ATMINTINĖ
Dėl ginklų laikymo sąlygų tikrinimo
nuo 2018 metų spalio 1 dienos

(asmenims, turintiems ginklų ar
pageidaujantiems juos turėti)
Vadovaujantis 2018 m. rupjūčio 13 d.
Lietuvos policijos generalinio komisaro
įsakymu Nr. 5-V-727 “Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr. V-362 „Dėl fizinių asmenų ginklų ir
šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ asmuo
pageidaujantis turėti ginklų, pratęsti leidimo
ginklams galiojimo laiką, pakeitęs ginklų
saugojimo vietą ar sąlygas, privalo
asmeniškai kreiptis į Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Viešosios
tvarkos valdybos Licencijavimo skyrių (toliau
– Licencijavimo skyrius) ir deklaruoti
turimas ginklų laikymo sąlygas.

komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms,
kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių
apyvarta, patvirtinimo“.
Jei turite registruotų ginklų, turėsite
deklaruoti, kad visi Jūsų turimi ginklai yra
saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie
yra techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai
matomų defektų, trukdančių saugiai jais
naudotis.
Svarbu ! Turėsite patvirtinti, kad esate
supažindintas su Baudžiamojo kodekso 304
straipsniu
(„Melagingos
informacijos
pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir su
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
nuostatomis, kad leidimas laikyti (nešiotis)
ginklus panaikinamas, o naujas leidimas
išduodamas tik po 3 metų, jei nėra tinkamų
sąlygų ginklui laikyti arba jei leidimas
nešiotis ar leidimas laikyti ginklą buvo įgytas
pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar
suklastotus dokumentus.

Nuo 2018 m. spalio 1 d. Jums nereikia
kreiptis į policijos pareigūnus dėl ginklų
laikymo sąlygų patikrinimo pagal gyvenamąją
(ginklų laikymo vietą).

Informuojame, kad Jūsų deklaruotos
ginklų laikymo sąlygos, gali būti patikrintos
tiek Licencijavimo skyriaus, tiek policijos
veiklos padalinių pareigūnų.

Deklaruojama užpildant atitinkamos
formos deklaraciją (kur galima rasti
deklaracijų pavyzdžius nurodyta dešinėje
pusėje).

Lietuvos
Respublikos
baudžiamojo
kodekso 304 straipsnis.
Melagingos informacijos pateikimas
siekiant įgyti dokumentą
1. Tas, kas siekdamas gauti dokumentą ar
suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą
pateikė įstaigai ar tarnautojui melagingą
informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą
ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda,
arba areštu.

Deklaracijoje turėsite patvirtinti, kad
ginklo
(-ų)
laikymo
sąlygos
atitinka
Reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose
vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta,
patvirtintus Lietuvos policijos generalinio

Pateikiame Jums nuorodas į svarbią
informaciją, kuri bus aktuali įsirengiant ginklų
laikymo sąlygas ir deklaruojant jas.
Elektroninė šios atmintinės versija yra čia:
http://tiny.lt/seifas
Ginklų laikymo taisyklės yra čia:
http://tiny.lt/gls
Ištrauka iš ginklų laikymo taisyklių dėl
fizinių asmenų ginklų saugojimo yra čia:
http://tiny.lt/agls
Deklaracijų blankų pavyzdžiai:
kai deklaruojama, kad ginklai laikomi
seife (metalinėje dėžėje) yra čia:
http://tiny.lt/deklaracija
kai deklaruojama, kad ginklai laikomi įrengtoje
patalpoje yra čia:
http://tiny.lt/deklaracija2
Taip pat Jums gali būti aktualus
lankstinukas dėl leidimo ginklams galiojimo
laiko pratęsimo
(iki 2018-10-01) yra čia:
http://tiny.lt/pratesimas
(po 2018-10-01) yra čia:
http://tiny.lt/pratesimas2
po 2018-10-01 atnaujintas variantas bus
pasiekiamas adresu: http://tiny.lt/pratesimas

INFORMUOJAME
Jūsų patogumui Licencijavimo skyriuje iš
anksto registruotis galima šiais telefonų
numeriais:
Bendruoju
policijos informacijos telefono numeriu
(8 700) 60 000,
taip pat papildomai Licencijavimo
skyriaus telefonų numeriais
(8 5) 271 61 97, (8 5) 271 61 96
arba internetu
https://www.epolicija.lt/rezervacija

DARBO LAIKAS

POLICIJOS PRANEŠIMAS

(INTERESANTAI PRIIMAMI):

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais
7:30 – 16:15
Penktadieniais
9:00 – 15:00
Pietų pertrauka
11:30 – 12:15
Elektroninė šios atmintinės versija
taip pat yra čia:

Prašymus dėl daugumos Licencijavimo
skyriuje teikiamų paslaugų galima pateikti
internetu:

GINKLŲ LAIKYMO
SĄLYGŲ
DEKLARAVIMAS

https://www.epolicija.lt
Maloniai kviečiame naudotis galimybe
pateikti prašymą internetu, tuo sutaupysite
savo laiką (prašymo pateikimui nereikės
vykti į Licencijavimo skyrių), taip pat
prašymą galėsite pateikti bet kuriuo metu.
Svarbu ! Pirmą kartą registruojantis
www.epolicija.lt portale būtinai nurodykite
savo kontaktinį telefono numerį ir jį
patvirtinkite
pagal
portale
nurodytą
instrukciją, tai suteiks galimybę Jums gauti
visus pranešimus apie prašymų nagrinėjimo
eigą, taip pat darbuotojai nagrinėjantys
prašymus turės informaciją, kaip su Jumis
galima susisiekti.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
adresu: Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 16-102,
arba
Bendruoju policijos informacijos
telefono numeriu (8 700) 60 000.
Parengė:
Licencijavimo skyrius
vilniausvpk.vtv.ls@policija.lt

SUTEIKITE INFORMACIJĄ SAVO
GIMINAIČIUI, KAIMYNUI, DRAUGUI

