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Darbotvarkės klausimas – Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo pro-

jektas Nr. XIIIP-2002ES. Prašome, ministre, dar vienas jūsų įstatymo projektas. Pateikite. 
 

E. MISIŪNAS. Ačiū, posėdžio pirmininke. Gerbiami Seimo nariai, Ginklų ir šaudmenų kon-

trolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.  

Taigi, keletą uždavinių turime, pirmiausia perkelti į Lietuvos Respublikos teisę 2017 m. ge-

gužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, taip pat Tarybos direktyvą, kuri iš dalies 

buvo pakeista. Pagal direktyvos nuostatas valstybės narės yra įpareigotos iki 2018 m. rugsėjo 

14 d. priimti įstatymus ir taisykles, kitus teisės aktus, pagal kuriuos būtų įgyvendintos direktyvų 

nuostatos. Atsižvelgiant į tai, būtina tikslinti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, jo nuostatas 

suderinti su direktyvos nuostatomis.  

Antras uždavinys. Atsižvelgiant į konstitucinę doktriną, esminius ūkio subjektų veiklos apri-

bojimus (tokius kaip, pavyzdžiui, atitinkamų leidimų ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, 

jų dalims neišdavimo bei galiojimo pagrindus) nustatyti įstatyme.  

Norėčiau pristatyti keletą įstatymo esmių. Taigi, įstatymo projektu, atsižvelgiant į direkty-

vas, pirma, sugriežtinama kai kurių pusiau automatinių ginklų kontrolė, priskiriant juos prie A 

kategorijos ginklų, taip uždraudžiant jų civilinę apyvartą. Antra, sugriežtinama ginklų, perdirbtų 

į imitacinius, signalinius ar dujinius ginklus, kontrolė, priskiriant juos prie A, B, C kategorijos 

ginklų, atsižvelgiant į tai, kokios kategorijos ginklai buvo prieš juos perdirbant. Taip pat apribo-

jama didelės talpos dėtuvių (daugiau kaip 10 šovinių ilgiesiems ginklams, daugiau kaip 20 šovi-

nių trumpiesiems ginklams) civilinė apyvarta. Taip pat sugriežtinama ginklų, perdirbtų į visiškai 

netinkamus naudoti ginklus, kontrolė, priskiriant juos prie C kategorijos ginklų.  

Yra dar ir kitų pataisymų. Įstatyme siūloma nustatyti atitinkamų leidimų importuoti, ekspor-

tuoti, išvežti, įvežti, gabenti tranzitu ginklus, taip pat išankstinių sutikimų neišdavimo bei galioji-
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mo panaikinimo sąlygas, taip pat tarpininkų neįregistravimo bei įregistravimo panaikinimo sąly-

gas, kurios tiesiogiai veikia ūkio subjektų veiklą ir jos tęstinumą.  

Derinimo eiga – su visomis suinteresuotomis institucijomis buvo suderinta. Kviesčiau pri-

tarti šiam įstatymui po pateikimo. 
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Jūsų nori klausti Seimo nariai. Pirmasis klausia 

S. Gentvilas. Prašom. 
 

S. GENTVILAS (LSF). Gerbiamasis ministre, sveikinu pristačius mums įstatymą, bet gal 

jums nereikėjo šiandien ateiti čia, į salę, nes, priėmus Europos Sąjungos direktyvą, vos po trijų 

mėnesių, Policijos departamento vyriausiojo komisaro pavaduotojas R. Bobinas 2017 m. rugpjū-

čio 30 d. jau automatiškai perkėlė visas direktyvos nuostatas į Šaudmenų laikymo taisykles be 

Seimo pritarimo. Kaip jūs pasakytumėte, ar tai yra normalu, kad nepriėmus įstatymo, iš karto di-

rektyvos taikomos poįstatyminiuose aktuose? Kam reikalingas šiandienis jūsų įstatymo projek-

tas? Dėkoju. 
  

E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Tikrai girdžiu ir tinkamai vertinu jūsų išsakytą kritiką ši-

tuo klausimu. Puikiai suprantate ir Konstitucinio Teismo suformuotą doktriną, ir apskritai teisi-

nės valstybės sąrangą, kad žmogaus teisių, laisvių apribojimai ir kiti nustatymai turi būti įstaty-

muose. Aišku, aš nesu susipažinęs labai tiksliai su generalinio direktoriaus įsakymais, generali-

nio komisaro įsakymais šitos srities, todėl negalėčiau pasakyti, ar jie tikrai identiškai reglamen-

tuoja tuos teisinius santykius ir tas sąlygas, kaip yra nustatyta įstatyme, bet šiuo atveju įstatymas 

yra reikalingas, nepaisant to, kad, kaip jūs sakote, jeigu tai tiesa, kad nors ir Policijos departa-

mentas jau kai kuriuos ribojimus yra nustatęs. 
  

PIRMININKĖ. Klausia M. Majauskas. Prašom. 
  

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Gerbiamas ministre, projekte nurodoma, jog ginklų legalumas 

ir kategorizacija bus susieti su jų dėtuvių talpa ir galimybe iššauti tam tikrą kiekį šūvių neužtai-

sius iš naujo. Klausimas, ar nebus potencialiai iš apyvartos išimti beveik visi pusiau automatiniai 

ginklai (juk dauguma jų, kaip žinome, yra gaminami su didesnės talpos dėtuvėmis), taip savaime 

juos įtraukiant į aukščiausios kategorijos, sunkiausiai prieinamos kategorijos ginklus? 
  

E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Aš tikrai galvojau dėl dėtuvių ir šovinių skaičiaus. Jeigu 

direktyvoje yra taip nustatyta ir tikriausiai ekspertai yra darę išvadą, kad vis dėlto dėtuvių skai-

čius, t. y. šovinių skaičiaus apribojimas tam tikra prasme padidina saugumą, nes nėra patogu ne-

šiotis daug dėtuvių. Kaip mes visi žinome, pavyzdžiui, senasis Kalašnikovo automatas turi 30 šo-

vinių, turint tris dėtuves – jau yra 90 šovinių. Jeigu mes šiuo atveju kalbame apie ilgavamzdžius 

ginklus, tai būtų daugiausia leidžiama 10 šovinių, o 10 dėtuvių susidėti būtų sudėtingiau. Tuo po-

žiūriu vertinant, aš manau, nuostata atitinka poreikį užtikrinti viešąjį saugumą ir tai neturėtų da-

ryti įtakos tų ginklų išėmimui iš apyvartos. Gamintojai prisitaikys. 
  

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Gerbiami kolegos, noriu informuoti, kad mus iš 

balkono stebi Tailando Parlamento delegacija. Galime pasveikinti. (Plojimai) 

Dėkoju. Tęsiame klausimus. Klausia K. Mažeika. 
  

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pirmininke. Gerbiamas ministre, aš noriu pasitikslinti ir galbūt 

sulaukti nuraminimo, nes turbūt žinote, kad Lietuvos medžiotojai turi per 100 tūkst. įvairiausių 
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šaunamųjų ginklų, ir turbūt tai yra gerokai didesnė dalis, nei turi visos kitos struktūros kartu su-

dėjus. Norėčiau paklausti jūsų dėl pusiau automatinių ginklų, nes tie apribojimai išties kelia neri-

mą: ką daryti tiems, kurie jau turi įsigiję pusiau automatinius ginklus, ar jiems reikės, ar nereikės 

jų atsisakyti. Kalbant apie dėtuvių apribojimą, šiandien medžioklės taisyklės įpareigoja, kad dė-

tuvėse būtų ne daugiau kaip trys šoviniai su tam tikrais ribotuvais. Šita problema, manau, šiuo at-

veju išspręsta, jeigu ji matoma.  

Kitas dalykas, labiausiai keliantis nerimą, tai būtent iš direktyvos perkeliama mintis, kad rei-

kės žymėti ginklus specifiniu žymeniu, netgi kiekvieną pagrindinę ginklo dalį. Noriu paklausti, 

ar ši direktyva galios tik naujai įsigyjamiems ginklams, ar tai bus įpareigoti daryti gamintojai, ar 

kiekvienas ginklo savininkas turės nešti savo turimus ginklus, kad jie būtų pažymėti ir t. t.? Iš 

tiesų du klausimai. Ačiū už atsakymus.  
 

E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Faktas, kad normos šiuo atveju atgal negalios ir čia bus 

taikoma gamintojams kiekvienam naujai gaminamam ginklui. Pradėjau nuo antro klausimo.  

O į pirmą klausimą – numatyta, kad kai kuriems pusiau automatinių ginklų kontrolė yra su-

griežtinama. Medžiokliniams ginklams tikrai nebus taikoma ta nuostata. Medžiokliniai ginklai ir 

taip neturi dėtuvių, didesnių nei dešimt šovinių. Aš nesu pats medžiotojas, bet kiek esu susipaži-

nęs su ginklais, ten būna po 7, po 8 ar net ir po 5 šovinius. Bėdos medžiotojai tikrai neturės dėl 

to.  
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Klausia E. Pupinis. Prašom. 
 

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Gerbiamas ministre, panašus klausimas gerbiamo K. Mažei-

kos. Kiek pabrangs tiems, kurie jau turi ginklus, laikymas, disponavimas, pertvarkymas, atsisa-

kymas ir panašiai? Ar iš tikrųjų šis įstatymas atgaline data nepalies jau turinčių, kad atitiktų tuos 

reikalavimus, kuriuos dabar jūs norite pritaikyti iš direktyvų? Ačiū. 
  

E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Dar patikslinti norėčiau. Mes kalbėjome apie ginklų žy-

mėjimą. Direktyvoje yra numatyta, kad kiekvieno naujo ginklo pagrindinės detalės būtų pažymė-

tos. Aš apie tai kalbėjau. Faktas, kad ginklų savininkai, jeigu patenka į šias nuostatas, vienu atve-

ju turėtų užregistruoti ginklą. Pavyzdžiui, turi asmenys, sakykime, pragręžtu vamzdžiu seną pis-

toletą iš kažkur gavę ir laiko ant sienos pasikabinę kaip puošmeną. Pagal šį įstatymą toks ginklas 

turėtų būti registruojamas kaip C kategorijos. Toks asmuo turėtų tą ginklą nunešti, užregistruoti 

arba atiduoti jį sunaikinti. Toks įpareigojimas bus ir, aišku, kažkokių išlaidų, faktas, tikrai bus 

patirta. 
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Klausia A. Anušauskas. Prašom.  
 

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Gerbiamas ministre, kaip jūs žiūrite į tai, kad Nacionalinio 

saugumo ir gynybos komitete, svarstant šios europinės direktyvos projektą, buvo patvirtinta Lie-

tuvos pozicija nepritarti čia jau daugelio minėtiems ribojimams, tačiau direktyva buvo pasirašyta 

ir paskelbta, tiesą sakant, neatsižvelgiant į mūsų įpareigojimus. Kas galėjo pakeisti, juolab kad 

mes komitete daugiau nesvarstėme pozicijos pakeitimo? Kaip atsitiko, kad nuvažiavę žmonės 

Briuselyje, ką – savo iniciatyva pakeitė Lietuvos poziciją? Kokius jie turėjo įgaliojimus tam? 

Šiuo atveju nežinau, ar jūs galite dabar atsakyti, bet aš kelsiu tą klausimą svarstymo komitete 

metu. Į tai turi būti atsakyta. 
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E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Gerbiami Seimo nariai, jūs turite savo partijos atstovus, 

kurie yra Europos Parlamento nariai, tikrai galite paklausti, šios informacijos nežinau. Šiuo atve-

ju – Taryboje. Galėčiau pasidomėti šiuo klausimu. Nors ir Lietuvos pozicija buvo nepritarti, bet 

galbūt buvo priimtas kitoks sprendimas valstybių.  

Dėl galiojimo. Matote, galbūt greitų automobilių savininkai irgi norėtų, kad būtų nustatytas 

didesnis leistinas greitis, bet Kelių eismo taisyklės galioja visiems ir visi privalo jų laikytis. Šiuo 

atveju direktyva yra privalomas teisės aktas visoms Europos Sąjungos šalims, todėl mes dabar 

privalome jos nuostatų laikytis. 
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Klausia A. Ažubalis. 
  

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, posėdžio pirmininke. Pone ministre, aš tęsiu pono A. Anu-

šausko klausimą. Šiaip jau Taryboje jūs arba jūsų pavaduotojas turėjo balsuoti, turėjo diskutuoti. 

Yra parengiamasis darbas tos direktyvos. Man įdomu, kaip iš tikrųjų jūs ar jūsų pavaduotojas 

balsavo neturėdamas Seimo įgaliojimo. Yra konstitucinis aktas dėl Lietuvos narystės Europos 

Sąjungoje. Yra Seimo statutas, kuriame labai aiškiai pasakoma, kas ir kokią poziciją deleguoja 

Vyriausybei, t. y. Seimas. Seimo Europos reikalų komitetas, gavęs šakinių komitetų nuomonę, 

arba Užsienio reikalų komitetas atitinkamoms taryboms, gavęs kitų šakinių komitetų nuomonę. 

Kaip atsitiko, kad NSGK nuomonė buvo ignoruota? 
 

E. MISIŪNAS. Ačiū už klausimą. Tikrai atsakingai galiu pasakyti, kad į tarybas važiavau tik 

aš ir niekas daugiau manęs nepavadavo. Tuo klausimu, kai aš buvau Taryboje, apie šaunamuo-

sius ginklus, negalėčiau sakyti, kad buvo diskutuojama. Arba tai buvo diskusijos prieš skiriant 

mane į ministrus, tai yra prieš metus su truputėliu, arba aš galiu pasidomėti tikrai tuo klausimu, 

nes mūsų… Asmeniškai aš niekada nepasisakiau apie šitą direktyvą, niekada nepateikiau Lietu-

vos pozicijos. Galiu pasakyti, kokiais klausimais mes diskutavome, bet apie šios direktyvos nuo-

statas aš asmeniškai Taryboje niekada nepasisakiau. 
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Dėkoju, ministre. Laikas, skirtas pateikti ir atsakyti 

į klausimus, baigėsi.  

Motyvus už nori išsakyti P. Saudargas. Prašau. 
 

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dėkui, gerbiama pirmininke. Kadangi kaip tik neužteko laiko 

man paklausti, tai aš savo klausimą dabar turėsiu teiginio forma išsakyti pasisakydamas už, nes 

pasisakau tikrai su dideliu rezervu. Aš suprantu norą įdiegti Europos Sąjungos direktyvą, supran-

tu netgi tos direktyvos filosofiją – ji ateina iš terorizmo baimės. Bet mes visi turime suprasti Lie-

tuvos kontekstą – mes nesame Vakarų Europos valstybė, kur yra didelė terorizmo grėsmė. Mes 

esame paribio valstybė, turime sieną su dviem kaimyninėmis valstybėmis, kurių nepavadinčiau 

demokratinėmis, ir mūsų iššūkiai ir baimės yra visiškai kitokie.  

Todėl, verždami šautuvų diržus (pavadinsiu taip) civilinei ginklų apyvartai, mes turime labai 

aiškiai pasakyti, kad patriotinėms organizacijoms, tiems piliečiams, kurie yra nusiteikę ginklu tė-

vynę ginti, turime dar plačiau sudaryti ginklavimosi galimybę. Pavyzdžiui, gerbiamas ministre, 

ar jūs nemanote, kad šio įstatymo kontekste būtent Šaulių sąjungą reikėtų įgalinti ir treniruotis, 

mokytis apsiginkluoti ir, reikalui esant, ginti tėvynę? Tai vėlgi, jeigu mes ribojame įvairius gin-

klo priedėlius, tiek kalbant apie dėtuves, tiek kalbant apie įvairius ginklo priedėlius, kaip antai, 

duslintuvus, tiek naktinio matymo, tiek termovizorinius taikiklius, tai, kalbant ir apie kariuome-
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nę, ir apie Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, ir apie visus vidaus mūsų tarnybos padalinius, 

bet ir apie Šaulių sąjungą, kaip tik duris ginklams turime atverti dar plačiau. Matau, kad ministras 

linksi galva, su manimi sutinka, todėl aš iš esmės rezervuotai pasisakau už, teiksime reikalingas pa-

taisas dėl šio įstatymo vėliau svarstymo ir priėmimo stadijose. 
  

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Motyvai prieš – S. Gentvilas Prašom. 
 

S. GENTVILAS (LSF). Gerbiami kolegos, Lietuvos karinėje doktrinoje kaip viena iš šalies 

gynybos formų yra ginkluota ir savimi pasitikinti visuomenė. Lietuva yra mažiausiai ginkluota 

Europos Sąjungos valstybė ir šitas direktyvos perkėlimas ją dar labiau nuginkluos. Teisūs buvo 

gerbiami A. Anušauskas ir A. Ažubalis – buvo Seimo įpareigojimas priešintis direktyvos nuosta-

toms ir keletas Europos valstybių priešinosi Europos Taryboje. Deja, mūsų ministerijos atstovai 

neišsakė nuomonės ir nepaisė iš tikrųjų Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto įpareigojimo 

prieštarauti tokioms ginklų suvaržymo nuostatoms. Bet man atrodo, netgi sąmoningai tai buvo 

daroma, nes po direktyvos priėmimo, praėjus trims mėnesiams, 2017 m. rugpjūčio 30 d. policijos 

komisaro pavaduotojas jau įgyvendina direktyvą be Seimo nutarimo.  

Gerbiamas ministre, duokite pylos savo patarėjams, nes aš jau lapkritį kreipiausi į jus atskiru 

raštu ir gavau atsakymą su jūsų parašu būtent apie šitą Policijos departamento atsakymą. Tiesio-

giai direktyva jau taikoma be įstatymo ir mes čia svarstymuose komitetuose pasapaliosime, bet iš 

tikrųjų policija jau taiko tiesiogiai. Čia šiaip nepagarba Seimui.  

O ką jau kalbėti iš tikrųjų apie leidimą 16-mečiams nešiotis B, C kategorijos ginklus, tiems 

16-mečiams, kurie lanko sportines organizacijas? Piliečius, kurie pilnamečiai, mes nuginkluoja-

me, bet 16-mečiai, kurie priklauso sporto klubams, galės nešiotis B, C kategorijos pusiau auto-

matinius ginklus.  

Ministre, projektas milžiniškai suveltas. Turėtumėte duoti pylos ir jus pavadavusiems asme-

nims, kurie atstovavo Lietuvai Europos Taryboje, ir patiems projekto rengėjams. Prašau tikrai at-

sakingiau žiūrėti į Lietuvos karinę doktriną ir į Europos direktyvos perkėlimą. 

  

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Gerbiami kolegos, prašau balsuoti dėl teikiamo 

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo projekto po pateikimo. 
  

Balsavo 80 Seimo narių: už – 50, prieš – 3, susilaikė 27. Įstatymo projektui po pateikimo 

yra pritarta. Siūlomi komitetai: kaip pagrindinis – Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, 

papildomo nėra. Svarstymo data – birželio 14 diena.  

Per šoninį mikrofoną repliką – K. Mažeika. 

  

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pirmininke. Aš dėl papildomų komitetų. Norėčiau, kad vis dėl-

to Aplinkos apsaugos komitetas būtų kaip papildomas, nes turime didžiulę medžiotojų armiją, 

tikrai daug kreipiasi, turime turėti aiškumą, galbūt atsiras tam tikrų pasiūlymų. Prašyčiau, kad 

kaip papildomas būtų Aplinkos apsaugos komitetas. 
 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Dėkoju. Gerbiami kolegos, bendru sutarimu prita-

riame komiteto pirmininko siūlymui papildomu komitetu skirti Aplinkos apsaugos komitetą.  

                                           
 Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; 

LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – 

Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių 

grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir 

teisingumas“. 
 Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; 

LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – 

Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių 

grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir 

teisingumas“. 
 Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; 

LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – 
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Dar per šoninį mikrofoną – A. Skardžius. 
 

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, gerbiamoji pirmininke. Tiesiog nepriėjo eilė iki manęs, bu-

vau užsirašęs. Išties ginklų asociacijos, asocijuotos struktūros atkreipia dėmesį, turbūt daugelis 

parlamentarų girdėjote, kad kitos Europos Sąjungos valstybės, kaimyninė Lenkija, Čekija ir taip 

toliau, priešinasi tos direktyvos perkėlimui paraidžiui. Atkreipiu ministro dėmesį. Ginklų ženkli-

nimas, kiekvienos detalės, pabrangintų, preliminariais skaičiavimais, pusantro karto, nei pats gin-

klas kainuoja. Tai yra lobistinis biznis tų, kurie norės ant kiekvienos spyruoklėlės pažymėti laze-

rinį ginklo numerį ir t. t. Aš siūlau visiems komitetams atsakingai pažiūrėti į tai, nes yra įvairiau-

sių ginklų, pasižiūrėti, ką kitos Europos Sąjungos valstybės daro. Nebūkime pionieriai, kurie ra-

portuosime kaip dėl atominės uždarymo. 
  

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Dėkoju. Replikas baigėme.  

 
16.57 val. 

                                                                                                                                        
Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių 

grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir 

teisingumas“. 
 Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; 

LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – 

Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių 

grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir 

teisingumas“. 


