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DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO  

 

Vidaus reikalų ministerija pakartotinai teikia derinti Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymo projektas), 

patikslintą pagal suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovų pastabas ir pasiūlymus. 

Įstatymo projekto tikslas – įgyvendinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl 

ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 2017 L 137, p. 22), (toliau – Direktyva). Įstatymo 

projekto numatomo teisinio reguliavimo priemonės ir kita informacija nurodyti įstatymo projekto 

aiškinamajame rašte.  

Įstatymo projektas neįgyvendina  Vyriausybės programos nuostatų.   

Įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, 

techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Iki keičiamo  Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įsigaliojimo, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos  turės priimti  keičiamam Ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymui įgyvendinti būtinus teisės aktus.   

Įstatymo projektas 2017 m. lapkričio m. derintas su suinteresuotomis institucijomis ir 

visuomene (paskelbimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS) Nr. 17-12579). Dėl suinteresuotų institucijų ir visuomenės pateiktų pastabų ir 

pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies, parengta derinimo pažyma.   

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos terminijos komisija apsvarstė 

įstatymo projekto sąvokas, jos per Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę sistemą 

pateiktos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisei svarstyti.  

Atliktas įstatymo projekto antikorupcinis vertinimas. 

Atsižvelgdami į tai, kad Direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę turi būti perkeltos ne 

vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 14 d., prašome įstatymo projektą derinti skubos tvarka. Kartu 

informuojame, kad, likus nesuderintų įstatymo projekto nuostatų, prašytume Jūsų 2018 m. vasario 

26 d. 14 val. atvykti į Vidaus reikalų ministerijos 334 kab. (Kolegijų salė) rengiamą tarpžinybinį 

pasitarimą nesuderintoms įstatymo projekto nuostatoms suderinti. Prašytume iki 2018 m. vasario 23 

d. el. paštu audrius.ciupala@policija.lt informuoti apie institucijų atstovus, kurie dalyvaus 

pasitarime.  

Įstatymo projektą parengė Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

(policijos generalinis komisaras – Linas Pernavas, tel. 271 9717) Viešosios policijos valdybos 
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(viršininkas – Mindaugas Akelaitis, tel. 271 7910) Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius 

Čiupala, tel. 271 9767, el. paštas audrius.ciupala@policija.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Įstatymo projektas, 40 lapų. 

2. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 10 lapų. 

3. Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. direktyvos (ES) 2017/853, kuria 

iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL 

2017 L 137, p. 22), ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 

pakeitimo įstatymo projekto atitikties lentelė, 36 lapai. 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui“ projektas, 1 lapas. 

5. Derinimo pažyma, 34 lapai. 

6. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai. 

 

Vidaus reikalų viceministras   Česlovas Mulma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrius Čiupala, tel. 271 9767, el. p. audrius.ciupala@policija.lt  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018- 02-     

RAŠTO NR. 1D-     ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

 

 


