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1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„ 1. 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 sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis 

ligomis ar turintis šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu; 

4) nenurodęs gyvenamosios vietos; 

5) nepateikęs ginklui įsigyti, registruoti, perregistruoti reikalingų dokumentų arba pateikęs 

sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus; 

6) neišlaikęs atitinkamo egzamino; 

7) neturintis tinkamų sąlygų laikyti ginklą; 

8) kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas laikyti ar leidimas nešiotis ginklą, 

ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai; 

9) gyvenantis kartu su kitais asmenimis, kurie atitinka šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–

12 punktų 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; 

10) apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar 

sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Šiuo atveju policija nurodo 

atsisakymo išduoti leidimą (panaikinti leidimą) motyvus.“ 

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„8) prieš priimdamas į darbą naują darbuotoją, kurio darbas yra tiesiogiai susijęs su 

licencijuojama veikla, pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardą, pavardę, 

asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą) ir medicininio patikrinimo išvadas, patvirtinančias, kad 

jis neserga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar neturi šiame 

sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;“. 

 

3 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 25 straipsnio 6 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7) prieš priimdamas į darbą naują darbuotoją, kurio darbas yra tiesiogiai susijęs su ginklų, 

šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių apyvarta, pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens 

duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą) ir medicininio patikrinimo 

išvadas, patvirtinančias, kad jis neserga sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame sąraše 

nurodytomis ligomis ar neturi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su 

ginklu;“.  

 



 

 

4 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad asmuo serga sveikatos apsaugos ministro 

tvirtinamame sąraše nurodytomis ligomis ar turi šiame sąraše nurodytų fizinių trūkumų, trukdančių 

tinkamai elgtis su ginklu;“. 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas  
Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d. 
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