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Lietuvos Ginklų savininkų asociacija (LiGSA)  

 

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

LR VRM pasiūlytų 2017 10 26 ir 2018 02 19 projekto redakcijų lyginamasis variantas ir pastabos 

2017 10 26 redakcija 2018 02 19 redakcija Pastabos ir pasiūlymai 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo 

sąvokos 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo 

sąvokos 

 

7. Europos fizinis asmuo – Lietuvos 

Respublikos ar valstybės narės pilietis arba kitas 

fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos 

teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse 

narėse teisėmis.  

8. Europos fizinis asmuo – Lietuvos 

Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis arba 

kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos 

Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis laisvo 

judėjimo valstybėse narėse teisėmis.  

Europa ar Europos Sąjunga? 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

8. Europos juridinis asmuo – Lietuvos 

Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis 

asmuo, kita organizacija arba jų padalinys. 

9. Europos juridinis asmuo – Lietuvos 

Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas 

juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys. 

Europa ar Europos Sąjunga? 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

9. Europos šaunamojo ginklo leidimas – 

dokumentas, patvirtinantis šaunamojo ginklo 

priklausymą asmeniui ir suteikiantis teisę šį ginklą 

bei jam skirtus šaudmenis įvežti į Europos 

Sąjungos valstybes nares. 

10. Europos šaunamojo ginklo leidimas – 

dokumentas, kuriuo patvirtinamas šaunamojo 

ginklo priklausymas asmeniui ir suteikiama teisė šį 

ginklą ir jam skirtus šaudmenis vežti į Europos 

Sąjungos valstybes nares. 

Europa ar Europos Sąjunga? 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 
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12. Ginklo ir šaudmenų gabenimas – 

ginklo ir šaudmenų transportavimas (pervežimas, 

pernešimas) tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, 

kad ginklo ir šaudmenų nebus galima panaudoti 

nedelsiant. 

13. Ginklo ir (ar) šaudmenų gabenimas – 

ginklo ir (ar) šaudmenų pervežimas, pernešimas ir 

kiti gabenimo būdai tokiomis sąlygomis, kurios 

užtikrina, kad nebūtų galimybės ginklo ir (ar) 

šaudmenų panaudoti nedelsiant. 

Gabenimas yra bendra sąvoka, apimanti įvairius 

būdus: vežimą/pervežimą, nešimą/pernešimą, 

vilkimą/pervilkimą, tempimą, pertempimą ir etc. Dėl 

šios priežasties, šio punkto norma lingvistine ir 

teisine reikšme apimanti visus įmanomus ginklo 

transportavimo būdus, įskaitant ir ginklo nešiojimąsi 

(žr. šio str. 15 p.), pvz. savigynai, šaulio ar aktyviojo 

karšto apsaugos rezervo kario tarnybai. 

28. Ginklų vežimas – ginklų, ginklų 

priedėlių, šaudmenų, jų dalių išvežimas iš Lietuvos 

Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę 

arba įvežimas iš kitos Europos Sąjungos valstybės 

narės į Lietuvos Respubliką. 

29. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių vežimas (toliau – ginklų vežimas) – 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

išvežimas iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos 

Sąjungos valstybę narę arba įvežimas iš kitos 

Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos 

Respubliką. 

Gabenimas yra bendra sąvoka, apimanti įvairius 

būdus: vežimą/pervežimą, nešimą/pernešimą, 

vilkimą/pervilkimą, tempimą, pertempimą ir etc. Dėl 

šios priežasties, šio punkto norma lingvistine ir 

teisine reikšme apimanti visus įmanomus ginklo 

transportavimo būdus, įskaitant ir ginklo nešiojimąsi 

(žr. šio str. 15 p.), pvz. savigynai. 

Būtina suderinti 13 p. ir šiame punkte vartojamų 

gabenimo būdus nusakančių sąvokų suderinamumą. 

49. Nešaunamasis ginklas – ginklas, 

kuriuo taikinys paveikiamas nenaudojant 

sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio 

jėgos. Nešaunamiesiems ginklams priskiriami ir 

visiškai netinkami naudoti ginklai. 

50. Nešaunamasis ginklas – ginklas, kuriuo 

taikinys paveikiamas nenaudojant sprogstamųjų 

medžiagų degimo produktų slėgio arba templės 

jėgos. Prie nešaunamųjų ginklų priskiriami ir 

visiškai netinkami naudoti ginklai. 

Lankas ir/arba arbaletas nenaudoja parako ar kitų 

detonuojančiųjų medžiagų degimo produktų slėgio 

jėgos, tačiau jam skirtus sviedinius, šiuo atveju 

strėles teik lankas, tiek arbaletas iššauna. Kita vertus, 

priklausomai nuo lanko/arbaleto templės jėgos 

dydžio, dalis jų yra tiesiogiai naudojami koviniuose 

specialiosios paskirties veiksmuose būtent dėl 

begarsio, t.y. triukšmo nesukeliančio šūvio...  

58. Specialaus statuso subjektai – 

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 

vidaus reikalų statutinės įstaigos, Valstybės 

saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra, 

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos 

61. Specialiojo statuso subjektai – 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, 

krašto apsaugos sistemos institucijos, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija, vidaus 

reikalų statutinės įstaigos, Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamentas, Lietuvos 

Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos 

Prie specialiojo statuso subjektų derėtų priskirti ir 

LŠS- Lietuvos Šaulių sąjungos kovinius būrius, 

integruotus į Nacionalinę valstybės gynybos sistemą, 

kurių veiklai ir uždaviniams vykdyti būtina A 

kategorijai priskirtina- kovinė ginkluotė turėtų būti 

reglamentuota būtent jų veiklą ir Krašto apsaugą 

(gynybą) reglamentuojančiuose specialiuose teisės 

aktuose. 
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Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Ginklų fondas), Kalėjimų departamentas prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir pavaldžios 

įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė. 

Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Ginklų fondas), Kalėjimų departamentas prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir pavaldžios 

įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė (ši 

sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos 

Respublikos muitinės įstatyme). 

Lietuvos Ginklų fondas, remiantis LRV ir LR VRM 

sprendimu juk likviduojamas? 

60. Šaltasis ginklas – nešaunamasis 

ginklas, kuriuo, naudojantis raumenų jėga, per 

atstumą arba esant tiesioginiam sąlyčiui galima 

sunaikinti ar kitaip mechaniškai paveikti taikinį 

(durti, pjauti, kirsti, smogti, triuškinti). Šaltaisiais 

ginklais nelaikomi ūkinės ar buitinės paskirties 

įrankiai. 

63. Šaltasis ginklas – nešaunamasis ginklas, 

kuriuo raumenų jėga per atstumą arba esant 

tiesioginiam sąlyčiui galima sunaikinti ar kitaip 

mechaniškai paveikti taikinį (durti, pjauti, kirsti, 

smogti, triuškinti). Šaltaisiais ginklais nelaikomi 

ūkinės ar buitinės paskirties įrankiai. 

Formuluojama nauja nešaunamųjų ginklų rūšies 

sąvoka. Tai nėra blogai. 

 

Tačiau būtina turėti omenyje, jog šaltuoju ginklu 

galima dar ir smeigti, besti,...  

 

Tuo tarpu, lankas ir arbaletas – templiniai ginkai, yra 

ne kuo kitu, kaip tik šaunamaisiais ginklais... 

63. Šaudmuo – tai, kuo šaudoma iš 

šaunamųjų ginklų. 

66. Šaudmuo – tai, kuo šaudoma iš 

šaunamųjų ginklų. 

Lietuvių kalbos stilistikos problema: ne „iš ko“, o 

kuo šaunama. 

64. Šaunamasis ginklas – ginklas, iš kurio 

sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio 

jėga per vamzdį gali būti paleisti kulkos, sviediniai 

arba kenksmingosios, dirginančiosios ar kitos 

veikliosios medžiagos mechaniškai, termiškai, 

chemiškai ar kitaip taikiniui per atstumą paveikti 

arba duotas garso ar šviesos signalas. 

Šaunamaisiais ginklais šiame įstatyme laikomos ir 

pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys. 

67. Šaunamasis ginklas – ginklas, iš kurio 

sprogstamųjų medžiagų degimo produktų slėgio 

jėga per vamzdį gali būti paleisti kulkos, sviediniai 

arba kenksmingosios, dirginančiosios ar kitos 

veikliosios medžiagos mechaniškai, termiškai, 

chemiškai ar kitaip taikiniui per atstumą paveikti 

arba duotas garso ar šviesos signalas. Šaunamaisiais 

ginklais šiame įstatyme laikomos ir pagrindinės 

šaunamųjų ginklų dalys. 

Yra sprogstamosios (brizantinės) ir svaidomosios 

(balistinės). Parakai (nedūminiai), išskyrus „juodąjį“- 

dūminį paraką, nėra sprogstamosiomis medžiagomis. 

Šaunamajam ginklui sprogstamosios (brizantinės 

medžiagos) nenaudojamos. 

Todėl tai yra techninės logikos klaida arba neteisingo 

pažodinio be logikos vertimo pasekmė. 

Be to, tai pernelyg siaura sąvoka, neapimanti 

templinių šaunamųjų ginklų. 

 

66. Šovinys – šaudmuo, susidedantis iš 

tūtos ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, 

sviedinio. 

69. Šovinys – šaudmuo, susidedantis iš tūtos 

ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, 

sviedinio. 

Tai artilerinė sąvoka. Tačiau kyla klausimas ar visi 

kiti šoviniai, kuriuose naudojami šratai, arba 

begilziai- betūčiai šoviniai – tokiais nėra? Labai 
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neprofesionali sąvoka. Pernelyg siaura. 

68. Templinis ginklas – nešaunamasis 

ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga 

ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia 

tamprus elementas. 

70. Templinis ginklas – nešaunamasis 

ginklas, kurio sviediniui, naudojantis raumenų jėga 

ar mechaniniais įrenginiais, energiją suteikia 

tamprus elementas. 

Templinis ginklas būtent yra šaunamasis. 

Elementariosios logikos klaida arba visiškas veikimo 

mechanizmo nesuvokimas. Tačiau tokiu atveju, 

būtina tikslinti 67 p. sąvoka. 
 

Šalintinas žodis „nešaunamasis“. 
 

„Templinis ginklas- ginklas, kurio sviediniui, 

naudojantis raumenų jėga ar mechaniniais 

įrenginiais, energiją suteikia tamprus elementas.“ 

 

71. Trečiosios šalies gyventojas – fizinis 

asmuo, kuris nėra Europos fizinis asmuo. 

73. Trečiosios šalies gyventojas – fizinis 

asmuo, kuris nėra Europos fizinis asmuo. 

Turėtų būti- Europos sąjungos, t.y. tarptautinio 

politinio-administracinio subjekto, o ne geografinės 

teritorijos apibrėžtis. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

72. Trumpasis šaunamasis ginklas – 

šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 

30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm. 

74. Trumpasis šaunamasis ginklas – 

šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 

30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm. 

Yra sąvokos apibrėžimo logikos trūkumų, bet 

tebūnie. Sprendžiant šį klausimą derėtų atsižvelgti ir į 

kalibrus... 

73. Valstybė narė – Europos Sąjungos 

valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės 

valstybė. 

 

Žr. 76 punkte 

 

 75. Užsienio valstybė – bet kuri valstybė, 

išskyrus Lietuvos Respubliką. 

Pagal įstatymo projekto logiką, ar neturėtų būti ne tik 

išskyrus Lietuvos Respublika, bet ir "išskyrus 

Europos sąjungos narė- valstybė"? 

  

Būtina reglamentuoti, žr. pastaba 

Būtina suformuluoti bei  77 punktu įtraukti „Vardinio 

ginklo sąvoką“ remiantis 42 str. 7 ir 8 punktuose 

pateikiamais aprašymais, pvz.: 

„Vardiniai ginklai – B, C kategorijų trumpieji 

šaunamieji ginklai (pistoletai, revolveriai) bei kardai, 
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durklai, kalavijai ir kiti nešaunamieji ginklai, esantys 

valstybiniais apdovanojimais, kuriais Lietuvos 

Respublikos ar užsienio valstybių fiziniai asmenys 

apdovanoti šio įstatymo 42 str. 7 – 9 dalyse nustatyta 

tvarka ir pagrindais.“ (žr. projekto 42 str. 7-9 dalis).  

 

„Vardinis ginklas – valstybės apdovanojimas 

asmeniui, kaip jo pasižymėjimo ženklas, skiriamas 

šio įstatymo 42 str. 7 – 9 dalyse nustatyta tvarka ir 

pagrindais.  

 

Po to, atitinkamai, nuosekliai pakeisti žemiau esančių 

šio straipsnio punktų numeraciją. 

 Būtina reglamentuoti, žr. pastaba „Vardinio ginklo kavalierius- asmuo už nuopelnus 

valstybei apdovanotas vardiniu ginklu.“  

74. Vienašūvis šaunamasis ginklas – 

šaunamasis ginklas su vienu ar keliais vamzdžiais 

be šovinių dėtuvės, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia 

užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į 

užtaisymo mechanizmą. 

77. Vienašūvis šaunamasis ginklas – vieną 

ar kelis vamzdžius be šovinių dėtuvės turintis 

šaunamasis ginklas, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia 

užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į 

užtaisymo mechanizmą. 

Yra sąvokos apibrėžimo logikos problemos, bet 

tebūnie  

   

II SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ IR 

ŠAUDMENŲ KLASIFIKACIJA 

 

II SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ IR 

ŠAUDMENŲ KLASIFIKACIJA 

 

 

   

3 straipsnis. A kategorijos ginklai, ginklų 

priedėliai ir šaudmenys  

3 straipsnis. A kategorijos ginklai, ginklų 

priedėliai ir šaudmenys  

 

A kategorijai priskiriami: Prie A kategorijos priskiriami:  

6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie 

buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius 

6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie 

buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius 

Jei ginklas oficialiai ir legaliai, gamykliniu būdu 

buvo perdirbtas, pašalinant "automatinės ugnies", t.y. 
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ginklus; ginklus; šaudymo serijomis funkciją, o tuo pačiu ir techninę 

galimybę, bei sertifikuotas kaip pusiau automatinis 

ginklas, tai kokiu pagrindu jis gali būti pripažintas ar 

pripažįstamas (laikomas) labiau pavojingesniu 

naudojime nei kitas gamykloje pagamintas 

pusautomatės konstrukcijos ginklas? 
 

Antra vertus, nederėtų pamiršti, kad beveik dažną 

pusiau automatinį ginklą, piktavaliai, turintys 

specialių žinių ir gebėjimų, bei techninių galimybių, 

be ypatingų pastangų ne tik gali perdirbti į 

automatinį, ginklą, bet ir šaudyti juo, kaip 

automatiniu ginklu. 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik nusikaltėlių bei teroristų 

ar, vis gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji norma? 

 

7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys 

pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš 

kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti 

daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo 

dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią 

telpa daugiau kaip 20 šovinių; 

7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys 

pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš 

kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti 

daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo 

dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią 

telpa daugiau kaip 20 šovinių; 

Iš bet kurio pusiau automatinio ginklo galima iššauti 

be pakartotinio užtaisymo tiek šovinių, kiek talpina 

jam skirta / pritaikyta dėtuvė + 1 šovinį (vamzdyje). 
 

Todėl kyla techniškai loginis klausimas koks 

objektas privalėtų būti priskirtas A kategorijos 

ginkluotei: pats ginklas ar, vis dėl to, jo daugiau kaip 

reikalaujamą skaičių šovinių talpinanti dėtuvė privalo 

būti priskirta A kategorijos ginkluotės 

priklausiniams? 

 

Klausimas apie kokio tippo dėtuves kalbama: apie 

integralias, t.y. neatskiriamas/ neišimamams, kas 

tokiu atveju patį ginklą galėtų paversti A kategorijos 
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ginklu, dėl įvedamo šovinių skaičiaus ribojimo, ar 

išimamas-įdedamas, kaip atskira detalė-  

priklausinys?  

 
 

Kita vertus šioji norma prieštarauja to paties 

projekto 7 str. 3 d. 1 p.; 11 str. 3 d.; 24 str. 1 d.; 40 

str. 1 d. 12 p. ir šio įstatymo įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo tvarką nusakančios 2 str. 4 d. 

normoms, todėl akivaizdžiai reikalauja tikslaus 

suderinimo. 
 

Be to, Lietuvos Respublikos Seimo dar iki šiol 

nepatvirtinta 2017 05 17 ES Direktyva tiesiogiai 

nekelia būtent šitokio imperatyvaus reikalavimo, o 

tik pamini apie tai Direktyvos priede. 
 

Ar tokio pobūdžio ir turinio normos projekte nedera 

suprasti ir pripažinti kaip prieštaraujančio 

galiojančiai LR GŠKĮ redakcijai, tačiau iki šiol dar 

vis neatšaukto 2017 08 30 d. Lietuvos Policijos 

Generalinio įsakymo redakcijos įteisinimu? 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik nusikaltėlių bei teroristų 

ar, vis gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji norma? 

8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys 

pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš 

kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti 

daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo 

dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią 

8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys 

pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš 

kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti 

daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo 

dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią 

Iš bet kurio pusiau automatinio ginklo galima iššauti 

be pakartotinio užtaisymo tiek šovinių, kiek talpina 

jam skirta / pritaikyta dėtuvė + 1 šovinį (vamzdyje). 
 

Todėl kyla techniškai loginis klausimas koks 

objektas privalėtų būti priskirtas A kategorijos 

ginkluotei: pats ginklas ar, vis dėl to, jo daugiau kaip 
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telpa daugiau kaip 10 šovinių; telpa daugiau kaip 10 šovinių; reikalaujamą skaičių šovinių talpinanti dėtuvė privalo 

būti priskirta A kategorijos ginkluotės 

priklausiniams? 

Klausimas: apie kokio tipo dėtuves kalbama: apie 

integralias, t.y. neatskiriamas/ neišimamams, kas 

tokiu atveju patį ginklą galėtų paversti A kategorijos 

ginklu, dėl įvedamo šovinių skaičiaus ribojimo, ar 

išimamas-įdedamas, kaip atskira detalė-  

priklausinys?  
 

Kita vertus šioji norma prieštarauja to paties 

projekto 7 str. 3 d. 1 p.; 11 str. 3 d.; 24 str. 1 d.; 40 

str. 1 d. 12 p. ir šio įstatymo įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo tvarką nusakančios 2 str. 4 d. 

normoms, todėl akivaizdžiai reikalauja tikslaus 

suderinimo. 
 

Šiuo pagrindu, natūraliai, savaime kyla esminis 

klausimas kieno galias ketinama apriboti šiuo, tokiu 

įstatymo projektu: tikrai tik nusikaltėlių bei teroristų 

ar, vis gi, Valstybei lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji norma? 
 

Be to, Lietuvos Respublikos Seimo dar iki šiol 

nepatvirtinta 2017 05 17 ES Direktyva tiesiogiai 

nekelia būtent šitokio imperatyvaus reikalavimo, o 

tik pamini apie tai Direktyvos priede. 
 

Ar tokio pobūdžio ir turinio normos projekte nedera 

suprasti ir pripažinti kaip prieštaraujančio 

galiojančiai LR GŠKĮ redakcijai, tačiau iki šiol dar 

vis neatšaukto 2017 08 30 d. Lietuvos Policijos 

Generalinio įsakymo redakcijos įteisinimu? 

9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji 9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji Lieka neatsakytas esminis klausimas kieno galias 
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ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, 

kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm 

neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar 

teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti 

nenaudojant įrankių; 

ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, 

kurių ilgį galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm 

neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar 

teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti 

nenaudojant įrankių; 

ketinama apriboti šiuo, tokiu įstatymo projektu: tikrai 

tik nusikaltėlių bei teroristų ar, vis gi, Valstybei 

lojalių piliečių?  
 

Prieš kokią asmenų grupę ir prieš, konkrečiai, kokius 

asmenis nukreipiama šioji norma? 
 

Be to, Lietuvos Respublikos Seimo dar iki šiol 

nepatvirtinta 2017 05 17 ES Direktyva tiesiogiai 

nekelia būtent šitokio imperatyvaus reikalavimo, o 

tik pamini apie tai Direktyvos priede. 
 

Ar tokio pobūdžio ir turinio normos projekte nedera 

suprasti ir pripažinti kaip prieštaraujančio 

galiojančiai LR GŠKĮ redakcijai, tačiau iki šiol dar 

vis neatšaukto 2017 08 30 d. Lietuvos Policijos 

Generalinio įsakymo redakcijos įteisinimu? 

   

III SKYRIUS 

DRAUDŽIAMI GINKLAI, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAI IR ŠAUDMENYS 

 

III SKYRIUS 

DRAUDŽIAMI GINKLAI, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAI IR ŠAUDMENYS 

 

 

   

7 straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų 

priedėliai ir šaudmenys 

7 straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų 

priedėliai ir šaudmenys 

 

3. Civilinėje apyvartoje draudžiami: 3. Civilinėje apyvartoje draudžiami:  

1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir 

šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, taip 

pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų 

ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte 

nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 

10 šovinių, išskyrus atvejus, kai juos naudoja 

1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir 

šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, taip 

pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų 

ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte 

nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 

10 šovinių, išskyrus atvejus, kai juos naudoja 

Jei, šioji norma turi bent šiek tiek daugiau logikos, 

nustatant daugiau kaip 20 ir 10 šovinių talpos dėtuvių 

atskirų rūšių ginklams išėmimą iš civilinės apyvartos 

tačiau jai akivaizdžiai prieštarauja siūlomos šio gi 

paties projekto 3 str. 7 ir 8 punktų normų redakcijos, 

numatančios ilgavamzdžių ir trumpavamzdžių pusiau 

automatinių šaunamųjų ginklų priskirimą A 

kategorijos ginkluotei. 
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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 įstaigos, kiti 

asmenys, kuriems tokia teisė suteikta pagal šį 

įstatymą; 

Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti 

juridiniai asmenys, gaminantys A kategorijos 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, skirtus A 

kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar 

Europos 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 

įstaigos, kiti asmenys, kuriems tokia teisė suteikta 

pagal šį įstatymą; 

Dėl šios priežasties šioji, o tiksliau- 3 str. 7 ir 8 

punktų normų redakcijos akivaizdžiai reikalauja 

tikslaus suderinimo ir suvienodinimo. 
 

Šioji norma suteikia išimtį naudoti A kategorijos 

šaunamuosius ginklus Lietuvos bankui, tačiau 

nesuteikia tokios teisės Lietuvoje veikiantiems 

komerciniams bankams, kasdieną vykdantiems 

inkasacijos operacijas, nors neabejotinai didžioji 

gyventojų ir juridinių asmenų dalis būtent juose laiko 

savo lėšas. 
 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

5) šoviniai, kurių kulkos yra su kieto 

metalo šerdimi ar kieto metalo apvalkalu; 

5) šoviniai, kurių kulkos yra su kieto metalo 

šerdimi ar kieto metalo apvalkalu; 

Kadangi šioje įstatymo projekto normoje nėra tiksliai 

apibrėžti "kieto metalo šerdies" bei "kieto metalo 

apvalkalo" jokie koeficientų rodmenys, nei kiti 

galintys projekte minimą metalų "kietumą" apibūdinti 

duomenys, šitoks - buitiškai abstraktus apibūdinimas 

sudaro daugiau nei pakankamas prielaidas 

skirtingoms tokios normos interpretacijoms bei 

potencialiai ginčų rizikai, kurios būtų galima išvengti 

tiksliu, o ne "į visas puses plaukiančiu" reikalavimo 

reglamentavimu. 
 

Jei būtų tinkamai įvertinta PD prie LR VRM 2002-

2004 m. patirtis, bandant įteisinti panašaus turinio 

reikalavimą, tokios klaidos, neabejotinai būtų 

išvengta. 
 

Juk esant šitokiai normos redakcijai, iš civilinės 

apyvartos nedelsiant privalėtų būti išimti visi Giraitės 

Ginklų gamyklos, Magtech, Barnaul ir visų kitų 

šaudmenų gamintojų šoviniai. 
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Kuo tada, leiskite paklausti, tektų šaudyti? Šoviniais 

su švino kulkomis? 
 

Belieka tik spėti, jog šioje normoje tikriausiai norėta 

kalbėti apie padidinto pramušamumo galios šovinius 

su šarvamušėmis kulkomis? 

6) lazeriniai taikikliai, išskyrus sportui ir 

Lietuvos šaulių sąjungos nario (toliau – šaulys) ar 

kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario 

tarnybai naudojamus lazerinius taikiklius; 

6) lazeriniai taikikliai, išskyrus sportui ir 

Lietuvos šaulių sąjungos nario (toliau – šaulys) 

tarnybai naudojamus lazerinius taikiklius; 

Lazeriniai taikikliai sportui? Kokiam?  

LŠS- Lietuvos Šaulių sąjungos kovinių būrių 

ginkluotės reglamentavimas ar neturėtų būti kito 

specialaus įstatymo, reglamentuojančio Krašto 

apsaugos ir valstybės gynybą klausimu?  

   

9 straipsnis. Ginklų apskaita 9 straipsnis. Ginklų apskaita  

1. Specialaus statuso subjektai privalo 

tvarkyti savo ginklų apskaitą. Šie subjektai 

duomenis apie turimus A, B, C kategorijų ginklus 

Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka privalo 

teikti Ginklų registrui. 

1. Specialiojo statuso subjektai privalo 

tvarkyti savo ginklų apskaitą. Šie subjektai 

duomenis apie turimus A, B, C kategorijų ginklus 

Ginklų registro nuostatų nustatyta tvarka privalo 

teikti Ginklų registrui. 

Tai gi, Lietuvos Šaulių sąjunga turėtų būti priskirta 

Specialiojo subjekto, kokiu yra Policija, VSD, STT ir 

etc., kategorijai. 

LŠS kovinių būrių ginkluotė, regis, neturėtų būti šio 

įstatymo reglamentavimo dalyku? 

   

V SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ 

IR JŲ DALIŲ ĮSIGIJIMAS IR TURĖJIMAS 

V SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ 

IR JŲ DALIŲ ĮSIGIJIMAS IR TURĖJIMAS 

 

   

11 straipsnis. Subjektų teisė gaminti, perdirbti, 

nuomoti, taisyti, įsigyti ir turėti ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis ir jų dalis ar eksploatuoti 

tirus, šaudyklas  

 11 straipsnis. Asmenų teisė įsigyti ir turėti 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis  

 

 

2. Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, 

išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, 

gali įsigyti ir turėti ginklus, šaudmenis šiems 

tikslams:  

 2. Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, 

išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, 

gali įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis šiems tikslams: 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

1) profesinei veiklai;  1) profesinei veiklai;   
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2) mokymui;  2) mokymui;   

3) kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja 

įstatymams, tarptautinėms sutartims ir 

susitarimams.  

3) kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja 

įstatymams, tarptautinėms sutartims ir 

susitarimams.  

 

3. Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys 

turi teisę įsigyti šaudmenų ginklams, kuriuos jie 

turi teisę turėti. Europos fiziniai ir Europos 

juridiniai asmenys, šio įstatymo nustatyta tvarka 

įsigiję ir turintys A kategorijos ginklų, išvardytų šio 

įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose, gali įsigyti ir 

turėti šiems ginklams skirtas dėtuves, į kurias telpa 

daugiau kaip 20 šovinių (jeigu tai trumpasis 

šaunamasis ginklas) arba daugiau kaip 10 šovinių 

(jei tai ilgasis šaunamasis ginklas).  

 3. Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys 

turi teisę įsigyti ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

ginklams, kuriuos jie turi teisę turėti. Europos 

fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, šio įstatymo 

nustatyta tvarka įsigiję ir turintys A kategorijos 

ginklų, nurodytų šio įstatymo 3 straipsnio 6-9 

punktuose, gali įsigyti ir turėti šiems ginklams 

skirtas dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių (jeigu tai trumpasis šaunamasis ginklas) 

arba daugiau kaip 10 šovinių (jei tai ilgasis 

šaunamasis ginklas). 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 
 

Atitinka šio projekto 7 str. 3 d. 1 p. normos redakciją, 

tačiau prieštarauja 3 str. 7 ir 8 punktų redakcijoms, 

todėl reikalauja tikslaus redakcijų suderinimo, 

siekiant išvengti skirtingų to paties įstatymo normų 

reikalavimų interpretacijų bei klaidingo taikymo. 

     

12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo 

reikalavimai  

 12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo 

reikalavimai 

 

2. Leidimai laikyti ar leidimai nešiotis A, B, C 

kategorijų ginklus išduodami:  

 2. Leidimai laikyti ar leidimai nešiotis A, B, C 

kategorijų ginklus išduodami: 

 

2) Europos fiziniams ir Europos juridiniams 

asmenims, gavusiems šio įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 1, 5 ir 6 punktuose nurodytos veiklos 

licencijas ir turintiems teisę įsigyti tokių kategorijų 

ginklus;  

 2) Europos fiziniams ir Europos juridiniams 

asmenims, gavusiems šio įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 1, 5 ir 6 punktuose nurodytos veiklos 

licencijas ir turintiems teisę įsigyti tokių kategorijų 

ginklus; 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

3) Europos fiziniams ir Europos juridiniams 

asmenims, vykdantiems profesinę veiklą ir 

turintiems teisę įsigyti tokių kategorijų ginklus.  

 3) Europos fiziniams ir Europos juridiniams 

asmenims, vykdantiems profesinę veiklą ir 

turintiems teisę įsigyti tokių kategorijų ginklus. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

     

13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių įsigijimo ir 

turėjimo reikalavimai  

 13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, 

ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo ir 

turėjimo reikalavimai 
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3. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis 

gali įsigyti ir laikyti ne jaunesni kaip 18 metų 

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai - 

šaudymo sporto organizacijų nariai ir Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę 

leidimą. 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 Lietuvos Respublikos nuolatiniai 

gyventojai, jeigu jie yra šaudymo sporto 

organizacijų nariai ir turi rašytinį tėvų ar rūpintojų 

sutikimą.  

 3. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis 

gali įsigyti ir laikyti ne jaunesni kaip 18 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai - 

šaudymo sporto atstovai, ir Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą laikyti 

ginklus. Sportui B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis, gavę leidimą laikyti ginklus, gali įgyti 

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

bet ne jaunesni kaip 16 metų nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai, jeigu jie yra šaudymo 

sporto atstovai ir turi rašytinį tėvų, įtėvių ar 

rūpintojų sutikimą. 

Kokiu pagrindu "sportininkams" nustatyta ženkliai 

jaunesnio amžiaus riba ir leidžiami koviniai ginklai 

net nepilnamečiams asmenims? 

 

Juk būtent nepilnamečiai asmenys, juolab neįgiję 

Lietuvos Respublikos įstatymuose reikalaujamo pilno 

teisnumo ir veiksnumo, neturėtų turėti galimybės 

disponuoti ir valdyti padidinto pavojaus šaltiniais-, 

t.y. šaunamaisiais ginklais, nes patys pagal savo 

amžiaus tarpsnio specifiką yra nuolatinio padidinto 

pavojaus rizikos zonoje.... 

6. Profesinei veiklai B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir 

Europos juridiniai asmenys, gavę leidimą. Nešiotis 

šiuos ginklus, vykdydami tarnybines pareigas, gali 

ne jaunesni kaip 21 metų Europos fiziniai asmenys, 

Europos juridinių asmenų darbuotojai, išlaikę 

egzaminą ir gavę leidimą. Automatinius 

šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis, gavęs 

leidimą, turi teisę įsigyti ir turėti Lietuvos bankas, 

šiuos ginklus, vykdydami tarnybines pareigas, gali 

nešiotis Lietuvos banko darbuotojai - ne jaunesni 

kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai 

gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą.  

 6. Profesinei veiklai B ir C kategorijų ginklus, jų 

šaudmenis gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir 

Europos juridiniai asmenys, gavę leidimą laikyti 

ginklus. Nešiotis šiuos ginklus, vykdydami 

tarnybines pareigas, gali ne jaunesni kaip 21 metų 

Europos fiziniai asmenys, Europos juridinių asmenų 

darbuotojai, policijos generalinio komisaro 

nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą 

nešiotis ginklus. Automatinius šaunamuosius 

ginklus, jų šaudmenis, gavęs leidimą laikyti 

ginklus, turi teisę įsigyti ir turėti Lietuvos bankas, 

šiuos ginklus, vykdydami tarnybines pareigas, gali 

nešiotis Lietuvos banko darbuotojai - ne jaunesni 

kaip 21 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos 

gyventojai, policijos generalinio komisaro nustatyta 

tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą nešiotis 

ginklus. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

9. Šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, išvardytus 

šio įstatymo 3 straipsnio 6-9 punktuose, B ir C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti 

ne jaunesni kaip 18 metų šauliai, išlaikę egzaminą 

 9. Šaulio tarnybai A kategorijos ginklus, 

išvardytus šio įstatymo 3 straipsnio 6-9 punktuose, 

B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, taip pat 

savigynai B kategorijos (trumpuosius šaunamuosius 

Lietuvos Šaulių sąjunga dėl jos narių vykdomos 

specifinės- krašto apsaugos funkcijų įgyvendinimo 

veiklos turėtų būti priskirta Specialiojo subjekto 

kategorijai. 
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ir gavę leidimą. Kario savanorio ar kito aktyviojo 

rezervo kario tarnybai A kategorijos ginklus, 

išvardytus šio įstatymo 3 straipsnio 6-9 punktuose, 

B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti 

ir turėti kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo 

kariai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą.  

ir ilguosius lygiavamzdžius) ginklus, jų šovinius 

gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų 

šauliai, Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta 

tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą laikyti 

ginklus ir leidimą nešiotis ginklus (tik dėl savigynai 

skirtų B kategorijos trumpųjų ginklų). 

12. Mokymui A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6-9 punktuose, B ir C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti 

Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, 

gavę leidimą.   

 12. Mokymui A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6-9 punktuose, B ir C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti 

Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, gavę 

leidimą. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 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 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.  

 14. Sportui A kategorijos ginklus, išvardytus šio 

įstatymo 3 straipsnio 6-8 punktuose, jų šaudmenis 

gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 18 metų 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai - 

šaudymo sporto atstovai, kurie per pastaruosius 12 

mėnesių reguliariai užsiėmė šaudymo sportu  

(dalyvavo bent dvejose tarptautinio ar nacionalinio 

lygmens šaudymo sporto varžybose) bei aktyviai 

treniravosi (dalyvavo bent dvejose šaudymo sporto 

nacionalinės šaudymo sporto šakos federacijos arba 

tarptautiniu mastu pripažintos šaudymo sporto 

šakos federacijos pratybose) rengdamiesi šaudymo 

sporto varžyboms ar dalyvavo šaudymo sporto 

varžybose, kurias yra pripažinusi nacionalinė 

šaudymo sporto šakos federacija arba tarptautiniu 

mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija, 

kai ginklas atitinka specifikacijas, būtinas šaudymo 

sporto rungčiai, kurią yra pripažinusi nacionalinė 

šaudymo sporto šakos federacija arba tarptautiniu 

mastu pripažinta šaudymo sporto šakos federacija, 

gavę leidimą laikyti ginklus. 

Klausimas: Tai kokiais ginklais, neturėdami leidimo 

šaunamajam ginklui sportininkai galėtų rengtis tuos 

12 mėnesių varžyboms ir kuo treniruotis? 

 

Ar tai neprieštarauja elementariajai logikai? 
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14 straipsnis. Tam tikrų asmenų teisė įsigyti ir 

turėti ginklus, šaudmenis  

 14 straipsnis. Tam tikrų asmenų teisė įsigyti ir 

turėti ginklus, šaudmenis 

 

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 (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 6-10 punktuose nurodytus ginklus, B, C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis.   

 2. Teisėtai į Lietuvos Respubliką atvykę ne 

jaunesni kaip 21 metų trečiųjų šalių gyventojai, 

taip pat Europos fiziniai asmenys, kurie nėra 

nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, 

įsipareigoję, kad įsigyti ginklai ir (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 6-10 punktuose nurodytus ginklus, B, C 

kategorijų ginklus, jų šaudmenis. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

 

3. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, 

norintys Lietuvos Respublikoje įsigyti šio įstatymo 

3 straipsnio 6-10 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.  

 3. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, 

norintys Lietuvos Respublikoje įsigyti šio įstatymo 

3 straipsnio 6-10 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 

vežimo 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. 

Kitose įstatymo projekto normose kalbama ne apie 

ES valstybių, o apie Europos fizinius arba juridinius 

asmenis. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

Būtina harmonizuoti, idan išvengti dviprasmybių ir 

tuo tiesiogiai Valstybei sąlygojamų būsimų 

administracinių ir teisminių procesų bei su tuo 

susijusių išlaidų. 

     

17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir 

šaudmenis apribojimai   

 17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir 

šaudmenis apribojimai 

 

1. Šio įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų 

šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo:  

 1. Šio įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų 

šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo: 

 

2) nesantis nepriekaištingos reputacijos;   2) nesantis nepriekaištingos reputacijos; Žr. 18 str. pastabas 
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5) nenurodęs gyvenamosios vietos;   5) nenurodęs gyvenamosios vietos; Šiandien LR piliečiui juk leidžiama nenurodyti 

konkrečios gyvenamosios vietos. Ir net gi leidžiama 

deklaruoti ją tik Savivaldybėje... 

5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktų nuostatos 

netaikomos specialaus statuso subjektų 

pareigūnams ir (ar) kariams, turintiems teisę 

tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą ir 

norintiems gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis 

ginklus. Šio straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatos 

netaikomos buvusiems specialaus statuso subjektų 

pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą 

(raštą), kad jie specialaus statuso subjektų nustatyta 

tvarka yra išlaikę egzaminą (įskaitą) dėl tarnybinio 

ginklo nešiojimo (priskyrimo).  

 5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktų nuostatos 

netaikomos specialiojo statuso subjektų 
pareigūnams ir (ar) kariams, turintiems teisę 

tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą ir 

norintiems gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis 

ginklus. Šio straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatos 

netaikomos buvusiems specialiojo statuso subjektų 

pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą 

(raštą), kad jie specialiojo statuso subjektų vadovų 

nustatyta tvarka yra išlaikę egzaminą (įskaitą) dėl 

tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo). 

Pagal analogiją- galėtų ir privalėtų būti taikomos ir 

Valstybės apdovanotiesiems vardinių ginklų 

kavalieriams. 

 

Be to, Valstybės apdovanotasis asmuo (žr. 42 str. 7 ir 

8 p.p.), teisine prasme yra ne bendruoju, o 

specialiaisiais požymiais apibrėžtu ir apibūdinamu, 

t.y. specialiuoju subjektu arba Valstybės valia ir 

sprendimu specialųjį statusą turinčiu subjektu, kitų 

asmenų atžvilgiu . 

 

Siūloma redakcija: 

5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 7 punktų nuostatos 

netaikomos specialiojo statuso subjektų 
pareigūnams ir (ar) kariams, turintiems teisę 

tarnybos metu nešiotis šaunamąjį ginklą ir norintiems 

gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, o 

taip pat ir vardinio ginklo kavalieriams. 

 Šio straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatos 

netaikomos buvusiems specialiojo statuso subjektų 

pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą 

(raštą), kad jie specialiojo statuso subjektų vadovų 

nustatyta tvarka yra išlaikę egzaminą (įskaitą) dėl 

tarnybinio ginklo nešiojimo (priskyrimo). 

     

18 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos 

asmuo  

18 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos 

asmuo 

 

2. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas 

asmuo:  

2. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas 

asmuo: 

 

5) turintis teistumą;  5) turintis teistumą;  Iki jis neišnyko, o jis išnyksta... 
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6) per pastaruosius 3 metus dėl šios dalies 1-4 

punktuose nurodytų nusikaltimų teismo sprendimu 

atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal 

laidavimą arba dėl to, kad susitaikė su 

nukentėjusiuoju, arba dėl lengvinančių aplinkybių, 

arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo;  

6) per pastaruosius 3 metus dėl šios dalies 1-4 

punktuose nurodytų nusikaltimų teismo sprendimu 

atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal 

laidavimą arba dėl to, kad susitaikė su 

nukentėjusiuoju, arba dėl lengvinančių aplinkybių, 

arba dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo; 

Jei asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, 

tai kokiu pagrindu jam galėtų būti taikomi BK 

sankcijose nenumatyti teisių apribojimai? 

7) per pastaruosius metus įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą;  

7) per pastaruosius metus įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas padaręs baudžiamąjį 

nusižengimą; 

Kaip šiuo atveju atitiktų nusikaltimo ir baudžiamojo 

nusižengimo socialinio - visuomeninio pavojingumo 

kriterijų taikymo pasekmių kitoms tokių subjektų 

teisėms suvienodinimas? Ar tame nėra 

prieštaravimo? 

8) Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso nustatyta tvarka įtariamas arba kaltinamas 

padaręs tyčinę nusikalstamą veiką;  

8) įtariamas arba kaltinamas padaręs tyčinę 

nusikalstamą veiką; 

O kaip bus su procesiniais Ikiteisminio tyrimo 

terminais ir jų įtaka teisių apribojimams bei jų 

trukmei? 

10) per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 

kartus baustas už šiurkštų teisės aktų, 

reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų 

pažeidimą;  

10) per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 

kartus patrauktas administracinėn atsakomybėn 
už šiurkščius medžioklę reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimų pažeidimus; 

Asmens "patraukimas" adm. atsakomybėn, anaip tol 

nėra pažeidimo padarymą ir kaltę konstatuojančiuoju 

faktu. 

Asmens patraukimas atsakomybėn nepreziumuoja 

nei pažeidimo padarymo, nei neteisėtų veiksmų, nei 

kaltės faktų, nes tyrimas yra vykdomas būtent tikslu 

 Tai tereiškia, kad asmens atžvilgiu vykdoma 

administracinės teisenos procesiniai veiksmai. Dėl 

šios priežasties toks reglamentavimo būdas neatitinka 

nei juridinės technikos, nei Konstitucijoje 

garantuojamos nekaltumo prezumpcijos. 

Derėtų suvienodinti formuluote su 11 punktu. 

11) kuris, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, per pastaruosius 3 metus ne 

mažiau kaip 2 kartus padarė administracinius 

nusižengimus;  

11) kuris, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų, per pastaruosius 3 metus ne 

mažiau kaip 2 kartus padarė administracinius 

nusižengimus; 

Žr. Administracinės nuobaudos ir administracinio 

baustumo galiojimo ir jų išnykimo terminų nuostatas.  

     

VI SKYRIUS ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA, VI SKYRIUS ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA,  
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SUSIJUSI SU GINKLAIS, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAIS ŠAUDMENIMIS IR JŲ 

DALIMIS 

SUSIJUSI SU GINKLAIS, GINKLŲ 

PRIEDĖLIAIS, ŠAUDMENIMIS IR JŲ 

DALIMIS 

     

19 straipsnis. Bendrieji ūkinės komercinės veiklos, 

susijusios su ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis ir jų dalimis, reikalavimai  

19 straipsnis. Bendrieji ūkinės komercinės veiklos, 

susijusios su ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis ir jų dalimis, reikalavimai 

 

2. Licenciją verstis šio straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nurodyta veikla turi teisę gauti tik Europos 

juridiniai asmenys. Licencijas verstis šio straipsnio 

1 dalies 2-6 punktuose nurodyta veikla turi teisę 

gauti Europos fiziniai asmenys ir Europos juridiniai 

asmenys.  

 2. Licencijas verstis šio straipsnio 1 dalyje 

nurodyta veikla turi teisę gauti Europos fiziniai 

asmenys ir Europos juridiniai asmenys. Licencijos 

verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla 

išduodamos neribotam laikui. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

8. Licencija ar rašytinis sutikimas neišduodami, 

jeigu:  

 8. Licencija ar rašytinis sutikimas neišduodami, 

jeigu: 

 

2) paaiškėja, kad Europos juridinio asmens 

kontroliuojančiajam asmeniui, administracijos 

vadovui taikoma bent viena šio įstatymo 18 

straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė arba 

Europos fiziniam asmeniui ar Europos juridinio 

asmens darbuotojui, dirbančiam su licencijuojama 

veikla tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui 

taikoma bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 

dalies 3 ir (ar) 4 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 

dalyje nurodyta aplinkybė;  

 2) paaiškėja, kad Europos juridinio asmens 

kontroliuojančiajam asmeniui, administracijos 

vadovui taikoma bent viena šio įstatymo 17 

straipsnio 1 dalies 11, 12 punktuose ir (ar) 18 

straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė arba Europos 

fiziniam asmeniui ar Europos juridinio asmens 

darbuotojui, dirbančiam su licencijuojama veikla 

tiesiogiai susijusį darbą, taip pat ginklininkui 

taikoma bent viena šio įstatymo 17 straipsnio 1 

dalies 3, 4, 11, 12 punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 

dalyje nurodyta aplinkybė; 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

3) nustatoma, kad pareiškėjui (fiziniam asmeniui, 

juridiniam asmeniui, juridinį asmenį 

kontroliuojantiesiems asmenims ar juridinio 

asmens administracijos vadovui) buvo panaikintas 

licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas šio 

straipsnio 16 dalies 2, 3, 6, 8-10 punktuose 

nustatytais pagrindais ir nuo to laiko nepraėjo 3 

 3) nustatoma, kad pareiškėjui (Europos fiziniam 

asmeniui, Europos juridiniam asmeniui, Europos 

juridinį asmenį kontroliuojantiesiems asmenims ar 

Europos juridinio asmens administracijos vadovui) 

buvo panaikintas licencijos ar rašytinio sutikimo 

galiojimas šio straipsnio 16 dalies 2, 3, 6, 8-10 

punktuose nustatytais pagrindais ir nuo to laiko 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 
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metai;   nepraėjo 3 metai; 

11. Licencija ar rašytinis sutikimas turi būti 

patikslinti (papildyti), jeigu pasikeičia bent vienas 

Europos juridinio (pavadinimas, teisinė forma, 

kodas, licencijoje nurodytos vykdomos veiklos 

adresas) ar Europos fizinio (vardas, pavardė, 

asmens kodas, licencijoje nurodytos vykdomos 

veiklos adresas) asmens, kuris verčiasi 

licencijuojama veikla, rekvizitas. Tokiu atveju 

Europos juridinis ar Europos fizinis asmuo, kuris 

verčiasi licencijuojama veikla, ne vėliau kaip per 

15 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo 

dienos turi pateikti licenciją ar rašytinį sutikimą 

išdavusiai institucijai rašytinį prašymą patikslinti 

(papildyti) išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą, 

turimą licencijos ar rašytinio sutikimo originalą 

(dublikatą) ir dokumentus, patvirtinančius 

pasikeitusius duomenis. Licenciją ar rašytinį 

sutikimą išdavusi institucija per 10 darbo dienų nuo 

nurodytų dokumentų gavimo dienos patikslina 

(papildo) licenciją ar rašytinį sutikimą.  

 11. Licencija ar rašytinis sutikimas turi būti 

patikslinti (papildyti), jeigu pasikeičia bent vienas 

Europos juridinio asmens (pavadinimas, teisinė 

forma, kodas, licencijoje nurodytos vykdomos 

veiklos adresas) ar Europos fizinio asmens (vardas, 

pavardė, asmens kodas, licencijoje nurodytos 

vykdomos veiklos adresas), kurie verčiasi 

licencijuojama veikla, rekvizitas. Tokiu atveju 

Europos juridinis ar Europos fizinis asmuo, kuris 

verčiasi licencijuojama veikla, ne vėliau kaip per 15 

kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo 

dienos turi pateikti licenciją ar rašytinį sutikimą 

išdavusiai institucijai rašytinį prašymą patikslinti 

(papildyti) išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą ir 

dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius 

duomenis. Licenciją ar rašytinį sutikimą išdavusi 

institucija per 10 darbo dienų nuo nurodytų 

dokumentų gavimo dienos patikslina (papildo) 

licenciją ar rašytinį sutikimą. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

13. Licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas yra 

sustabdomas, jeigu:   

 13. Licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas yra 

sustabdomas, jeigu: 

 

2) paaiškėja, kad licencijos ir rašytinio sutikimo 

turėtojo kontroliuojančiajam asmeniui, 

administracijos vadovui iškilo bent viena šio 

įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė, 

o Europos fiziniam asmeniui, kuris verčiasi 

licencijuojama veikla, ar Europos juridinio asmens, 

kuris verčiasi licencijuojama veikla, darbuotojui, 

dirbančiam su licencijuojama veikla tiesiogiai 

susijusį darbą, taip pat ginklininkui, - bent viena šio 

įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir (ar) 4 punktuose 

 2) paaiškėja, kad licencijos ir rašytinio sutikimo 

turėtojo kontroliuojančiajam asmeniui, 

administracijos vadovui iškilo bent viena šio 

įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11, 12 punktuose ir 

(ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė, o 

Europos fiziniam asmeniui, kuris verčiasi 

licencijuojama veikla, ar Europos juridinio asmens, 

kuris verčiasi licencijuojama veikla, darbuotojui, 

dirbančiam su licencijuojama veikla tiesiogiai 

susijusį darbą, taip pat ginklininkui, - bent viena šio 

 

 

 

 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 
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ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė.  įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3, 4, 11, 12 

punktuose ir (ar) 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta 

aplinkybė. 

     

22 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų 

ir jų dalių gamyba  

 22 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių gamyba 

 

3. Visi Europos juridiniai asmenys, gaminantys 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, 

privalo užtikrinti gamybos saugumą, kontrolę ir 

gaminių kokybę. Pagamintas ginklas, ginklo 

priedėlis, šaudmenys, jų dalys turi atitikti 

techniniuose dokumentuose nurodomus 

parametrus.  

 3. Visi Europos juridiniai asmenys, gaminantys 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, 

privalo užtikrinti gamybos saugumą, kontrolę ir 

produkcijos kokybę. Pagamintas ginklas, ginklo 

priedėlis, šaudmenys, jų dalys turi atitikti 

techniniuose dokumentuose nurodytus parametrus. 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

7. Ginklų savininkai ir valdytojai savo reikmėms 

šaudmenis gali gaminti patys. Asmenys, teisėtai 

turintys šio įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytus ginklus, B kategorijos lygiavamzdžius ir 

graižtvinius ginklus, gali įsigyti ir laikyti kapsulių 

ir iki 1 kg parako.  

 7. Ginklų savininkai ir valdytojai savo reikmėms 

šaudmenis gali gaminti patys. Asmenys, teisėtai 

turintys šio įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytus ginklus, B kategorijos lygiavamzdžius ir 

graižtvinius ginklus, gali įsigyti ir laikyti kapsulių 

ir iki 1 kg parako. 

Kokiu faktiniu bei teisiniu pagrindu nustatytas šis 

reikalavimas? 

     

23 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų 

ar jų dalių eksportas (išvežimas), importas 

(įvežimas) ir tranzitas  

 23 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių eksportas, importas, vežimas ir gabenimas 

tranzitu 

 

1. Ginklų fondas turi teisę importuoti (įvežti), 

eksportuoti (išvežti) visų kategorijų 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.   

 1. Ginklų fondas turi teisę importuoti, eksportuoti, 

vežti visų kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis, išskyrus šio straipsnio 6 dalies 

4 punkte ir 7 dalies 10 punkte nurodytais atvejais. 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ar 

jos įgaliota krašto apsaugos sistemos institucija turi 

teisę importuoti, eksportuoti, vežti visų kategorijų 

krašto apsaugos sistemai skirtus ginklus, ginklų 

priedėlius, šaudmenis, jų dalis, išskyrus šio 

straipsnio 6 dalies 4 punkte ir 7 dalies 10 punkte 

Lietuvos Ginklų fondas (LGF) - likviduojamas LR 

VRM ir LRV sprendimu ar ne? 
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nurodytais atvejais. 

2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis 

asmuo, norintys importuoti (įvežti), eksportuoti 

(išvežti) 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:  

 2. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis 

asmuo, norintys importuoti, eksportuoti, vežti B, C, 

D kategorijų ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

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

punktuose nurodytus ginklus, jų dalis, kuriuos turi 

teisę importuoti, eksportuoti, vežti tik Ginklų 

fondas ir 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, eksportuoti, vežti 

ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojui suteikia 

teisę: 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

     

24 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių prekyba   

 24 straipsnis. 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, turi teisę 

prekiauti tik Ginklų fondas. Kitais B, C, D 

 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, turi teisę 

prekiauti tik Ginklų fondas. Kitais B, C, D 

Atitinka kitoms, tačiau prieštarauja siūlomai šio 

projekto 3 str. 7 ir 8 punktų normų redakcijai, todėl 

pastarosios privalo būti tiksliai suderintos. 

 

LGF likviduojamas? 
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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. Asmenys, 

turintys licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti 

civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis, jų dalimis, taip pat turi teisę vykdyti 

šioje licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodytų 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

mainus. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų 

dalių mainams taikomi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių 

reikalavimai.   

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. Asmenys, turintys 

licenciją ar rašytinį sutikimą prekiauti civilinėje 

apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, 

šaudmenimis, jų dalimis, taip pat turi teisę vykdyti 

šioje licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodytų 

ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių mainus. 

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių 

mainams taikomi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių 

reikalavimai. 

8) Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka pateikti Policijos departamento 

tūtelių ir kulkų kolekcijai kulkas ir tūteles, iššautas 

iš parduodamų A, B kategorijų graižtvinių 

trumpųjų šaunamųjų ginklų.  

 8) Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka pateikti Policijos departamento 

tūtelių ir kulkų kolekcijai kulkas ir tūteles, iššautas 

iš parduodamų A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų 

šaunamųjų ginklų. 

 

3. Draudžiama parduoti:   3. Draudžiama parduoti:  

4) B, C kategorijų ginklus, jiems skirtus šaudmenis 

ir ginklų priedėlius fiziniams ir juridiniams 

asmenims, išskyrus specialaus statuso subjektus, 

nepaprastosios ar karo padėties atvejais.  

 4) B, C kategorijų ginklus, jiems skirtus šaudmenis 

ir ginklų priedėlius fiziniams ir juridiniams 

asmenims, kitoms organizacijoms ar jų 

padaliniams, išskyrus specialiojo statuso subjektus, 

nepaprastosios ar karo padėties atvejais. 

Konstitucija numato kiekvieno Lietuvos Respublikos 

piliečio teisę ir tuo pat metu neatimamą pareigą 

ginklu ginti savo Tėvynę, tačiau tuo pat metu nustato 

draudimą parduoti net ir leidimą šaunamajam ginklui 

turintiems asmenims aktyviai Krašto gynybai būtinus 

reikmenis? Ar tame yra logikos? 

     

27 straipsnis. Tirų, šaudyklų eksploatavimas    27 straipsnis. Tirų, šaudyklų eksploatavimas  

1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis 

asmuo, norintys eksploatuoti tirą ar šaudyklą ūkinės 

 1. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis 

asmuo, norintys eksploatuoti tirą ar šaudyklą ūkinės 

Europos, kaip žemyno- geografinės teritorijos, kurios 

dalimi iki Uralo kalų yra Rusijos Federacija, 
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komercinės veiklos tikslais, privalo gauti licenciją 

ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį 

sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda 

Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis 

sutikimas eksploatuoti tirus, šaudyklas suteikia 

teisę įsigyti šaudmenis ir juos parduoti asmenims, 

kurie nori šaudyti tire ar šaudykloje.  

komercinės veiklos tikslais, privalo gauti licenciją 

ar rašytinį sutikimą. Šią licenciją ar rašytinį 

sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda 

Policijos departamentas. Licencija ar rašytinis 

sutikimas eksploatuoti tirus, šaudyklas suteikia teisę 

įsigyti šaudmenis ir juos parduoti asmenims, kurie 

nori šaudyti tire ar šaudykloje. 

Baltarusija ir Padniestrės Respublika ar vis gi 

Europos Sąjungos? 

     

VII SKYRIUS GINKLININKO, GINKLŲ, 

GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ 

DALIŲ SAVININKO, VALDYTOJO IR 

NAUDOTOJO PAREIGOS 

VII SKYRIUS GINKLININKO, GINKLŲ, 

GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ 

DALIŲ SAVININKO, VALDYTOJO IR 

NAUDOTOJO PAREIGOS 

 

     

30 straipsnis. Ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų, 

jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos  

 30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos 

 

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

savininkas, valdytojas, naudotojas privalo:  

 1. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, 

šaudmenų, jų dalių savininkas, valdytojas, 

naudotojas privalo: 

 

5) ginklus gabenti į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, 

šaudyklą ir kitur) neužtaisytus ir įdėtus į dėklą ar 

kitą tinkamą daiktą. Dėtuvė turi būti išimta iš 

ginklo, šaudmenys išimti iš dėtuvės, būgnelio ir 

vamzdžio;  

 5) ginklus gabenti į kitą vietą (ginklo laikymo 

vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytus ir įdėtus į 

dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Dėtuvė turi būti išimta 

iš ginklo, šaudmenys išimti iš dėtuvės, būgnelio ir 

vamzdžio; 

O kaip tada su ginklo savigynai nešiojimu? Ginklas 

išimta dėtuve, iš jos išėmus šovinius, nebetenka 

savigynos priemonės funkcijų 

   

VIII SKYRIUS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ 

LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, NEŠIOJIMASIS, 

GABENIMAS IR NAUDOJIMAS 

VIII SKYRIUS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ 

LAIKYMAS, SAUGOJIMAS, NEŠIOJIMASIS, 

GABENIMAS IR NAUDOJIMAS 

 

     

33 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų nešiojimasis, 

gabenimas  

 33 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų nešiojimasis, 

gabenimas 

 

1. Asmenys, turintys leidimus laikyti ginklus, 

ginklus gabena į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, 

šaudyklą ir kitur) neužtaisytus, įdėtus į dėklą ar kitą 

 1. Asmenys, turintys leidimus laikyti ginklus, 

ginklus gabena į kitą vietą (ginklo laikymo vietą, 

šaudyklą ir kitur) neužtaisytus, įdėtus į dėklą ar kitą 

O kaip tada su ginklo savigynai nešiojimu? Ginklas 

išimta dėtuve, iš jos išėmus šovinius, nebetenka 

savigynos priemonės funkcijų 



24 

 

tinkamą daiktą. Šovinys negali būti įdėtas į ginklo 

vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo.  

tinkamą daiktą. Šovinys negali būti įdėtas į ginklo 

vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo. 

5. Įstatymų nustatytais atvejais gali būti uždrausta 

nešiotis ginklus viešosiose vietose, jeigu tai gali 

kelti grėsmę žmogaus ir visuomenės saugumui. Ši 

nuostata netaikoma asmenims, vykdantiems 

profesinę veiklą, susijusią su asmens ir turto sauga.   

 5. Įstatymų nustatytais atvejais gali būti uždrausta 

nešiotis ginklus viešosiose vietose, jeigu tai gali 

kelti grėsmę žmogaus, visuomenės ar valstybės 

saugumui. Ši nuostata netaikoma asmenims, 

vykdantiems profesinę veiklą, susijusią su asmens ir 

turto sauga. 

O kaip tada su ginklo savigynai nešiojimu? 

Prarandama savigynos priemonės funkcija.... 

     

XI SKYRIUS 

 LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IR LEIDIMŲ 

LAIKYTI GINKLUS GALIOJIMO 

PANAIKINIMAS 

XI SKYRIUS 

 LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IR LEIDIMŲ 

LAIKYTI GINKLUS GALIOJIMO 

PANAIKINIMAS 

 

     

40 straipsnis. Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti 

ginklus galiojimo panaikinimas  

 40 straipsnis. Leidimų nešiotis ir leidimų laikyti 

ginklus galiojimo panaikinimas 

 

12) jeigu nustatoma, kad asmuo neteisėtai įgyja, 

laiko ar nešioja didelės talpos (daugiau kaip 20 

šovinių, jeigu dėtuvė skirta trumpajam šaunamajam 

ginklui, arba daugiau kaip 10 šovinių, jeigu dėtuvė 

skirta ilgajam šaunamajam ginklui) dėtuvę.  

 12) jeigu nustatoma, kad asmuo neteisėtai įgyja, 

laiko ar nešioja didelės talpos (daugiau kaip 20 

šovinių, jeigu dėtuvė skirta trumpajam šaunamajam 

ginklui, arba daugiau kaip 10 šovinių, jeigu dėtuvė 

skirta ilgajam šaunamajam ginklui) dėtuvę. 

Šio punkto normos redakcijai prieštarauja projekte 

siūlomos 3 str. 7 ir 8 punktų normų redakcijoms. 

7. Europos fizinio asmens ar Europos juridinio 

asmens darbuotojo leidimo nešiotis ginklus 

galiojimas panaikinamas Europos fiziniam 

asmeniui ar Europos juridinio asmens darbuotojui 

nutraukus profesinę veiklą.    

 7. Europos fizinio asmens ar Europos juridinio 

asmens darbuotojo leidimo nešiotis ginklus 

galiojimas panaikinamas Europos fiziniam asmeniui 

ar Europos juridinio asmens darbuotojui nutraukus 

profesinę veiklą.   

Europos ar Europos Sąjungos? 

 

Europos žemyne yra daug valstybių, nesančių 

Europos sąjungos narėmis... 

     

XII SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, 

ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ PAĖMIMAS, 

PAVELDĖJIMAS, DOVANOJIMAS, 

REALIZAVIMAS 

XII SKYRIUS 

GINKLŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ, ŠAUDMENŲ, 

JŲ DALIŲ PAĖMIMAS, PAVELDĖJIMAS, 

DOVANOJIMAS, REALIZAVIMAS 
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41 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių paėmimas   

 41 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, 

jų dalių paėmimas 

 

1. Policija ar kitos įstatymų įgaliotos valstybės 

institucijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

jų dalis paima:  

 1. Policijos įstaigos ir kitos įstatymų įgaliotos 

valstybės institucijos ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis paima: 

 

4) mirus ginklo savininkui, iki bus išspręstas turto 

paveldėjimo klausimas;  

 4) mirus ginklo savininkui, iki bus išspręstas turto 

paveldėjimo klausimas; 

 

6) kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad asmuo 

serga ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių 

tinkamai elgtis su ginklu, ar turi sveikatos 

sutrikimų, problemų dėl alkoholizmo, 

narkomanijos, psichikos būklės;  

 6) kai asmuo yra įrašytas į sveikatos priežiūros 

įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar 

yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl 

psichikos ligos ar sutrikimo; 

arba netekus reikalaujamos sveikatos būklės, iki bus 

išspręstas ginklo perdavimo kitam šeimos nariui arba 

artimam giminaičiui klausimas 

9) nepaprastosios ir karo padėties atvejais (išskyrus 

šaulio ar kario savanorio, ar kitų aktyviojo rezervo 

karių tarnybai turimus ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis);  

 9) nepaprastosios ir karo padėties atvejais (išskyrus 

šaulio tarnybai turimus ginklus, ginklų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis); 

O kaip bus su Lietuvos Respublikos piliečio teise ir 

pareiga ginklu priešintis Tėvynės užpuolikams ir 

ginklu ginti Lietuvą? 

     

42 straipsnis. A, B, C, D kategorijų ginklai, jų 

šaudmenys kaip paveldėto turto dalis ar dovana  

 42 straipsnis. A, B, C, D kategorijų ginklai, jų 

šaudmenys kaip paveldėto turto dalis ar dovana 

 

7. Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, 

Ministras Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir 

vidaus reikalų ministras turi teisę apdovanoti 

asmenis B, C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais 

ginklais (pistoletais, revolveriais) bei kardais, 

durklais, kalavijais už pasižymėjimą kovos 

aplinkybėmis, už nuopelnus ar pasiaukojimą ir 

narsą užtikrinant asmens, visuomenės ir (ar) 

valstybės saugumą, kovojant su nusikalstamumu, 

už asmeninę drąsą atliekant valstybės užduotis.  

 7. Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, 

Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministras, Lietuvos kariuomenės vadas ir 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras turi 

teisę apdovanoti asmenis B, C kategorijų 

trumpaisiais šaunamaisiais ginklais (pistoletais, 

revolveriais) bei kardais, durklais, kalavijais ir 

kitais šaltaisiais ginklais už pasižymėjimą kovos 

aplinkybėmis, už nuopelnus ar pasiaukojimą ir 

narsą užtikrinant asmens, visuomenės ir (ar) 

valstybės saugumą, kovojant su nusikalstamumu, už 

asmeninę drąsą atliekant valstybės užduotis. 

Įstatymo projekto 2 str. 77 punktu derėtų 

suformuluoti ir pateikti „Vardinio ginklo“ sąvokos 

apibrėžimą, remiantis šia ir 8 punkte pateikiamais 

aprašymais. Toliau žr. į 2 str. naujo 77 punkto 

pastabas. 

 

 Kol kas teisinėje praktikoje nėra „šaltojo“ ginklo 

sąvokos. Vartojama – bendrinė nešaunamojo ginklo 

sąvoka. 

8. Apdovanoti Lietuvos Respublikos nuolatinius 

gyventojus ginklais gali ir užsienio valstybių, 

 8. Apdovanoti nuolatinius Lietuvos Respublikos 

gyventojus ginklais gali ir užsienio valstybių, 
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vyriausybių vadovai, kiti oficialūs asmenys.   vyriausybių vadovai, kiti oficialūs asmenys. 

9. Tvarką, reglamentuojančią apdovanojimą 

ginklais, jų laikymo, nešiojimosi, naudojimo 

reikalavimus, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija.  

 9. Tvarką, reglamentuojančią apdovanojimą 

ginklais, jų laikymo, nešiojimosi, naudojimo 

reikalavimus, nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 

institucija. 

Šalintina: "jų laikymo, nešiojimosi, naudojimo 

reikalavimus", nes būtent šias sritis reglamentuoja šis 

įstatymas 

O vardinio ginklo, t.y. Valstybės apdovanojimo 

atėmimą reglamentuoja Valstybės apdovanojimų 

įstatymas, t.y. apdovanojimas atimamas: 

1) kai apdovanotasis teismo nuteisiamas už 

sunkų nusikaltimą (žr. 30 str.); 

2) jei asmuo padaro nusižengimą, žeminantį 

apdovanotojo vardą. (žr. 30 str.) 

Derėtų taikyti LR VAĮ 18 str. "Valstybės 

apdovanojimų (kurių tarpe, beje, vardinis ginklas 

nėra minimas) atėmimas ir netekimas" analogiją: 

Valstybės apdovanojimų ( kurių tarpe vardinis 

ginklas nėra minimas) 

1. Jeigu apdovanotųjų veika žemina 

apdovanotojo vardą, apdovanojimą Vardiniu ginklu 

suteikęs Asmuo, t.y. atitinkamai: Respublikos 

Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras 

Pirmininkas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 

ministras, Lietuvos kariuomenės vadas ir Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministras gali išbraukti 

šiuos asmenis vardiniu ginklu apdovanotųjų sąrašo. 

2. Nustačius vardinio ginklo atsisakymo faktą, 

apdovanojimą suteikusi institucija (Asmuo) išbraukia 
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iš apdovanotųjų sąrašo. 

3. Asmenys, išbraukti vardiniu ginklu 

apdovanotųjų sąrašo, jiems įteiktą vardinį ginklą 

privalo grąžinti šį apdovanojimą suteikusiai 

institucijai. Tokie asmenys netenka apdovanojimo 

teikiamų teisių. 

arba gali būti atimtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. 

     

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS 

TEISĖS AKTAI 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS 

TEISĖS AKTAI 

 

     

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir 

įgyvendinimas  

 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir 

įgyvendinimas 

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, 

įsigalioja 2018 m. rugsėjo 14 d.  

 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, 

įsigalioja 2018 m. rugsėjo 14 d. 

 

2. Asmenų, kurie šio įstatymo 1 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytus ginklus įsigijo iki šio įstatymo 

įsigaliojimo, leidimai nešiotis, leidimai laikyti 

ginklus pratęsiami, jeigu tenkinami kiti šio įstatymo 

1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų 

ir šaudmenų kontrolės įstatymo reikalavimai.  

 2. Asmenų, kurie šio įstatymo 1 straipsnyje 

išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų 

kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6-10 punktuose 

nurodytus ginklus įsigijo iki šio įstatymo 

įsigaliojimo, leidimų nešiotis ginklus, leidimų 

laikyti ginklus galiojimas pratęsiamas, jeigu 

tenkinami kiti šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo reikalavimai. 

Ar nederėtų apsvarstyti ir pripažinti, jog siekiant 

oficialiai/legaliai iki šio įstatymo projekto priėmimo 

ir įstatymo įsiteisėjimo tam tikrai grupei asmenų 

suteiktų, todėl jau turimų jų teisių ir teisėtų lūkesčių 

užtikrinimui, tokiems asmenims netaikyti šiuo 

projektu naujai įvedamų apribojimų? 

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 1 straipsnyje išdėstyto 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytus ginklus ar 

 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 1 straipsnyje išdėstyto 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės 

įstatymo 3 straipsnio 6, 9 ir 10 punktuose nurodytus 

LGF likviduojamas? Kas vykdys jo funkcijas? Kodėl 

į naują įstatymo projektą rašomas likviduoti 

nuspręstas juridinis asmuo, žinant kad jis negalės 

vykdyti jam priskiriamų funkcijų? 
 

Kaip bus kompensuojama atimamos nuosavybės 

vertės kaina? Juk LR Konstitucija bei Konstitucinio 
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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, privalo 

ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio įstatymo 

įsigaliojimo perduoti išvardytus ginklus ir dėtuves 

realizuoti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos.  

ginklus, 3 straipsnio 7 punkte nurodytus ginklus ar 

šių ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 

šovinių, ar 3 straipsnio 8 punkte nurodytus ginklus 

ar šių ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 

šovinių, įsigijo iki šio įstatymo įsigaliojimo, privalo 

ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio įstatymo 

įsigaliojimo perduoti išvardytus ginklus ir dėtuves 

realizuoti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos. 

teismo praktikos pavyzdžiai reikalauja, kad už 

paimamą nuosavybę būtų sąžiningai ir teisingai 

atlyginama. 
 

Tuo tarpu, ar šio projekto Aiškinamajame rašte 

neteigiama, kad Įstatymo įgyvendinimas 

nepareikalaus Biudžeto išlaidų? 
 

Be to, šiai normos redakcijai prieštarauja 3 str. 7 ir 8 

p. p. redakcijos. 

 

Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas 

 

advokatas Arūnas Marcinkevičius 


