
 

DERINIMO PAŽYMA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO  NR. IX-705 

  PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

  

Institucija Pastabos ir pasiūlymai Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas  

Teisingumo 

ministerijos 

2017-11-30 raštas 

Nr. (1.36 E) 2T-

1012  

2. Siūlytina suvienodinti vartojamas sąvokas, t. y. visame 

įstatymo tekste vartoti žodžių junginį „Europos Sąjungos 

valstybė narė“ arba „valstybė narė“, arba pirmą kartą parašius 

„Europos Sąjungos valstybė narė“ skliaustuose nurodyti, kaip 

šis žodžių junginys toliau tekste trumpinamas.  

 

Neatsižvelgta. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo 

projekto (toliau – įstatymo projektas) 1 straipsniu 

keičiamo ir dėstomo nauja redakcija Ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo Nr. IX-705 (toliau – įstatymas) 2 

straipsnio 76 dalyje yra nustatyta „valstybės narės“ 

sąvoka. Pagal ją valstybė narė – Europos Sąjungos 

valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė. 

Būtent tokia platesne prasme įstatymo tekste yra 

vartojamas terminas „valstybė narė“.  

 

6. Atsižvelgiant į tai, kad šaudykla gali būti įrengta ir patalpoje, 

siūlytina tikslinti įstatymo 2 straipsnio 61 dalį, kurioje siekiama 

apibrėžti šaudyklos terminą. 

 

Neatsižvelgta. Šaudykla gali būti įrengta tik lauke. 

Patalpoje gali būti įrengtas tiras. Tiro sąvoka apibrėžta 

įstatymo projekto 2 straipsnio 71 dalyje.  

9. Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje siekiama nustatyti, kad 

sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, gavę leidimą, 

gali įgyti (bet ne pirkti) ir laikyti ir jaunesni kaip 18 metų, bet 

ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. Svarstytina, ar šiame 

kontekste svarbiausias aspektas yra ginklo, jo šaudmenų 

įgijimo būdas – pirkimas (neturėjimas teisės pirkti). Kuo šio 

teisinio reguliavimo kontekste „geresnis“ įgijimo būdas būtų, 

pavyzdžiui, paveldėjimas ar dovanos gavimas? Svarstytina, ar 

jaunesnio kaip 18 metų, bet ne jaunesnio kaip 16 metų asmens 

teisė laikyti B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis sportui 

neturėtų būti siejama su nuosavybės teisės į ginklą, jo 

šaudmenis įgijimu ar neturėjimu teisės įgyti nuosavybės teisės į 

ginklą, jo šaudmenis. 

 

Neatsižvelgta. 2017 m. gegužės 17 d. direktyvos (ES) Nr. 

2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 

91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės 

(toliau – Direktyva)  5 straipsnio 1 dalies a) punkte yra 

nustatyta išimtis jaunesniems nei 18 metų asmenims 

įsigyti (kitu nei pirkimo būdu) ginklus sportui, su 

sąlyga, kad jie turi tėvų sutikimą. Siekiant sudaryti 

sąlygas jaunesniems nei 18 metų nuolatiniams Lietuvos 

Respublikos gyventojams užsiimti šaudymo sporto veikla 

ir siekti sporto rezultatų siūloma šia Direktyvos išimtimi 

pasinaudoti bei perkelti ją į įstatymo projekto 13 

straipsnio 3 dalį.    



 

 

15. Reguliuojant ginklų ir šaudmenų naudojimo aspektus, 

siūlytina vengti vertinamojo pobūdžio ar aiškiai neapibrėžtų 

nuostatų, tokių kaip „tokio jėgos panaudojimo“, „kitas 

teises“ (įstatymo 34 straipsnio 2 dalis). Taip pat siūlytina 

įstatymo 34 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį taisyti stiliaus 

požiūriu.  

Atsižvelgta iš dalies. Patikslinta įstatymo 34 straipsnio 2 

dalis išbraukiant žodžius „neviršijant tokio jėgos 

panaudojimo“. Į kitą pastabos dalį neatsižvelgta, kadangi 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28 straipsnio 

2 dalyje yra nustatyta, kad „asmuo neatsako pagal šį 

kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties 

ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto 

nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai 

atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, 

nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės 

ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio 

pavojingo kėsinimosi“.   
   

16. Siūlytina įvertinti, ar nereikėtų įstatymo 34 straipsnio 2 

dalyje suteikiant teisę asmeniui panaudoti ginklą, gynimąsi ar 

kito asmens gynimą sieti su gresiančiu pavojumi gyvybei ar 

sveikatai. 

 

Neatsižvelgta. Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 28 straipsnyje asmens teisė panaudoti ginklą 

nėra siejama su gresiančiu pavojumi gyvybei ar sveikatai.  

Ūkio ministerijos 

2017-11-27 raštas 

Nr. (24.30-72)-3-

4981 

Įstatymo projekto 19 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodyta, jog 

licencija ar rašytinis sutikimas neišduodami, jeigu buvo pateikti 

ne visi arba netinkamai įforminti dokumentai, nurodyti šio 

straipsnio 4 dalyje. Iš Įstatymo projekto nuostatų neaišku, kokie 

reikalavimai taikomi norint gauti 19 straipsnio 1 dalyje 

išvardintas licencijas. Reikalavimai licencijai gauti turėtų būti 

aiškiai ir suprantamai išdėstyti vienoje vietoje (arba prie 

konkrečių licencijų rūšių). Ši pastaba teikiama dėl visų 

Įstatymo projekte įtvirtintų licencijų rūšių (Įstatymo projekto 

22-28 straipsniai, 36-37 straipsniai).  

 

Neatsižvelgta. Bendrieji reikalavimai licencijoms gauti 

yra nustatyti  19 straipsnyje, o šio straipsnio 4 dalyje 

aiškiai nustatyta, kad licencija išduodama tik pateikus 

atitinkamus tinkamai įformintus dokumentus. Ši nuostata 

įtvirtinta ir galiojančiame įstatyme ir nekelia problemų ją 

įgyvendinant.  

Įstatymo projekto 22 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatytas 

naujas informacinis įpareigojimas – ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių gamintojas privalo 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 

Neatsižvelgta. Įstatymo projekto 22 straipsnio 4 dalies 6 

punkte nenustatomas naujas informacinis įpareigojimas. 

Toks įpareigojimas yra nustatytas galiojančio Ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 11 

punkte. Šio sisteminio pakeitimo tikslas tik patikslinti, 

kada gamintojas policijai perduoda duomenis apie ginklą, 

t. y. kad duomenis perduotų ne jo išvežimo ar pardavimo 



 

 

priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą 

perduoti policijos įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje 

esančių ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą.  

 

Įstatymo projekto 21 straipsnio 2 dalies 10 punkte yra 

praplečiama licencijos turėtojų grupė, kurie turėtų žymėti 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ar jų dalis. 26 straipsnio 4 

dalyje nustatytas naujas informacinis įpareigojimas – Europos 

fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis ginklų ar jų dalių 

perdirbimu ar taisymu, nustatęs, kad ginklai ar jų dalys 

laikomos neteisėtai, apie tai nedelsdamas turi informuoti 

policiją.  

 

Įstatymo projekto 30 straipsnio 1 dalies 10-12 punktuose taip 

pat nustatyti nauji informaciniai įpareigojimai, kad A, B, C 

kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkams, valdytojams, 

naudotojams: informuoti policijos įstaigą apie pasikeitusią 

ginklo laikymo vietą ar apie gyvenamoje vietoje, kurioje 

laikomas ginklas, naujai apsigyvenusius asmenis, pasikeitusią 

ginklo naudotojo gyvenamąją vietą, ginklo perdarymą. Be to, 

pažymime, kad šitas informacinis įpareigojimas nėra tiesiogiai 

įtvirtinti Direktyvoje. Pažymime, kad projektų rengėjas, 

nusprendęs taikyti griežtesnes priemones ir (ar) nustatyti 

daugiau reikalavimų, negu reikalaujama įgyvendinamame ES 

teisės akte, turėtų teisės akto projekto lydimuosiuose 

dokumentuose išsamiai pagrįsti šių priemonių tikslą ir 

būtinumą, pateikti informaciją, ar buvo vertinami kiti 

alternatyvūs sprendimai.  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio 

subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – 

Nutarimas) 2.1 papunkčiu, turi būti įvertinta teisės aktų 

projektų, numatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių 

galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, 

galima sukelti administracinė našta. Atsižvelgiant į tai, 

metu, o iš karto po jo pagaminimo.  

 

 

Įstatymo projekto 21 straipsnio 2 dalies 10 punkte 

licencijos turėtojų grupė, kuri privalo žymėti ginklus, 

nepraplečiama. Tokia pat subjektų grupė yra nustatyta 

galiojančio Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 21 

straipsnio 2 dalies 10 punkte. Šiuo pakeitimu siekiama tik 

patikslinti, kokius ginklus subjektai privalo žymėti. 

  

 

Įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 10–11 punktuose 

nenustatomas naujas informacinis įpareigojimas. Toks 

įpareigojimas yra nustatytas galiojančio Ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5  

punkte. Šio sisteminio pakeitimo tikslas tik patikslinti, per 

kiek laiko ginklo savininkas, valdytojas ar naudotojas 

privalo  informuoti policiją apie pasikeitusią gyvenamąją 

vietą. 

 

Įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 12 punktas išbrauktas, taip 

pat išbrauktas informacinis įpareigojimas informuoti 

policiją 26 straipsnio 3 dalyje. 

 

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 straipsnio nuostatas 

valstybės narės savo teisės aktuose gali nustatyti 

griežtesnes nuostatas, nei numatytos Direktyvoje.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektas nenustato 

naujų, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančių 

informacinių įpareigojimų Administracinės naštos ūkio 

subjektams apskaičiavimo ataskaitą rengti netikslinga. 



 

 

Įstatymo projekto rengėjas turi užpildyti ir pateikti Ūkio 

ministerijai Administracinės naštos ūkio subjektams 

apskaičiavimo ataskaitą, kurioje būtų įvertintas Įstatymo 

projekto nuostatų sukeliamas administracinės naštos pokytis.  

 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

2017-12-05 raštas 

Nr. (10.1.1.1-

421) 10-9779 

Atsižvelgiant į tai, jog psichikos ir elgesio sutrikimai (taip pat 

ir kylantys dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) yra 

išvardyti Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti 

ar turėti ginklo, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu 

Nr. 221 ,,Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą įsigyti 

ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir 

fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, 

sąrašo patvirtinimo“, siūlome išbraukti iš nauja redakcija 

dėstomo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio 1 dalies 4 punktą 

kaip perteklinį. Taip pat iš Įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 8 

punkto ir Įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 7 punkto siūlome 

išbraukti žodžius ,,nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos 

įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos 

priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar 

sutrikimo“.  

 

Taip pat svarstytina, ar sveikatos sutrikimai, problemos dėl 

alkoholizmo, narkomanijos ir psichikos būklės turėtų būti 

papildomai išskirti Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 6 punkte, 

kadangi jie patenka į Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo 

negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą.  

Atsižvelgta iš dalies. Iš įstatymo projekto 21 straipsnio 2 

dalies 8 punkto ir Įstatymo projekto 25 straipsnio 6 dalies 

išbraukti žodžiai ,,nėra įrašytas į sveikatos priežiūros 

įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra 

sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos 

ligos ar sutrikimo“. 

 

Neatsižvelgta į pastabos dalį dėl 17 straipsnio 1 dalies 4 

punkto išbraukimo kaip perteklinio. Įstatymo 17 

straipsnio 1 dalies 4 punktas taikomas C kategorijos 

(pneumatiniai ginklai, signaliniai (dujiniai) ginklai, 

senovinių ginklų kopijos, nedidelės galios ginklai, 

deaktyvuoti ginklai) ginklų savininkams ir valdytojams. 

Pagal įstatymo 17 straipsnio 4 dalį tokių ginklų 

savininkams ir valdytojams įstatymo 17 straipsnio 1 

dalies 3 punktas netaikomas, t. y. jiems taikomas tik 

reikalavimas nebūti įrašytiems į sveikatos priežiūros 

įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar nebūti 

sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos 

ligos ar sutrikimo.    

 

Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl ginklų 

paėmimo taikomas ir C kategorijos ginklams, kuriuos 

turintys asmenys neprivalo atlikti patikrinimo pagal Ligų 

ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti 

ginklo, sąrašą. Atsižvelgiant į tai, tikslinga įstatymo 41 

straipsnio 1 dalies 6 punkte atskirai paminėti asmens   

sveikatos sutrikimus, problemas dėl alkoholizmo, 

narkomanijos ir psichikos būklės.  

 



 

 

Krašto apsaugos 

ministerijos2018-

01-03 raštas Nr. 

12-01-10 

6) Pagrindinis kariuomenės uždavinys − ginklu ginti Lietuvos 

valstybę. Kariui ginklu ginant valstybę,  jo gebėjimą įveikti 

priešininką mūšio lauke lemia ne tik jo gebėjimai ir įgūdžiai, 

bet ir tinkamas bei efektyvus ginklo veikimas. Šis ypatingas 

kario ir ginklo ryšys lemia, kad garbingiausias kario tarnybos 

apdovanojimas yra kariuomenės vado įteiktas ginklas. 

Kariuomenės vadas teikia apdovanojimus − peilius, kurie 

priskirti šaltiesiems ginklams (D kategorijos ginklai). Siūlome 

pakeisti įstatymo projekto 42 straipsnio 7 dalį ir suteikti 

kariuomenės vadui kompetenciją apdovanoti ginklais, taip pat 

praplėsti šaltųjų ginklų, kuriais galima apdovanoti, sąrašą, 

įrašant po žodžio „kalavijas“ žodžius „ir kitais šaltaisiais 

ginklais“. Taip pat abejotinas poreikis įstatymo 42 straipsnio 7 

dalyje nurodyti apdovanojimo priežastis.  

 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo 42 straipsnio 7 dalis 

papildyta nustatant, kad Lietuvos kariuomenės vadas turi 

teisę apdovanoti asmenis ginklais. Į paskutinę pastabos 

dalį neatsižvelgta. Manome, kad apdovanojant asmenis 

ginklais yra svarbu nurodyti apdovanojamų asmenų 

nuopelnus ar kitas priežastis, dėl kurių jie yra 

apdovanojami ginklais. Tai padės išvengti situacijų, kai 

asmenys apdovanojami nesant jokių pagrįstų priežasčių.   

Europos teisės 

departamento prie 

Teisingumo 

ministerijos 

2017-12-07 raštas 

Nr. 1028 

1. 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos dėl ginklų 

įsigijimo ir laikymo kontrolės, su paskutiniais pakeitimais, 

padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva (ES) 2017/853 (toliau – Direktyva), 1 

straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodoma, kad prekiautoju 

laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio veiklą sudaro, inter 

alia, šaunamųjų ginklų arba pagrindinių dalių pakeitimas. Iš 

kartu su Projektu pateiktos atitikties lentelės (toliau – Lentelė) 

sprendžiame, kad į nacionalinę teisę kaip prekiautojo veikla 

nėra perkeliami pakeitimo veiksmai. Taigi pagal Direktyvą 

reglamentuojamas platesnis veiksmų spektras, o pagal 

nacionalinę teisę atitinkamas teisinis reglamentavimas būtų 

taikomas siauresniam spektrui veiksmų. Prašome papildyti 

Projektą arba pagrįsti, kodėl nėra perkeliama šaunamųjų ginklų 

arba pagrindinių dalių pakeitimo veikla. 

 

Neatsižvelgta. Pagal įstatymo 2 straipsnio 54 dalį 

prekiautojas yra „fizinis ar juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jų padalinys, kurių vykdomą veiklą ar 

verslą visiškai arba iš dalies sudaro šaunamųjų ginklų, jų 

dalių gamyba, prekyba, mainai, nuoma, taisymas ar 

perdirbimas arba šaudmenų, jų dalių gamyba, prekyba, 

mainai, perdirbimas“. Šiuo atveju šaunamųjų ginklų, jų 

dalių taisymas apima ir šaunamųjų ginklų, jų dalių 

pakeitimo veiksmus.      

13. Atkreipiame dėmesį, kad dalimi Projekto, kuriuo dėstoma 

nauja įstatymo redakcija, yra perkeliamos ne tik Direktyvos 

(ES) 2017/853, bet ir Direktyvos 91/477/EEB nuostatos. Todėl 

prašome parengti konsoliduotą Direktyvos 91/477/EEB (su 

visais vėlesniais pakeitimais, įskaitant Direktyvą (ES) 

Neatsižvelgta. Šio įstatymo projekto tikslas yra perkelti  

Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. 

direktyvos (ES) Nr. 2017/853, kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir 

laikymo kontrolės (toliau – Direktyva (ES) 2017/853), 



 

 

2017/853) ir nacionalinės teisės aktų atitikties lentelę. nuostatas, todėl netikslinga daryti konsoliduotą 

direktyvos versiją ir pagal ją rengti atitikties lentelę. 

Pažymėtina, kad Europos Komisijai notifikuoti reikės 

tuos nacionalinius teisės aktus, kurie perkelia į 

nacionalinę teisę Direktyvos (ES) 2017/853 nuostatas, o 

ne Tarybos direktyvos 91/477/EEB.  

 

14. Projektu ginklų registro valdytojo funkcija yra pavedama 

Ginklų fondui (Projekto 8 straipsnis). Atkreipiame dėmesį, kad 

šiuo metu yra svarstomas Lietuvos Respublikos ginklų fondo 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo 

Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. 

XIIIP-1384, kuriuo iš esmės būtų panaikintas Ginklų fondas ir 

jo funkcijos pavedamos vykdyti kitiems subjektams. 

Neatsižvelgta. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra 

parengusi Vyriausybės išvados projektą, kuriuo 

pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Konkrečių 

priemonių planą kartu su įstatymų ir kitų teisės aktų 

paketu dėl Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

reorganizavimo rengia atskira vidaus reikalų ministro 

2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-621 sudaryta darbo 

grupė. Vidaus reikalų ministerija pradėjo rengti įstatymų 

projektus dėl Ginklų fondo prie Vidaus reikalų 

ministerijos panaikinimo. 

 

Kūno kultūros ir 

sporto 

departamento prie 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

2017-11-14 raštas 

Nr. S-1438 

2. Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos 

Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13 

straipsnio 14 dalyje numatomi reikalavimai asmeniui, 

siekiančiam įsigyti ir turėti sportui A kategorijos ginklus, 

išvardytus įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos 

Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 

6–8 punktuose. 

 

Vienas tokių reikalavimų yra, kad asmuo būtinai turėtų būti 

šaudymo sporto organizacijos nariu. Pažymėtina, jog toks 

reikalavimas galimai pažeistų Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtintą asmenų teisę laisvai 

vienytis į asociacijas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo 

metu galiojančio Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto 

įstatymo 4 straipsnį asmuo turi teisę laisvai pasirinkti fizinės 

veiklos formas ir sporto šakas, vienytis į sporto organizacijas, 

dalyvauti sporto valdyme, užsiimti profesionalia sporto veikla, 

kita sporto veikla, kurios nedraudžia įstatymai, t. y., asmuo gali 

Atsižvelgta iš dalies.  Numatyta galimybė šaudymo 

sporto šakų atstovams (ne sporto organizacijų nariams) 

įsigyti ir laikyti ginklus sportui. Įstatymo 13 straipsnio 14 

dalyje numatyta, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti ginklus 

sportui nuo 18 metų. Siekiant aiškumo įstatymo 13 

straipsnio 14 dalyje vietoj Kūno kultūros ir sporto 

departamento pripažintos sporto organizacijos įrašyta 

„nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija“, o vietoj 

Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos 

įrašyta „tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto 

federacija“.  

 

Įstatymo 13 straipsnio 14 dalyje žodis „reguliariai“ 

paaiškintas.    



 

 

kultivuoti atitinkamą sporto šaką ir nebūdamas kokios nors, 

toje sporto šakoje veikiančios, asociacijos nariu, priešingas 

reikalavimas pažeistų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir 

sporto įstatymo 4 straipsnį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 

manytina, kad siekiant įrodyti, jog asmuo kultivuoja šaudymo 

sportą, reikalavimas, kad asmuo būtinai priklausytų kokiai nors 

šaudymo sporto organizacijai, būtų perteklinis. Pakaktų to, jog, 

pvz., už šaudymo sporto šaką Lietuvos Respublikos teritorijoje 

atsakinga federacija patvirtintų, kad šis asmuo dalyvauja 

oficialiose šaudymo sporto šakos varžybose, yra atitinkamų 

nacionalinių rinktinių narys ar pan. Toks patvirtinimas leistų 

daryti išvadą, ar asmuo yra šaudymo sporto atstovas. 

Analogiška pastaba taikytina ir įstatymo projekto 1 straipsniu 

keičiamo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo 28 straipsnio 4 daliai bei 40 straipsnio 4 daliai. 

 

Taip pat įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Lietuvos 

Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13 

straipsnio 14 dalyje asmeniui numatomi tokie reikalavimai, 

kaip: ne mažiau kaip 12 mėnesių reguliariai užsiimti sportiniu 

šaudymu bei aktyviai treniruotis rengiantis šaudymo varžyboms 

ar dalyvauti šaudymo varžybose. Atkreiptinas dėmesys, kad 

terminai reguliariai ir aktyviai yra vertinamojo pobūdžio, todėl 

praktikoje gali kilti keblumų vertinant, ar asmuo atitinka 

įstatyme nustatytus reikalavimus. Pvz., kiek kartų per savaitę, 

mėnesį ar metus asmuo turi užsiimti šaudymo sportu, kad būtų 

galima teigti, jog jis tai daro reguliariai? Arba kokiu 

intensyvumu rengdamasis sporto varžyboms asmuo turėtų 

treniruotis, kad būtų galima konstatuoti, jog jis tai darė 

aktyviai? Kas tai spręstų? Taip pat neaišku, kiek kartų per 12 

mėnesių asmuo turėtų sudalyvauti sporto varžybose, kad būtų 

laikoma, jog jis išpildė įstatymo projektu siūlomą įtvirtinti 

sąlygą. Ar pakaktų, jog asmuo sudalyvautų vieneriose 

varžybose, pvz., nacionaliniame čempionate? Manytina, jog 

pirmiau minėtų sąlygų turinys turėtų būti konkrečiai ir aiškiai 

atskleistas pačiame įstatyme, eliminuojant jų vertinamąjį 



 

 

pobūdį. 

 

Be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad konkrečioje sporto šakoje 

pagrindinius reikalavimus, susijusius su šios sporto šakos 

kultivavimu, nustato šios sporto šakos tarptautinė federacija ir 

tik jai leidus – atitinkama nacionalinė sporto šakos federacija 

arba, jeigu tarptautinė sporto šakos federacija leidžia 

atstovavimą sporto šakos disciplininiu principu, nacionalinė 

sporto šakos federacija, atsakinga už konkrečią atitinkamos 

sporto šakos disciplinos plėtrą, įstatymo projekto 1 straipsniu 

keičiamo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo 13 straipsnio 14 dalyje vietoj žodžių „Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

pripažinta sporto organizacija arba Tarptautinė praktinio 

šaudymo sporto konfederacija, kai ginklas atitinka 

specifikacijas, būtinas šaudymo rungčiai, kurią yra pripažinusi 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės pripažinta sporto organizacija ar 

Tarptautinė praktinio šaudymo sporto konfederacija“ siūlome 

įrašyti žodžius „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“. 

 

Aiškumo dėlei, įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 

13 straipsnio 14 dalyje numatomus kriterijus, kuriuos turi 

atitikti sportininkas, norintis įsigyti A kategorijos ginklą 

sportui, siūlytina išdėstyti punktais. 

 

Be to, Lietuvos šaudymo sporto sąjunga departamentui 

elektroniniu paštu yra pateikusi siūlymą, jog sportui A 

kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo projekto 1 

straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–8 punktuose, asmenys galėtų 

įsigyti ne nuo 19, o nuo 18 m. (kaip B ir C kategorijų ginklų 

atveju). Siūlome apsvarstyti šį Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos pateiktą siūlymą.  

 

Saulius 

Mikalajūnas 

Siūlau Šaulių sąjungos nariams turintiems leidimą leisti laikyti 

A kategorijos ginklus namuose. Nes Ukainos rytuose 

pirmiausiai buvo užgrobtos ginklinės. Laikant ginklus namuose 

priešui to padaryti nepavyktų. Juk Ginklus namuose laiko 

Šveicarai, Suomiai, Estai.. 

 

Siūlau leisti Šauliams įsigyti ir laikyti naktinius taikiklius ir 

duslintuvus, nes karo atveju šiuo metu priešas turi techninį 

pranašumą. 

 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projektas papildytas 

nuostatomis, suteikiančiomis teisę Šaulių sąjungos 

nariams įsigyti ir laikyti naktinius taikiklius jų turimiems 

ginklams. Duslintuvai bei A kategorijos ginklai yra 

naudojami specialiųjų padalinių specialioms užduotims 

atlikti. Šaulių sąjunga kaip specialiojo statuso subjektas ir 

vadovaudamasi  Šaulių sąjungos įstatymo 11 straipsnio 1 

dalies 12 punktu gali įsigyti ir turėti A kategorijos ginklų 

ir duslintuvų, taip pat gali juos išduoti savo nariams.  

 

Asta 

Mikalajūnienė 

Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo.  

 

Siūlau šiuos pakeitimus, liečiančius Šaulių Sąjungą. 

 

1. leisti įsigyti ir laikyti namuose naktinius taikiklius. 

2. leisti įsigyti ir laikyti šūvio garso duslintuvus. 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projektas papildytas 

nuostatomis, suteikiančiomis teisę Šaulių sąjungos 

nariams įsigyti ir laikyti naktinius taikiklius jų turimiems 

ginklams.  Duslintuvai bei A kategorijos ginklai yra 

naudojami specialiųjų padalinių specialioms užduotims 

atlikti. Šaulių sąjunga kaip specialiojo statuso subjektas ir 

vadovaudamasi  Šaulių sąjungos įstatymo 11 straipsnio 1 
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3. laikyti namuose LŠS priklausančius automatinius ginklus. dalies 12 punktu gali įsigyti ir turėti automatinių ginklų ir 

duslintuvų, taip pat gali juos išduoti savo nariams.  

ostas Ivanauskas Papildyti 13 straipsnio 9 punktą šio įstatymo 3 straipsnio 11 

punktu (duslintuvai, naktiniai taikikliai) šauliams ir 

savanoriams… 

 

Nes duslintuvai, naktiniai taikikliai reikalingi šaulio tarnybai 

taikliojo 

šaulio kategorijų ginklams šaudymo pratybų metu dieną ir 

naktį. 

 

Šie priedai kainuoja brangiai ir valstybė neįstengia nupirkti. 

Šauliai galėtų 

nusipirkti savo lėšomis. 

 

Šaudymo pratybų metu reikalingi duslintuvai: apsaugo klausą. 

Netrukdo šūviai gyventojams, kurie gyvena arti šaudyklų. 

 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projektas papildytas 

nuostatomis, suteikiančiomis teisę Šaulių sąjungos 

nariams įsigyti ir laikyti naktinius taikiklius jų turimiems 

ginklams. Duslintuvai yra naudojami specialiųjų 

padalinių specialioms užduotims atlikti. Šaulių sąjunga 

kaip specialiojo statuso subjektas ir vadovaudamasi 

Šaulių sąjungos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 12 punktu 

gali įsigyti ir turėti duslintuvų, taip pat gali juos išduoti 

savo nariams.  

Vilma Šliažaitė Dėl Ginklų kontrolės pakeitimų siūlau leisti šaulių sąjungos 

nariams naudoti A 

kategorijos naktinius taikiklius ir duslintuvus šaulio tarnybai. 

 

Šie priedai laisvai prekiaujami Latvijoje ir galima nusipirkti 

medžioklės 

parduotuvėje, bet Lietuvoje jų nėra. 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projektas papildytas 

nuostatomis, suteikiančiomis teisę Šaulių sąjungos 

nariams įsigyti ir laikyti naktinius taikiklius jų turimiems 

ginklams. Duslintuvai yra naudojami specialiųjų 

padalinių specialioms užduotims atlikti. Šaulių sąjunga 

kaip specialiojo statuso subjektas ir vadovaudamasi 

Šaulių sąjungos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 12 punktu 

gali įsigyti ir turėti duslintuvų, taip pat gali juos išduoti 

savo nariams.  

Vilniaus 

medžiotojų klubo 

„Uosinta“ 2017-

11-27 raštas  

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 

Nr. IX-705 

pakeitimo įstatymas, kurį parengė Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų 

ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos numato, kad: 

 

Neatsižvelgta. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas 

nustato pareigą ginklo savininkui nurodyti gyvenamąją 

vietą. Be to, ginklo savininkui pagal 17 straipsnio 1 dalies 

10 punkto nuostatas gali būti leidžiama laikyti ginklą ir 

kitoje tam pritaikytoje vietoje. Atsižvelgdami į tai, ginklo 

savininkai ginklus gali laikyti ne tik deklaruotose 

gyvenamosiose vietose, bet ir kitose vietose, apie kurias 

policija duomenų iš informacinių sistemų gauti negali.  
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30 straipsnis. Ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų, jų dalių 

savininko, valdytojo, naudotojo pareigos 

1. A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkas, 

valdytojas, naudotojas privalo: 

<...> 

10) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti policijos 

įstaigą apie pasikeitusią ginklo laikymo vietą ar apie 

gyvenamojoje vietoje, kurioje laikomas ginklas, naujai 

apsigyvenusius vyresnius nei 14 metų amžiaus 

asmenis; 

 

Iš Projekto neaišku kas bus laikoma apsigyvenimu, nes šiuo 

metu LR 

įstatymuose vartojamos šios kitokios sąvokos „deklaruota 

gyvenamoji vieta“, 

„pagrindinė gyvenamoji vieta“, „nuolatinė gyvenamoji vieta“, 

„nustatyta vaiko 

gyvenamoji vieta“, „laikina gyvenamoji vieta“. 

 

Deklaruota gyvenamoji vieta policijai yra žinoma, todėl 

deklaravus naują 

gyvenamąją vietą policija ją matys registruose. Kitais atvejais 

pranešimą apie 

naujai apsigyvenusius asmenis laikome pertekliniu ir siūlome jį 

išbraukti iš 

Projekto. 

 

Duomenis apie ginklo laikymo vietą policija gali gauti tik 

iš ginklo savininko, todėl būtina nustatyti pareigą ginklų 

savininkui ne tik informuoti apie ginklo laikymo vietą, 

bet ir apie ginklo laikymo vietos ar asmenų, kurie gyvena 

kartu su ginklo savininku, pasikeitimus.      

Lietuvos 

praktinio 

šaudymo sporto 

federacijos 

20017-11-18 

raštas Nr. VD-1-

669 

Įstatymo projekto 13 str. 14 dalyje nenumatyta galimybė 

šaudymo sporto organizacijų nariams įsigyti 3 str. 9 punkte 

nurodytus A kategorijos ginklus, nors įstatymo projekto 3 str. 

1 punkte tokios rūšies ginklų naudojimo išimtys numatomos 

„kitiems asmenims, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį 

įstatymą“ ir 13 str. 12 dalyje leidžiama šiuos ginklus naudoti 

mokymui, Europos fiziniam ar Europos juridiniam asmenims, 

gavus leidimą. 

Šios kategorijos ginklai yra reikalingi sportininkams dalyvauti 

Neatsižvelgta. Direktyvos 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta, 

kad šauliai sportininkai iš A kategorijos ginklų gali įsigyti 

tik įstatymo 3 straipsnio 6–8 punktuose nurodytus 

ginklus. Įstatymu siekiama perkelti šią direktyvos 

nuostatą. 
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Tarptautinės praktinio šaudymo konfederacijos šaudymo sporto 

varžybų „Pistol calibre carbine“ divizione, t. y. oficialiai 

pripažintoje šaudymo rungtyje, kas atitinka įstatymo projekto 

13 str. 14 punkte numatomą sąlygą dėl šaudymo rungties 

oficialaus pripažinimo. 

 

Atsižvelgdami į tai, kad Europos Sąjungos direktyvoje 

numatytos išimtys ginklams, naudojamiems šaudymo sportui, 

siekiant neapriboti Lietuvos praktinio šaudymo sportininkų 

dalyvavimo minėto diviziono šaudymo sporto varžybose, 

prašome įstatymo projekto 13 str. 14 dalyje numatyti, kad 

sportui galima įsigyti ir turėti ne tik 3 str. 6-8 punktuose, bet ir 

9 punkte numatytus ginklus. 

 

16 str. 4 dalyje numatyta juridiniam ar fiziniam asmeniui 

galimybė varžybų ar treniruočių metu laikinai perleisti naudoti 

kitam asmeniui tik B ar C kategorijų ginklus, tačiau 

nenumatyta galimybė juridiniam ar fiziniam asmeniui 

varžybų ar treniruočių metu laikinai perleisti naudoti 

kitam asmeniui 3 str. 6-9 punktuose nurodytus A 

kategorijos ginklus.  

 

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visi sportininkai turi finansines 

galimybes įsigyti brangius, specialiai sportui skirtus ginklus. 

Lietuvos ir Pasaulio praktikoje, sportininkai varžybose ir 

treniruotėse dažnai naudojasi vienu ginklu. Be to, užsienio 

sportininkai, dėl sunkumų susijusių su ginklų transportavimu 

per sienas, dažnai vyksta į varžybas be ginklų, o varžybose 

šaudo kitam sportininkui ar sporto organizacijai priklausančiu 

ginklu. 

 

Atsižvelgdami į tai, ir į tai, kad praktinio šaudymo sporte 

naudojami 3 str. 6-9 punkte nurodyti ginklai, prašome įstatymo 

projekte numatyti, kad juridiniai ar fiziniai asmenys jiems 

priklausančius B, C ar įstatymo 3 str. 6-9 punktuose nurodytus 

A kategorijų ginklus, jų šaudmenis turi teisę sporto varžybų, 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo 16 straipsnio 2 dalis 

papildyta nuostata, suteikiančia teisę fiziniam asmeniui, 

kuris turi A kategorijos ginklą, jam dalyvaujant laikinai 

perleisti naudoti kitam asmeniui (įskaitant trečiųjų šalių 

gyventojus), turinčiam teisę laikyti ir nešiotis tos 

kategorijos ginklą. 

 

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 6 straipsnio 6 dalį 

juridinis asmuo negali turėti A kategorijos ginklų sportui.   
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pratybų, mokymų metu laikinai perleisti naudoti fiziniams 

asmenims (įskaitant trečiųjų šalių gyventojus), prižiūrint 

treneriui ar kitam atsakingam už saugų šaudymą asmeniui. 

 

Pažymėtina, kad įstatymo projekto 28 str. 2 dalyje numatoma, 

kad subjektas, turintis licenciją nuomoti ginklus, turi teisę 

sportui, medžioklei, profesinei veiklai ar mokymui nuomoti ne 

tik B,C, D, bet ir šio įstatymo projekto 3 str. 6-10 p. nurodytus 

A kategorijos ginklus, tačiau įstatyme projekte nėra numatyta 

galimybė perduoti ginklus neatlygintai varžybų ar mokymų 

metu naudotis kitiems sportininkams. 

 

Kategoriškai prieštaraujame 23 str. 2 dalies nuostatai, kad, 

kad 3 str. 7 ir 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias 

telpa atitinkamai daugiau kaip 20 arba daugiau kaip 10 

šovinių turi teisę importuoti (įvežti) tik Ginklų fondas ir 

Krašto apsaugos ministerija. Atkreipiame dėmesį, kad 

Lietuvoje naudojamų sportinių šaunamųjų ginklų įvairovė yra 

labai didelė, o kai kurie jų yra neserijiniai, vienetiniai. 

Akivaizdu, kad dėtuvių įvežimą vykdant išimtinai Ginklų 

fondui, bus sutrikdyta Lietuvos praktinio šaudymo sporto 

federaciją atstovaujančių sportininkų normali sportinė veikla, 

nes dėtuvių pristatymo terminai ir kaštai taps neprognozuojami. 

 

Atsižvelgdami į tai, prašome įstatyme numatyti teisę 3 str. 6-9 

punktuose nurodytų A kategorijos ginklų savininkams, šiems 

ginklams skirtas šovinių dėtuves, kaip ir jiems skirtus šovinius 

ar kitas dalis, leisti įvežti įsigijus užsienyje, gavus leidimą.  

 

Neatsižvelgta. Pusiau automatiniai ginklai su didelės 

talpos dėtuvėmis yra priskirti A kategorijos (patiems 

pavojingiausiems) ginklams. Tik Ginklų fondas gali 

prekiauti tokiais ginklais. Šio įstatymo pagrindinis tikslas 

perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę.  

 

Pažymėtina, kad klausimas dėl Ginklų fondo išimtinių 

teisių panaikinimo yra svarstomas Vidaus reikalų 

ministerijoje. Konkrečių priemonių planą ir įstatymų bei 

kitų teisės aktų paketą dėl Ginklų fondo prie Vidaus 

reikalų ministerijos reorganizavimo rengia atskira vidaus 

reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-

621 sudaryta darbo grupė. Šiuo metu Vidaus reikalų 

ministerija yra parengusi Vyriausybės išvados projektą, 

kuriuo pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Vidaus 

reikalų ministerija pradėjo rengti įstatymų projektus dėl 

Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

panaikinimo. 

13 str. 14 dalyje numatoma, kad sportui A kategorijos ginklus, 

išvardytus 3 straipsnio 6–8 (siūlome ir 9 punkte) punktuose, 

gali įsigyti ir turėti tik fiziniai asmenys, bet nėra numatyta 

teisės A kategorijos ginklus, išvardytus 3 straipsnio 6–8 

punktuose (prašome įtraukti ir 9 punktą) įsigyti 

juridiniams asmenims - sporto organizacijoms. Tokia teisė 

Neatsižvelgta. Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 6 

straipsnio 6 dalį juridinis asmuo negali turėti A 

kategorijos ginklų sportui.   
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yra būtina, kadangi ne visi sportininkai turi galimybę įsigyti 

brangius sportinius ginklus, todėl tokius ginklus įsigyja sporto 

organizacija, tokiu būdu suteikdama galimybę tokiais ginklais 

naudotis keletui sporto organizacijos sportininkų. 

Atsižvelgdami į tai, prašome numatyti, kad juridiniams 

asmenims – Lietuvos Respublikoje registruotoms šaudymo 

sporto organizacijoms, vienijančioms 13 str. 14 punkte 

nurodytus sportininkus, gavusioms Tarptautinės praktinio 

šaudymo sporto konfederacijos Lietuvos Respublikoje 

oficialiai atstovaujančios sporto organizacijos rekomendaciją, 

gavus leidimą, būtų suteikta teisė įsigyti A kategorijos ginklus, 

išvardytus 3 straipsnio 6–9 punktuose. 

Pažymėtina, kad 28 str. 2 dalyje juridiniams asmenims 

numatyta teisė turėti tokius ginklus, nes subjektui turinčiam 

licenciją nuomoti ginklus suteikiama teisė 3 str. 6-10 punktuose 

nurodytus ginklus nuomoti sportui.  

 

Ginklų pirklių 

asociacijos 2017 

m. lapkričio 27 d. 

raštas  

Jokiems civiliams asmenims (sportininkams) neturėtų būti 

daroma išimčių dėl automatinių šaunamųjų ginklų, kurie buvo 

perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius ginklus. Mūsų 

žiniomis, sportu prisidengę asmenys ir naudodamiesi pusiau 

automatinais AK 47 ginklais padėjo įvykdyti Krymo aneksiją, 

todėl, mūsų nuomone, sportininkai Lietuvoje gali naudoti tik 

tokius pusiau automatinius šaunamuosius ginklus, kurie ginklų 

gamintojo yra pagaminti kaip pusiau automatiniai.  

 

Neatsižvelgta. Direktyvos 6 straipsnio 6 dalyje yra 

nustatyta, kad valstybės narės gali leisti šauliams 

sportininkams įsigyti A kategorijos automatinius 

šaunamuosius ginklus, kurie buvo perdirbti į pusiau 

automatinius šaunamuosius ginklus. Atsižvelgiant į tai, 

kad Lietuvos šauliai sportininkai galėtų pasirengti ir 

dalyvauti varžybose, kuriose naudojami pusiau 

automatiniai ginklai su didelėmis dėtuvėmis, Lietuvai 

tikslinga pasinaudoti šia direktyvos išimtimi.   

Tarptautinė praktinio šaudymo sporto konfederacija nėra 

aiškiai apibrėžtas terminas. Tokią konfederaciją gali įkurti bet 

kokios trys šalys pvz. Rusija, Šiaurės Korėja ir Iranas. Siūlome, 

kad sportui reikiamus A kategorijos ginklus (išskyrus 

nurodytus 3 straipsnio 6 punkte), gali įsigyti tik šaudymo 

sporto organizacijų nariai kurias yra pripažinusi Kūno kultūros 

ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės.  

 

Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į direktyvos 6 

straipsnio 6 dalies nuostatas terminas „tarptautinė 

praktinio šaudymo sporto konfederacija“ pakeistas į 

terminą „tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto 

federacija“.   
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Lietuvoje turėtų būti uždrausta į pusiau automatinius 

šaunamuosius ginklus perdirbtų ginklų civilinė prekyba ir nei 

sportininkai, nei užsieniečiai neturėtų teisės jų įsigyti. 

Neatsižvelgta. Direktyvos 6 straipsnio 6 dalyje yra 

nustatyta, kad valstybės narės gali leisti šauliams 

sportininkams įsigyti A kategorijos automatinius 

šaunamuosius ginklus, kurie buvo perdirbti į pusiau 

automatinius šaunamuosius ginklus. Atsižvelgiant į tai, 

kad Lietuvos šauliai sportininkai galėtų pasirengti ir 

dalyvauti varžybose, kuriose naudojami pusiau 

automatiniai ginklai su didelėmis dėtuvėmis, Lietuvai 

tikslinga pasinaudoti šia direktyvos išimtimi.   

Taip pat nėra pagrindo drausti kitų valstybių narių 

sportininkams, kuriems jų valstybėse yra leidžiama įsigyti 

ir turėti pusiau automatinius ginklus su didelės talpos 

dėtuvėmis, įsigyti ginklus Lietuvoje.  

Nacionalinio saugumo tikslais visi sovietinio standarto (AK 47) 

ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius, ir kurie 

turimi Ginklų fonde turėtų būti sunaikinti arba perduoti 

Lietuvos kariuomenei ar specialiosioms tarnyboms, o jeigu jie 

nebereikalingi Lietuvoje, tai turėtų būti perduoti Ukrainai, ar 

kitai Lietuvos sąjungininkei, kuri dar nėra perėjusi prie NATO 

standartų. 

 

Neatsižvelgta. Įstatymu nesiekiama nustatyti tam tikrų 

modelių, kuriuos būtina sunaikinti ir perduoti užsienio 

valstybėms. Tai ne šio įstatymo reguliavimo dalykas. 

Ginklų kategorijos Projekte turi atitikti DIREKTYVĄ (ES) 

2017/853 2017 m. gegužės 17 d. kuria iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo 

kontrolės. Papildoma kontrolė gali būti įvedama per specialias 

Projekto ar kitų įstatymų nuostatas, kad neiškreipti Direktyvos 

esmės ir Lietuvoje nekelti painiavos su Europinėmis A, B, C 

kategorijomis.  

 

Neatsižvelgta. Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 

straipsnio nuostatas valstybė narė savo teisės aktuose gali 

nustatyti griežtesnes nuostatas, nei numatytos 

Direktyvoje.  

Direktyva nenumato, kad naktinio matymo taikikliai ir 

duslintuvai būtų priskirti kaip A kategorija – Uždrausti 

šaunamieji ginklai.  

 

Net Lietuvos kariniams daliniams trūksta naktinio matymo 

prietaisų, ką patvirtina leidinys Savanoris Nr. 11-12 2016, 

paskalbęs apie Lietuvos žmonių dovaną Savanorių pajėgoms 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projekte numatyta 

galimybė Šaulių sąjungos nariams įsigyti ir turėti 

naktinius taikiklius.  

Duslintuvai yra naudojami specialiųjų padalinių 

specialioms užduotims atlikti. Šaulių sąjunga kaip 

specialiojo statuso subjektas ir vadovaudamasi Šaulių 

sąjungos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 12 punktu gali 
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skelbia, kad MONOKLIS „SIRIUS MG” gali būti montuojamas 

ant ginklo drauge su optiniu taikikliu, arba karys juo gali 

naudotis laikydamas rankoje, montuojant ant ginklo arba 

tvirtinamas ant šalmo ar naudojamas automobilyje. Prietaisas 

yra kompaktiškas, sveria maždaug 400 gramų, apsaugotas nuo 

vandens ir drėgmės poveikio. 

 

Dėl savo dydžio Lietuva galės greičiau ir efektyviau apsiginti 

nuo išorinė agresijos, jeigu net ir daug didesnis priešas žinos, 

kad be kitų atgrasymo priemonių kiekvienas Lietuvos pilietis 

gali turėti (ar turi) šiuolaikinius civilinius ginklus (t.y. su 

duslintuvais ir naktiniais taikikliais), kurie taikos metu būtų 

naudojami tik sporte ar gyvūnų populiacijoms kontroliuoti. 

 

Šviesus paros metas Lietuvoje dėl geografinės platumos, nes 

esame nutolę į šiaurę 1  debesuotumo (Lietuvoje paprastai 

labiausiai apsiniaukę būna rudenį – spalio – lapkričio 

mėnesiais, giedriausi mėnesiai – gegužė ir birželis. ~100 dienų 

per metus būna visiškai apsiniaukusios, labiausiai debesuota – 

Vilniuje ir Kaune) yra žymiai trumpesnis nei Vokietijoje ar 

kitose piečiau esančiose ES šalyse. Dėl sniego nebuvimo 

naktys Lietuvoje yra tamsesnės nei Skandinavijos šalyse, todėl 

naktinių taikiklių draudimas Lietuvoje yra nehumaniškas žvėrių 

populiaciją suvaldyti bandančių medžiotojų ir ūkininkų 

atžvilgiu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina 

sumažinti šernų populiaciją ir taip pažaboti afrikinį kiaulių 

marą, tačiau įstatymas nesudaro sąlygų to įgyvendinti. 

Ūkininkas ar jo pasėlius saugojantis medžiotojas tamsiu paros 

metu su prožektoriumi negali tinkamai ir saugiai matyti šerno 

kviečių lauke. Dažniausiai kviečių aukštis būna didesnis nei 

šerno ūgis, todėl apšvietus kviečiuose esantį šerną tikimybė jį 

pamatyti yra sąlyginai maža. Šviesa dažniausiais parodo tik 

šviesą atspindinčią šerno akį, jeigu jis yra tinkamai atsisukęs, 

todėl to nepakanka efektyviam šūviui ir populiacijos kontrolei 

įsigyti ir turėti duslintuvų, taip pat gali juos išduoti savo 

nariams.  

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 straipsnio nuostatas 

valstybė narė savo teisės aktuose gali nustatyti griežtesnes 

nuostatas, nei numatytos Direktyvoje.  

 

1 Šiaurėje Lietuvos ribos siekia 56°27' šiaurės platumą pietuose Lietuvos ribos siekia 53°54' šiaurės platumos 
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užtikrinti. Be to tinkama geram šūviui šviesa sklinda iki 100 

metrų, o su naktiniais taikikliais šernas matosi iš tolimesnio 

atstumo (~200 m.), net kai šerno ūgis yra mažesnis už kviečius. 

Dėl šių priežasčių naktinių taikiklių priskyrimas A kategorijai 

labiau atitinka Rusijos interesus ir nelabai ką turi bendro su 

„gyvūnų teisėmis“. 

 

Pagal Konstutuciją 3 str. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę 

priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės 

nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę 

santvarką. Lietuvos savanoriai aukoja ir veža civilinės ar 

dvigubos paskirties naktinio matymo prietaisus ir taikiklius 

Ukrainos kariams kovojantiems su agresoriumi, o Lietuvos 

VRM siūlo palikti galioti įstatymą draudžiantį jos piliečiams 

turėti naktinius taikiklius. Mūsų nuomone, tokia VRM PD 

pozicija yra nebeatitinkanti laikmečio reikalavimų. Mūsų 

nuomone, kiekvienam Lietuvos piliečiui turi būti sudaryta 

galimybė įsigyti ginklus, kurie neįtraukti į ES Direktyvos A 

kategoriją, nes Lietuvos valstybė dar neišgali visų Lietuvos 

piliečių pašaukti į karinę tarnybą ir juos apmokyti bei 

apginkluoti geriausiais prieinamai ginklais, kad atgrasyti 

agresorius.           

 

Žinia, kad užsienio agresija galimai susidurtų su visuotiniu 

Lietuvos pasipriešinimu ir šiuolaikiškai ginkluotais piliečiais 

veiktų kaip svarbi atgrasymo priemonė. Šiuo atveju 

Nacionalinio saugumo siekis yra žymiai didesnė vertybė, nei 

kad baimė, kad duslintuvas ir naktiniais taikiklis bus 

panaudotas brakonieriaujant. Mūsų vertinimu, brakonieriavimo 

problema buvo politiškai dirbtinai išpūsta, kad žmones mažiau 

pastebėtų tikrąsias problemas aplinkos sektoriuje, atliekų 

tvarkyme ir perdirbime, todėl nėra jokio pagrindo duslintuvų ir 

naktinių taikiklių priskirti A kategorijai (A kategorija – 

Uždrausti šaunamieji ginklai). 

 

Naudodamiesi proga atkreipiame dėmesį, kad duslintuvai net 
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medžioklėje ES šalyse naudojami siekiant kontroliuoti gyvūnų 

populiacijas prie gyvenamų teritorijų ar siekiant netrikdyti kitų 

gyvūnų poravimosi ar kitu laikotarpiu, draustiniuose ir 

rezervatuose, todėl duslintuvų naudojimas turėtų būti 

sprendžiamas medžioklę reguliuojančiais teisės aktais. 

 

1. Atliktus medicininiai tyrimai rodo, kad žmogaus klausa 

patiria fiziologinį poveikį (laikina apkurtimą) jau nuo 80 iki 

120 dB garso, o traumatizmą (pažeidžia klausą) – 120-140 dB. 

Ginklo šūvio garsas yra nuo 130 dB (.22LR kal.) iki 160 dB (9 

x 19 mm. ir .308 Win. Kal.). 

 

2. Nenurodžius ribos, nuo kokio garso stiprumo įtaisas jau 

priskiriamas duslintuvams – kiltų daug nesusipratimų, 

teisminių ginčų ir/arba šio punkto įvairių traktavimų. 

Sportiniame šaudyme ar  medžioklėje prie šaunamojo ginklo 

vamzdžio tvirtinami įvairūs kompensatoriai, kurių paskirtis -

mažinti išmetamąją liepsną šūvio metu, mažinti ginklo 

atatranką ir nukreipti (išsklaidyti) šūvio garsą. 

 

3. Jeigu pas medžiotoją medžioklės metu būtų  paimtas 

šautuvas .308 Win. kalibro (kurio šūvio garsas yra nuo 160 dB) 

su ant vamzdžio galo pritvirtintu kompensatoriumi, kuris 

sumažina šūvio garsą iki 110 dB, nuo kurio žmogaus klausa 

patiria fiziologinį poveikį - laikiną apkurtimą, tai kiltų 

klausimas, ar  jis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn 

kaip A kategorijos priedelio turėtojas? 

 

4. Siūlome  juridiniams ar fiziniams asmenims, norintiems 

gaminti ginklų kompensatorius ar prekiauti kompensatoriais, 

kurie gali mažinti šūvio garsą,  savo lėšomis atlikti 

sertifikuotose laboratorijose garso stiprumo ekspertizę ir 

pateikti dokumentus gauti leidimus PD licencijavimo skyriuje.  
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Šiuo metu Ginklų fondas turi išimtinę teisę prekiauti 

trumpavamzdžiais šaunamaisiais ginklais (pistoletai, 

revolveriai), o jo patiriamus nuostolius dengia Lietuvos 

mokesčių mokėtojai. Įstatymo rengėjai neskelbia jokių 

duomenų, kurie patvirtintų, kad legaliai įsigyti ginklai ne per 

Ginklų fondą būtų naudojami piktais kėslais. Lietuvos 

gyventojai gavę leidimą gali įsigyti trumpavamzdį šaunamąjį 

ginklą (pistoletą, revolverį) užsienyje ir juos atsivežti, todėl 

Fondo monopolis kuo toliau tuo labiau praranda prasmę. Mūsų 

nuomone, Ginklų fondas turėtų tapti VRM ir KAM Ginklų 

fondu, nesusiimančiu ginklų prekyba civiliams.  

 

Licencijas turintys ginklų pardavėjai gali prekiauti „Steyr 

Mannlicher“ HS 460 (11,7 mm) iš kurio paleista kulka kiaurai 

perskrodžia šarvuotį. Taiklus šūvis – iki 2,5 km. Net ir iš labai 

didelio atstumo iššauta 50 kalibro kulka žmogų suplėšo. Per 

100 metrų atstumą kiaurai pramuša 15 cm storio betoninę 

sieną. Tokiais ginklais prekiaujančioms įmonėms draudimas 

prekiauti trumpavamzdžiais šaunamaisiais ginklais (pistoletai, 

revolveriai), kuriais prekiauja Ginklų fondas yra nepagrįstas 

ginklų kontrolės prasme. 

 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes siūlome iš projekto išbraukti 

visas nuostatas, kurios civilinių ginklų apyvartoje Ginklų 

fondui suteikia specialias teises ir išbraukti ir patikslinti šias 

Projekto nuostatas (išbraukiamas ir papildomas tekstas 

pažymėti). 

 

Dėl 23 str.  

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ar jų dalių eksportas 

(išvežimas), importas (įvežimas) ir tranzitas 

1. Ginklų fondas turi teisę importuoti (įvežti), eksportuoti 

(išvežti) visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

jų dalis. 

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, norintys 

importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) A, B, C, D kategorijų 

Neatsižvelgta. Konkrečių priemonių planą ir įstatymų bei 

kitų teisės aktų paketą dėl Ginklų fondo prie Vidaus 

reikalų ministerijos reorganizavimo rengia atskira vidaus 

reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-

621 sudaryta darbo grupė. Šiuo metu Vidaus reikalų 

ministerija yra parengusi Vyriausybės išvados projektą, 

kuriuo pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Vidaus 

reikalų ministerija pradėjo rengti įstatymų projektus dėl 

Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

panaikinimo. 



0

 

 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis (išskyrus šio 

įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose nurodytus ginklus, jų 

dalis, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų 

ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio 

įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias 

telpa daugiau kaip 10 šovinių, kuriuos turi teisę importuoti 

(įvežti) tik Ginklų fondas ir Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministerija ar jos įgaliota krašto apsaugos sistemos 

institucija), privalo turėti licenciją ar rašytinį sutikimą. Tokią 

licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka 

išduoda Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis 

sutikimas importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) ginklus, 

ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis licencijos ir rašytinio 

sutikimo turėtojui suteikia teisę: 

 

Dėl 24 str.  

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių prekyba 1. 

Lietuvos Respublikoje šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 

punktuose nurodytais ginklais, jų dalimis, A kategorijos 

ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, taip pat 

šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į 

kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 

straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, Ginklų fondas. K kitais A, B, C, D 

kategorijų ginklais, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, 

ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis turi teisę prekiauti 

Ginklų fondas, Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai 

asmenys, turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti 

civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, 

jų dalimis. Tokią licenciją ar rašytinį sutikimą Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduoda Policijos departamentas. 

 

Dėl 41 str.  

3. Tinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai, 

pramoninės gamybos šaudmenys, jų dalys asmens prašymu 

realizuojami per Ginklų fondą arba subjektus, turinčius teisę 
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prekiauti ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis. 

Jeigu asmuo, kuriam policijos įstaiga panaikino leidimo laikyti 

ginklus ar leidimo nešiotis ginklus galiojimą, per 30 

kalendorinių dienų nesikreipia į policijos įstaigą su prašymu 

realizuoti ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis, ginklas, 

ginklo priedėlis, šaudmenys, jų dalys perduodami Ginklų 

fondui subjektui, turinčius teisę prekiauti ginklais realizuoti. 

Netinkami saugiai naudoti ginklai, ginklų priedėliai, 

šaudmenys, jų dalys, kurie nepriimami realizuoti, neatlygintinai 

(išskyrus turinčius istorinę ar kriminalistinę vertę ginklus, 

ginklų priedėlius ir šaudmenis) perduodami sunaikinti Ginklų 

fondui ar kitam subjektui turinčiam licenciją ginklų remontui. 

 

4. Per 10 kalendorinių dienų nuo ginklo, giklo priedėlio, 

šaudmenų, jų dalių realizavimo dienos jų savininkui pranešama 

apie realizuotą ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenis, jų dalis ir 

jam atvykus sumokama realizavus šį ginklą, ginklo priedėlį, 

šaudmenis, jų dalis gauta pinigų suma, atskaičius realizavimo 

išlaidas. Perduoto subjektui, turinčiam teisę prekiauti ginklais 

Ginklų fondui realizuoti ginklo, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių tinkamumas naudoti nustatomas ir jų vertė 

apskaičiuojama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka. 

 

Dėl 42 str.  

4. Jeigu paveldėtojas leidimo nešiotis ginklą ar leidimo laikyti 

ginklą negauna arba atsisako ginklą perdirbti, išduodamas 

leidimas ginklą parduoti. Leidimas parduoti galioja ne ilgiau 

kaip 10 kalendorinių dienų. Ginklas ir šaudmenys realizuojami 

šio įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Per 10 

kalendorinių dienų nuo ginklo atidavimo realizuoti dienos 

paveldėtojas teritorinei policijos įstaigai turi pateikti pažymą, 

kad ginklas pateiktas realizuoti Ginklų fondui ar subjektui, 

turinčiam teisę prekiauti tokios rūšies ginklais. Leidimas 

parduoti ginklą suteikia teisę laikyti ginklą 10 kalendorinių 

dienų ir per šį terminą jį pateikti realizuoti. 
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5. Per 10 kalendorinių dienų nuo paveldėto ginklo realizavimo 

dienos paveldėtojui pranešama apie realizuotą ginklą ir jam 

atvykus išmokama šio įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta 

pinigų suma. Perduoto Ginklų fondui realizuoti ginklo 

tinkamumas naudoti nustatomas ir vertė apskaičiuojama 

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

6. Jeigu paveldėtojas be svarbių priežasčių per vieną mėnesį 

nuo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo nesikreipia į teritorinę 

policijos įstaigą dėl leidimo nešiotis ginklą ar leidimo laikyti 

ginklą gavimo arba leidimo jį parduoti ar perdirbti arba per 10 

kalendorinių dienų, kai buvo gavęs leidimą parduoti ginklą, 

neperduoda ginklo realizuoti ir teritorinei policijos įstaigai 

nepateikia šio straipsnio 4 dalyje nurodytos pažymos, kad 

ginklas, šaudmenys yra perduoti realizuoti, ginklas, šaudmenys 

paimami neatlygintinai ir perduodami Europos fiziniam 

asmeniui ar Europos juridiniam asmeniui Ginklų fondui 

realizuoti ar sunaikinti. 

 

Teisėtai fizinio asmens ar organizacijos (sporto klubo) 

įsigyto ginklo paėmimas ar leidimo panaikinimas mūsų 

vertinimu yra analogiškas papročiui atimti ar net 

sulaužyti karininko kardą. Naujo įstatymo 

įgyvendinimas neturėtų pažeminti asmenų, kurie įsigijo 

ginklus iki Projekto įsigaliojimo ir juos atimti ar 

priversti parduoti. Teisėtai išsigytų ginklų atėmimas / 

leidimų panaikinimas yra totalitarinių valstybių 

praktika, todėl raginame atsisakyti šios praktikos 

Lietuvoje. Pagal Projekto siūlomą redakciją A 

kategorijos ginklų civilinėje apyvartoje nebus daug, 

todėl ginklų kontrolė nenukentės, o valstybė išsaugos 

deramą orumą. Atitinkamai dėl 2 str. Įstatymo 

įsigaliojimas ir įgyvendinimas siūlome, kad:  

4. Asmenys, turintys licencijas importuoti, eksportuoti 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ar 

licencijas prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų 

priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, kurie šio įstatymo 

Neatsižvelgta. Numatoma, kad įstatymas nedraus Šaulių 

sąjungos nariams, šauliams sportininkams ir kitiems 

įsigyti ir turėti pusiau automatinių ginklų su didelės talpos 

dėtuvėmis, todėl asmenys turės galimybę šiuo ginklus 

parduoti komiso pagrindais Šaulių sąjungos nariams, 

šauliams sportininkams ir kitiems asmenims, kurie turės 

teisę įsigyti ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. 

Asmenims, kurie realizuos tokius ginklus komiso 

pagrindais, bus sumokama piniginė kompensacija.     
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1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7 punkte 

nurodytus ginklus ar šių ginklų dėtuves, į kurias telpa 

daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 1 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytus 

ginklus ar šių ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 

10 šovinių, šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos 

Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 

straipsnio 6, 9 ir 10 punktuose nurodytus ginklus įsigijo 

iki šio įstatymo įsigaliojimo, turi teisę pareikalauti, kad 

privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio įstatymo 

įsigaliojimo perduoti išvardyti ginklai ir (ar) jų dėtuves 

būtų išpirktos realizuoti Ginklų fondo prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar kitos 

Vyriausybės paskirtos institucijos. 

 

Dėl 2 str.  

4. Duslintuvas – įtaisas, tvirtinamas prie šaunamojo 

ginklo vamzdžio laibgalio arba integruotas į šaunamojo 

ginklo konstrukciją, kurio pagrindinė paskirtis – mažinti 

šūvio garsą mažinti šūvio garsą mažiau 95 dB, 

panaudojant jame esančią specialią (specialias) 

išsiplėtimo kamerą (kameras) ir (ar) pertvarėlę 

(pertvarėles), membraną (membranas) ar kitus panašius 

konstrukcijos elementus. Iš dalies (tik šauliams ir 

kariams savanoriams) 

Neatsižvelgta. Gamintojai duslintuvų parametruose 

nurodo ne konkretaus šūvio garsą naudojant duslintuvą, o 

kiek dB konkretus duslintuvas sumažina šūvio garsą. 

Pavyzdžiui, .22 LR kalibro ginklams garsas mažinamas – 

35-40 dB, t. y. panaudojant duslintuvą su tokio kalibro 

ginklu šūvio garsas būtų apie 80–95 dB. Taip pat yra 

gaminami duslintuvai pneumatiniams ginklams. 

Panaudojus duslintuvą su pneumatiniu ginklu jo garsas 

būtų apie 70 dB.  

Atsižvelgus į pastabą, tokie duslintuvai būtų leidžiami ir 

juos būtų galima naudoti ne tik su pneumatiniais ar mažo 

kalibro ginklais, bet ir su koviniais ginklais. 

 

Reglamentas (ES) Nr. 258/2012 turi būti nurodytas ne 

tik 21, 37 punkte, bet ir 39 Leidimas importuoti ginklus 

ir 40 Leidimas įvežti (išvežti) pavienius ginklus 

punktuose. 

Neatsižvelgta. Reglamentas (ES) 258/2012 yra 

tiesioginio taikymo teisės aktas, todėl nėra būtina visų jo 

nuostatų perkelti į įstatymą.  
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Dėl 3 str. (A kategorija) 

Išbraukti 11) duslintuvai, naktiniai taikikliai; 

Išbraukti 18) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo 

jėga viršija 1 200 N;  

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projekte numatyta 

galimybė Šaulių sąjungos nariams įsigyti ir turėti 

naktinius taikiklius.  

Taip pat nustatyta, kad įstatymas netaikomas lankams 

(nepaisant jų įtempimo galios). Tačiau kitus templinius 

ginklus (arbaletus) numatoma  priskirti A ar B kategorijai.  

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 straipsnio nuostatas 

valstybė narė savo teisės aktuose gali nustatyti griežtesnes 

nuostatas, nei numatytos Direktyvoje.  
  

Dėl 4 str. B kategorijos ginklai B kategorijai 

priskiriami: 

8) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra nuo 

200 Niutonų iki 1 200 N duslintuvai, naktiniai taikikliai.  

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymo projekte nustatyta, kad 

įstatymas netaikomas lankams (nepaisant jų įtempimo 

galios). Tačiau kitus templinius ginklus (arbaletus) 

numatoma priskirti A ar B kategorijai.  

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 straipsnio nuostatas 

valstybė narė savo teisės aktuose gali nustatyti griežtesnes 

nuostatas, nei numatytos Direktyvoje.  

Dėl 7 str. Draudžiami ginklai, ginklų priedėliai ir 

šaudmenys 1. Lietuvos Respublikoje draudžiami visi 

ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriuos 

draudžia Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. 

 

VRM PD Aiškinamajame rašte turėtų būti išvardinti 

visi ginklai, kurie šiuo metu draudžiami.  

 

Neatsižvelgta. Įstatymas aiškiai nustato draudžiamus 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis. Visos 

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys yra skelbiamos 

viešai.   

Dėl 13 str.  

22. Medžioklei B ir C kategorijų ilguosius graižtvinius, 

lygiavamzdžius, pneumatinius ginklus, templinius 

ginklus (lankus) jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne 

jaunesni kaip 18 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai 

gyventojai, turintys galiojantį medžiotojo bilietą, ir 

subjektai, turintys licenciją nuomoti ginklus, gavę 

leidimą. Neatsižvelgta 

 

Atsižvelgta iš dalies. Įstatymas netaikomas lankams 

(nepaisant jų įtempimo galios). Tačiau kitus templinius 

ginklus (arbaletus) numatoma  priskirti A ar B kategorijai.  

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 3 straipsnio nuostatas 

valstybė narė savo teisės aktuose gali nustatyti griežtesnes 

nuostatas, nei numatytos Direktyvoje.  
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Dėl 13 str.  

9. Šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6 7–9 punktuose, B ir C kategorijų 

ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti ne jaunesni 

kaip 18 metų šauliai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą. 

Kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai 

A kategorijos ginklus, išvardytus šio įstatymo 3 

straipsnio 6 7–9 punktuose, B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis gali įsigyti ir turėti kariai savanoriai ar kiti 

aktyviojo rezervo kariai, išlaikę egzaminą ir gavę 

leidimą.  

 

 

Neatsižvelgta. Įstatymu siūloma leisti Šaulių sąjungos 

nariams įsigyti ir turėti pusiau automatinius ginklus 

perdirbtus iš automatinių ginklų. Šie ginklai yra tinkami 

šaulio tarnybai.    

Pažymėtina, kad pagal Direktyvos 6 straipsnio 2 dalies 

nuostatas valstybė narė gali leisti išimties tvarka įsigyti ir 

turėti A kategorijos ginklus, kai tai susiję su nacionaline 

gynyba.   

Dėl 13 str.  

14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6 7-8 punktuose, gali įsigyti ir 

turėti ne jaunesni kaip 19 metų Lietuvos Respublikos 

nuolatiniai gyventojai – šaudymo sporto organizacijų 

nariai, kurie ne mažiau kaip 12 mėnesių reguliariai 

užsiėmė sportiniu šaudymu bei aktyviai treniravosi 

rengdamiesi šaudymo varžyboms ar dalyvavo šaudymo 

varžybose, kurias yra pripažinusi Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės pripažinta sporto organizacija arba 

Tarptautinė praktinio šaudymo sporto konfederacija, kai 

ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo 

rungčiai, kurią yra pripažinusi Kūno kultūros ir sporto 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

pripažinta sporto organizacija ar Tarptautinė praktinio 

šaudymo sporto konfederacija, gavę leidimą. 

 

Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į Direktyvos 6 

straipsnio 6 dalies nuostatas terminas „tarptautinė 

praktinio šaudymo sporto konfederacija“ pakeistas į 

terminą „tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto 

federacija“.   

 

Dėl 14 str.: 

2. Teisėtai į Lietuvos Respubliką atvykę ne jaunesni 

kaip 21 metų trečiųjų šalių gyventojai, taip pat Europos 

fiziniai asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos 

nuolatiniai gyventojai, įsipareigoję, kad įsigyti ginklai ir 

Neatsižvelgta. Nėra pagrindo drausti kitų valstybių narių 

sportininkams, kuriems jų valstybėse yra leidžiama įsigyti 

ir turėti pusiau automatinius ginklus su didelės talpos 

dėtuvėmis, įsigyti ginklus Lietuvoje.  
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(ar) šaudmenys iš Lietuvos Respublikos bus išvežti ne 

vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo, 

turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje šio įstatymo 3 

straipsnio 6 7–10 punktuose nurodytus ginklus, B, C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis. 

3. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, norintys 

Lietuvos Respublikoje įsigyti šio įstatymo 3 straipsnio 6 

7–10 punktuose nurodytų ginklų, B, C kategorijų ginklų 

ir (ar) šaudmenų, privalo pateikti Europos Sąjungos 

valstybės, kurios piliečiai jie yra ar kurioje jie nuolat 

gyvena, kompetentingos institucijos išduotą išankstinį 

sutikimą dėl ginklų įvežimo arba kitos užsienio 

valstybės, kurios piliečiai jie yra ar kurioje jie nuolat 

gyvena, dokumentą, patvirtinantį teisę įvežti ginklą, 

šaudmenis į Europos Sąjungos valstybę narę ar kitą 

užsienio valstybę, ir Vyriausybės įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka gauti leidimą įsigyti ginklus. 

 

Dėl 16 str. Ginklo ir šaudmenų naudotojas 

1. Fizinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos 

ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu 

gyvenančiam šeimos nariui, turinčiam teisę laikyti ar 

nešiotis tos kategorijos ginklą. Ginklas turi būti 

laikomas fizinio asmens, perleidusio jam priklausantį B 

ar C kategorijos ginklą nuolat naudoti kartu 

gyvenančiam šeimos nariui, gyvenamojoje vietoje. 

Laikyti ar nešiotis ginklą kartu gyvenantis šeimos narys 

gali tik šiame įstatyme nustatyta tvarka gavęs leidimą 

laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus. 

 

Siūlome šį punktą pakeisti taip: Fizinis asmuo jam 

priklausantį B ar C kategorijos ginklą gali perleisti 

nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui, 

turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. 

Ginklas turi būti laikomas fizinio asmens, perleidusio 

jam priklausantį B ar C kategorijos ginklą nuolat 

Neatsižvelgta. Ginklas yra laikomas savininko 

nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Asmenų, kurie gyvena 

kartu su savininku, reputacija yra patikrinta, taip 

sumažinant riziką, kad ginklas bus panaudotas neteisėtai. 

Nustačius, kad ginklo naudotojais bus ne kartu gyvenantis 

šeimos narys, didėtų rizika, kad ginklu pasinaudos teisės 

tam neturintys asmenys.   
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naudoti kartu gyvenančiam šeimos nariui, 

gyvenamojoje vietoje. Laikyti ar nešiotis ginklą kartu 

gyvenantis šeimos narys gali tik šiame įstatyme 

nustatyta tvarka gavęs leidimą laikyti ginklus ar leidimą 

nešiotis ginklus. 

 

Ši nuostata, kad fizinis asmuo jam priklausantį B ar C 

kategorijos ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu 

gyvenančiam šeimos nariui sudaro nepagristą kliūtį 

šeimos nariams naudoti turimą ginklą savo pomėgiams 

(medžioklei ar sportui). Turimi ginklai šeimoje dažnai 

būna pirkti iš bendrų lėšų, arba  paveldėti iš tėvų ar 

senelių kaip  šeimos relikvijos.  

 

Kadangi šeimos narys turi teisę laikyti ar nešiotis tos B 

ar C kategorijos ginklą, keistai ir nelogiškai atrodo 

įstatymo nuostata, kad šeimos narys būtinai privalo 

gyventi kartu su pagrindiniu ginklo turėtoju: sukūręs 

savo šeimą jaunas žmogus negali gyventi atskirai, nes 

praras teisę naudotis bendru šeimos turtu – B ar C 

kategorijos ginklu. 

 

Dėl 18 str.  

8) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

nustatyta tvarka įtariamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius 

arba kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką; 

 

Prokuratūra nesilaiko standartinio ikiteisminio tyrimo 6 

mėnesių termino nustatyto baudžiamojo proceso 

kodekse. Pavyzdžiui, siekiama, kad vidutinė 

ikiteisminio tyrimo dėl apysunkių ir sunkių 

ekonominio-finansinio pobūdžio nusikaltimų trukmė 

(kalendorinėmis dienomis) būtų iki 480 dienų, o 

Generalinėje prokuratūroje iki 900 dienų (Žr. 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos generalinio 

prokuroro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. I-8  

Neatsižvelgta. Asmens, kuris Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka įtariamas 

arba kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką, 

reputacija nesikeičia dėl to, kad nuo įtarimų ar kaltinimų 

pareiškimo praėjo tam tikras terminas. Asmens reputacija 

tampa nepriekaištinga, tik kai kaltinimai ar įtarimai 

panaikinami.  



8

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS 

PROKURATŪROS 2016-2018 METŲ STRATEGINIS 

VEIKLOS PLANAS). Mūsų nuomone, ilgesnį ribojimą 

prokuroras turėtų nustatyti per teismą. 

 

Dėl 21 str. 

10) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka žymėti į Lietuvos Respubliką įvežtus, 

pagamintus ar specialaus statuso subjektų į civilinę 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvartą 

perduotus šio įstatymo 3 straipsnio 6 7-10 punktuose 

nurodytus ginklus, taip pat B kategorijos šaunamuosius 

ginklus, jeigu jie nėra nustatyta tvarka pažymėti; 

11) Vyriausybės nustatyta tvarka įvežęs į Lietuvos 

Respubliką ginklus, šaudmenis, ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas, o norėdamas išvežti ginklus, šaudmenis iš 

Lietuvos Respublikos, ne vėliau kaip prieš 5 darbo 

dienas iki numatomo ginklų, šaudmenų išvežimo 

elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių 

paslaugų sistemą pateikti įvežtų ar numatomų išvežti 

šio įstatymo 3 straipsnio 6 7–10 punktuose nurodytų 

ginklų, B ir C kategorijų šaunamųjų ginklų 

identifikacinius duomenis (ginklo šalį gamintoją ir 

gamybos vietą, markę, modelį, kalibrą, gamintojo 

pavadinimą, pagaminimo metus ir identifikacinį 

numerį), šaudmenų duomenis (identifikacinį gamintojo 

žymenį, gamintojo pavadinimą, šaudmenų partijos 

identifikacinį numerį, kalibrą ir šaudmenų tipą, kiekį), 

ginklų, šaudmenų tiekėjų ar gavėjų duomenis 

(pavadinimą, vardą, pavardę, adresą) policijos 

įstaigoms, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių 

ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą; 

 

Neatsižvelgta. Numatoma, kad A kategorijos pusiau 

automatiniais ginklais, perdirbtais iš automatinių ginklų, 

bus prekiaujama civilinėje apyvartoje. Atsižvelgiant į tai, 

būtina juos pažymėti.   

Dėl 23 str.  

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ar jų dalių eksportas 

(išvežimas), importas (įvežimas) ir tranzitas 

Neatsižvelgta. Konkrečių priemonių planą ir įstatymų ir 

kitų teisės aktų paketą dėl Ginklų fondo prie Vidaus 

reikalų ministerijos reorganizavimo rengia atskira vidaus 
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1. Ginklų fondas turi teisę importuoti (įvežti), 

eksportuoti (išvežti) A visų kategorijos ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis, jų dalis. Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota krašto 

apsaugos sistemos institucija turi teisę importuoti 

(įvežti) visų kategorijų krašto apsaugos sistemai skirtus 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis. 

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, 

norintys importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) A, B, 

C, D kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

jų dalis (išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 

punktuose nurodytus ginklus, jų dalis, taip pat šio 

įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, 

į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 

straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias 

telpa daugiau kaip 10 šovinių, kuriuos turi teisę 

importuoti (įvežti) tik Ginklų fondas ir Lietuvos 

Respublikos krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota 

krašto apsaugos sistemos institucija), privalo turėti 

licenciją ar rašytinį sutikimą. Tokią licenciją ar rašytinį 

sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Policijos 

departamentas. Licencija ar rašytinis sutikimas 

importuoti (įvežti), eksportuoti (išvežti) ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis, jų dalis licencijos ir rašytinio 

sutikimo turėtojui suteikia teisę: 

3. Norintys importuoti, eksportuoti ar gabenti tranzitu 

per Lietuvos Respubliką A, B, C, D kategorijos ginklus, 

ginklų priedėlius, jų šaudmenis, jų dalis, importuotojas, 

eksportuotojas, užsienio valstybės ūkio subjektas (tik 

dėl gabenimo tranzitu per Lietuvos Respubliką) 

kiekvienai ginklų partijai turi gauti leidimą eksportuoti, 

importuoti ar vežti ginklus tranzitu. Eksporto atveju 

eksportuotojas vietoj leidimo eksportuoti ginklus gali 

gauti daugkartinį leidimą, kai eksportuojamos kelios A, 

B, C, D kategorijų ginklų partijos vienam nustatytam 

gavėjui, arba bendrąjį leidimą, kai eksportuojamos 

reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-

621 sudaryta darbo grupė. Šiuo metu Vidaus reikalų 

ministerija yra parengusi Vyriausybės išvados projektą, 

kuriuo pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Vidaus 

reikalų ministerija pradėjo rengti įstatymų projektus dėl 

Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

panaikinimo. 
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kelios A, B, C, D kategorijų ginklų partijos keliems 

nustatytiems gavėjams. Šioje dalyje nurodytus leidimus 

Reglamento (ES) Nr. 258/2012 ir Vyriausybės arba jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda Policijos 

departamentas. Leidimas eksportuoti, importuoti ar 

vežti ginklus tranzitu galioja ne ilgiau nei 1 metus. Be 

šių leidimų galima eksportuoti, importuoti, gabenti 

tranzitu per Lietuvos Respubliką senovinius ginklus, 

pneumatinių ginklų šaudmenis. 

4. A, B, C, D kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių eksporto (išvežimo), importo 

(įvežimo), vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką 

tvarką nustato Vyriausybė. 

 

Dėl 24 str. 2 p. 

5) registruoti visų kategorijų ginklų, ginklų priedėlių ir 

šaudmenų (išskyrus šaudmenis D kategorijos ginklams, 

dujų įrenginius (balionėlius) ir D kategorijos šaltuosius 

ginklus), parako, kapsulių ir tūtelių su įstatytomis 

kapsulėmis tiekėjus ir pirkėjus nustatytos formos 

žurnale; 

 

Neatsižvelgta. Parakas, kapsulės ir tūtelės su įstatytomis 

kapsulėmis yra pagrindinės šaudmens dalys. Siekiant, kad 

tokių dalių negalėtų įsigyti teisės tam neturintys asmenys, 

būtina nustatyti, kad ginklų prekiautojas tikrina, ar 

asmenys turi teisę įsigyti tokių dalių, ir juos registruoja.  

 

Dėl 24 str. 2 p.  

6) pateikti teritorinei policijos įstaigai vieną kartą per 

pusmetį duomenis apie visus  asmenims parduotus D 

kategorijos ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis 

pagal policijos generalinio komisaro nustatytą formą; 

 

Neatsižvelgta. Panaikinus ginklų prekiautojų pareigą 

teikti duomenis apie D kategorijos ginklus, policijos 

įstaigos neturėtų duomenų apie D kategorijos ginklus, 

kurie yra parduodami fiziniams asmenims. Šie duomenys 

reikalingi vykdant ginklų apyvartos analizę Lietuvoje.  

Dėl 25 str. Vertimasis tarpininko veikla  

1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

prekiautojai ar pirkėjai turi teisę sudaryti sutartis dėl A, 

B, C, D kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių (išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 

punktuose nurodytus ginklus, jų dalis) įsigijimo, 

importo (įvežimo), eksporto (išvežimo) per tarpininkus. 

Neatsižvelgta. Teisės prekiauti A kategorijos ginklais, 

taip pat B kategorijos trumpaisiais ginklais suteikimas 

tarpininkams yra susijęs su Ginklų fondo prie Vidaus 

reikalų ministerijos išimtinių teisių panaikinimu. 

Konkrečių priemonių planą ir įstatymų bei kitų teisės aktų 

paketą dėl Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

reorganizavimo rengia atskira vidaus reikalų ministro 

2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-621 sudaryta darbo 
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grupė.  Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija yra 

parengusi Vyriausybės išvados projektą, kuriuo 

pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Vidaus reikalų 

ministerija pradėjo rengti įstatymų projektus dėl Ginklų 

fondo prie Vidaus reikalų ministerijos panaikinimo. 

 

Dėl 37 str. Pavienių ginklų įvežimas į Lietuvos 

Respubliką, išvežimas iš jos, vežimas tranzitu per 

Lietuvos Respubliką: 

vietoje „3 straipsnio  6–10 punktuose nurodytus 

ginklus“, nurodyti: „3 straipsnio  7–8 punktuose 

nurodytus ginklus“,  

11. Tvarką, reglamentuojančią pavienių šio įstatymo 3 

straipsnio 2, 6-10  7-10 punktuose nurodytų ginklų, A, 

B, C, D kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos, 

vežimą tranzitu, vežimą Lietuvos Respublikoje ir 

informacijos apie ginklų vežimą užsienio valstybėms 

pateikimą, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija. 

 

Perkelti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP 

nurodytiems kriterijams  į įstatymo punktą  

4) jo išdavimas prieštarauja Bendrojoje pozicijoje 

2008/944/BUSP nurodytiems  kriterijams: 

 

Neatsižvelgta. Įstatymu numatoma suteikti teisę kai kurių 

grupių asmenims (Šaulių sąjungos nariams, 

kolekcininkams, filmų kūrėjams ir kt.) įsigyti ir turėti A 

kategorijos ginklų. Nėra pagrindo drausti jiems įvežti 

tokius ginklus iš užsienio valstybių nustatyta tvarka gavus 

leidimą.    

Bendroji pozicija 2008/944/BUSP yra skelbiama viešai.   

Dainius 

Skukauskas 

Siūlau 2 straipsnio 4 dalį patikslinti taip: 

„Duslintuvas – įtaisas, tvirtinamas prie šaunamojo ginklo 

vamzdžio laibgalio arba integruotas į šaunamojo ginklo 

konstrukciją, kurio pagrindinė paskirtis – mažinti šūvio garsą 

mažiau 95 dB, panaudojant jame esančią specialią (specialias) 

išsiplėtimo kamerą (kameras) ir (ar) pertvarėlę (pertvarėles), 

membraną (membranas) ar kitus panašius konstrukcijos 

elementus.“ 

 

Atlikti medicininiai tyrimai rodo, kad žmogaus klausa patiria 

Neatsižvelgta. Gamintojai duslintuvų parametruose 

nurodo ne konkretaus šūvio garsą naudojant duslintuvą, o 

kiek dB konkretus duslintuvas sumažina šūvio garsą. 

Pavyzdžiui, .22 LR kalibro ginklams garsas mažinamas – 

35-40 dB, t. y. panaudojant duslintuvą su tokio kalibro 

ginklu šūvio garsas būtų apie 80–95 dB. Taip pat yra 

gaminami duslintuvai pneumatiniams ginklams. 

Panaudojus duslintuvą su pneumatiniu ginklu jo garsas 

būtų apie 70 dB.  

Atsižvelgus į pastabą, tokie duslintuvai būtų leidžiami ir 
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fiziologinį poveikį (laikina apkurtimą) jau nuo 80 iki 120 dB 

garso, o traumatizmą (pažeidžia klausą) – 120-140 dB. Ginklo 

šūvio garsas yra nuo 130 dB (.22LR kal.) iki 160 dB (9 x 19 

mm. ir .308 Win. kal.). Nenurodžius ribos, nuo kokio garso 

stiprumo įtaisas jau priskiriamas duslintuvams – kiltų daug 

nesusipratimų, teisminių ginčų ir/arba šio punkto įvairių 

traktavimų. Sportiniame šaudyme ar medžioklėje prie 

šaunamojo ginklo vamzdžio tvirtinami įvairūs kompensatoriai, 

kurių paskirtis - mažinti išmetamąją liepsną šūvio metu, 

mažinti ginko atatranką ir nukreipti (išsklaidyti) šūvio 

garsą. Jeigu pas medžiotoją medžioklės metu būtų paimtas 

šautuvas .308 Win. kalibro (kurio šūvio garsas yra nuo 160 dB) 

su ant vamzdžio galo pritvirtintu kompensatoriumi, kuris 

sumažina šūvio garsą iki 110 dB, nuo kurio žmogaus klausa 

patiria fiziologinį poveikį - laikiną apkurtimą, tai kiltų 

klausimas, ar jis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn 

kaip A kategorijos priedelio turėtojas? Siūlau juridiniams ar 

fiziniams asmenims, norintiems gaminti ginklų kompensatorius 

ar prekiauti kompensatoriais, kurie gali mažinti šūvio garsą, 

savo lėšomis atlikti sertifikuotose labaratorijose garso stiprumo 

ekspertizę ir pateikti dokumentus gauti leidimus PD 

licencijavimo skyriuje. 

 

juos būtų galima naudoti ne tik su pneumatiniais ar mažo 

kalibro ginklais, bet ir su koviniais ginklais. 

 

  

 

 

Siūlau 16 straipsnio 1 dalį pakeisti taip: 

Fizinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos ginklą gali 

perleisti nuolat naudoti tik kartu gyvenančiam šeimos nariui, 

turinčiam teisę laikyti ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Ginklas 

turi būti laikomas fizinio asmens, perleidusio jam priklausantį 

B ar C kategorijos ginklą nuolat naudoti kartu gyvenančiam 

šeimos nariui, gyvenamojoje vietoje. Laikyti ar nešiotis ginklą 

kartu gyvenantis šeimos narys gali tik šiame įstatyme nustatyta 

tvarka gavęs leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus. 

 

Ši nuostata, kad fizinis asmuo jam priklausantį B ar C 

kategorijos ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu 

gyvenančiam šeimos nariui sudaro nepagristą kliūtį šeimos 

Neatsižvelgta. Ginklas yra laikomas savininko 

nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Asmenų, kurie gyvena 

kartu su savininku, reputacija yra patikrinta, taip 

sumažinant riziką, kad ginklas bus panaudotas neteisėtai. 

Nustačius, kad ginklo naudotojais bus ne kartu gyvenantis 

šeimos narys, didėtų rizika, kad ginklu pasinaudos teisės 

tam neturintys asmenys.   
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nariams naudoti turimą ginklą savo pomegiams (medžioklei ar 

sportui). Turimi ginklai šeimoje dažnai būna pirkti iš bendrų 

lėšų, arba paveldėti iš tėvų ar senelių kaip šeimos relikvijos. 

Kadangi šeimos narys turi teisę laikyti ar nešiotis tos B ar C 

kategorijos ginklą, keistai ir nelogiškai 

atrodo įtatymo nuostata, kad šeimos narys būtinai privalo 

gyventi kartu su pagrindiniu ginklo turėtoju: sukūręs savo 

šeimą jaunas žmogus negali gyventi atskirai, nes praras teisę 

naudotis bendru šeimos turtu – B ar C kategorijos ginklu. 

 

Savigynos 

šaudymo sporto 

klubo  

„IDPA.LT“ 2017-

11-27 raštas Nr. 

I-31 

Šio įstatymo 7 straipsnio 3 punktu siūloma uždrausti civilinėje 

apyvartoje trumpųjų pusiau automatinių ginklų dėtuves, į 

kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 

straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų (ilgųjų graižtvinių pusiau 

automatinių ginklų) dėtuves, 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 

A kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar 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 istaigos, kiti asmenys, 

kuriems tokia teisę suteikta pagal šį istatymą. 

 

Šio įstatymo 13 straipsnyje 14 punkte numatyta, kad „Sportui 

A kategorijos ginklus, išvardytus šio istatymo 3 straipsnio 6–8 

punktuose, gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 19 metų 

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai – šaudymo sporto 

organizacijų nariai, kurie ne mažiau kaip 12 mėnesių reguliariai 

užsimė sportiniu šaudymu bei aktyviai treniravosi rengdamiesi 

šaudymo varžyboms ar dalyvavo šaudymo varžybose, kurias 

yra pripažinusi Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybs pripažinta sporto 

organizacija arba Tarptautinė praktinio šaudymo sporto 

Atsižvelgta iš dalies. Siekiant aiškumo, įstatymo 13 

straipsnio 14 dalyje vietoj Kūno kultūros ir sporto 

departamento pripažintos sporto organizacijos įrašyta 

„nacionalinė šaudymo sporto šakos federacija“, o vietoj 

Tarptautinės praktinio šaudymo sporto konfederacijos 

įrašyta „tarptautiniu mastu pripažinta šaudymo sporto 

federacija“.  
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konfederacija, kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas 

šaudymo rungčiai, kurią yra pripažinusi Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės pripažinta sporto organizacija ar Tarptautinė 

praktinio šaudymo sporto 

konfederacija, gavę leidimą. 

 

Mūsų klubo nariai kategoriškai nesutinka su tuo, kad tik šioms 

organizacijoms palikta teisė naudoti sportinei veiklai dėtuves 

ilgiesiems pusiau automatiniams 

šaunamiesiems ginklams į kurias telpa daugiau nei 10 šovinių, 

motyvuodami tuo, kad ilgą laiką praktikuojame savigynos 

šaudymą, naudodami būtent ilguosius graižtvinius, pusiau 

automatinius ginklus su didesnės nei 10 šovinių talpos 

dėtuvėmis. Klubo organizuojamose varžybose dalyvauja ne tik 

asmenys, turintys šaunamuosius ginklus sportui, tačiau ir 

Lietuvos Kariuomens kariai, policijos pareigunai, Lietuvos 

Šaulių sąjungos nariai. Mūsų klubo narių iniciatyva kuriama 

tarptautinė organizacija „INTERNATIONAL DEFENSIVE 

MULTIGUN ASSOCIATION“, kurios taisyklės numato pusiau 

automatinių ilgųjų šaunamųjų ginklų su dėtuvėmis, 

talpinančiomis daugiau nei 10 šovinių, naudojimą sportui. 

Tačiau įsigaliojus įstatymui su siūlomais pakeitimais, mes 

nebegalėtume organizuoti tokių varžybų Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. Atkreipiame Jūsų dėmesi, jog šaudymo sporto 

varžybos pritraukia nemažai sportininkų iš kaimyninių šalių, ir 

teigiamai veikia atvykstamojo turizmo vystymą šalyje. 

 

Todėl prašome palikti istatyme galimybę turėti dėtuves 

ilgiesiems šaunamiesiems pusiau automatiniams ginklams 

oficialiai pripažintų šaudymo sporto organizacijų arba 

tarptautiniu mastu įsteigtų ir oficialiai pripažintų šaudymo 

sporto federacijų nariams (kaip tai šiuo metu yra leista 

Lietuvos policijos generalinio komisaro isakymu Nr. 5–V-735, 

2017 m. rugpjūčio 30 d.) 
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7 straipsnyje numatytas draudimas savigynai naudoti lazerinius 

taikiklius. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pasauliniai ginklų 

gamintojai iš karto integruoja lazerinius taikiklius į savigynai 

skirtus trumpuosius šaunamuosius ginklus. Nes šie taikikliai 

padidina asmens, kuris priverstas naudoti šaunamąjį ginklą 

savigynai galimybes efektyviai apsiginti, taip pat taikiklio 

suformuotas pataikymo taškas gali atgrasyti užpuoliką 

(veikdamas kaip psichologinis faktorius) ir taip gali būti 

išvengta 

ginklo panaudojimo. Taip pat lazerinio taikiklio naudojimas 

sumažina 3-iųjų asmenų sužalojimo galimybę šaunamojo 

ginklo panaudojimo atveju. 

 

Neatsižvelgta. Lazeriniai taikikliai yra skirti šaulio 

taiklumui padidinti, esant didesniems šūvio atstumams 

(15 metrų ir daugiau). Naudoti ginklą savigynai iš tokio 

atstumo dažniausiai nėra aktualu.     

Įstatymo 24 str. 1 punkte numatyta, jog „4 straipsnio 1, 2, 3 

punktuose nurodytais ginklais (trumpieji šaunamieji ginklai), jų 

dalimis, A kategorijos ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis, ju dalimis, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 

punkte nurodytu ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa daugiau kaip 

20 šovinių, ir šio įstatymo 3 

straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvėmis, į kurias telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, turi teisę prekiauti tik Ginklų fondas. 

Mūsų nuomone šis draudimas prekiauti trumpaisiais 

šaunamaisiais ginklais Lietuvos Respublikoje veikiantiems 

juridiniams asmenims, kurie turi licenciją ginklų prekybai, taip 

pat neturi jokio pagrindo. 

Atsižvelgiant į kaimyninių šalių (Latvija, Estija. Lenkija, 

Suomija ir kitų, kur trumpaisiais šaunamaisiais ginklais 

leidžiama prekiauti juridiniams asmenims, kurie turi licenciją 

ginklų prekybai) patirti, nėra jokio tokios prekybos neigiamo 

efekto. Priešingai – Lietuvos Respublikos ginklu fondas neturi 

ginklų pasirinkimo, kuris 

tenkintų aukštų rezultatų siekiančių sportininkų poreikį, todėl 

jie ginklus skirtus sportui priversti įsigyti kitose šalyse, o 

Lietuvos biudžetas negauna mokesčių, kuriuos gautų, jei 

prekyba vyktų Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

 

Neatsižvelgta. Konkrečių priemonių planą ir įstatymų bei 

kitų teisės aktų paketą dėl Ginklų fondo prie Vidaus 

reikalų ministerijos reorganizavimo rengia atskira vidaus 

reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1V-

621 sudaryta darbo grupė. Šiuo metu Vidaus reikalų 

ministerija yra parengusi Vyriausybės išvados projektą, 

kuriuo pritariama Ginklų fondo panaikinimui. Vidaus 

reikalų ministerija pradėjo rengti įstatymų projektus dėl 

Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos 

panaikinimo. 
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