioti 

atstovai. Šios 

visuomeninės 

organizacijos apie 

nustatytus pažeidimus 

teisės aktų nustatyta 

tvarka nedelsiant 

informuoja teritorinę 

policijos įstaigą ir 

Policijos departamentą. 

 

    

 

Pagarbiai, 

Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) valdybos pirmininkas, 

 

advokatas     Arūnas Marcinkevičius 


