ASMENIMS TURINTIEMS
LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS

LEIDIMUS

Ne vėliau kaip iki leidimo laikyti (nešiotis)
ginklus galiojimo termino pabaigos asmuo privalo
perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.
Prieš
pateikdamas
dokumentus
perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus
asmuo privalo:
1) kreiptis į policijos įstaigą pagal
gyvenamąją vietą su prašymu patikrinti ar ginklų
laikymo
sąlygas
atitinka
nustatytiems
reikalavimams, taip pat ar turimi ginklai atitinka
įrašams dokumentuose;
2) trumpavamzdį ginklą (-us) (pistoletą
ar revolverį) pateikti pakartotinam išbandymui;
Dėmesio ! Informuojame, kad nuo 2010 m.
balandžio 1 d. prieš perregistruojant leidimą laikyti
(nešiotis)
ginklus,
trumpavamzdžiai
ginklai
išbandomi vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio
5 d. įsakymu Nr. 530 "Dėl Trumpųjų graižtvinių
šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų
kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių
patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 109-4839) nustatyta
tvarka.
Asmuo trumpavamzdį ginklą (-us)
(pistoletą ar revolverį) pakartotiniam išbandymui
(identifikavimui) asmeniškai pristato į Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centrą, Liepyno g.
11A, Vilniuje.
Už ginklo išbandymą yra imamas nustatyto
dydžio mokestis – 14,01 Eur :
Pavadinimas: Mokestis už pakartotiną ginklo
išbandymą.
Gavėjas:
Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centras
Gavėjo bankas:
SEB bankas.
Kodas 70440
Sąskaita: LT747044060007950729

Taip pat prie šių ginklų reikia pateikti:
revolveriams – po vieną šovinį su apvalkaline kulka
arba po vieną šovinį su neapvalkaline kulka

kiekvienai būgnelio kamerai (jeigu konkretaus
modelio revolveriai naudojami tik su apvalkalinėmis
arba tik su neapvalkalinėmis kulkomis šoviniai);
pistoletams – po tris šovinius su
apvalkalinėmis kulkomis ir po tris šovinius su
neapvalkalinėmis kulkomis (jeigu konkretaus
modelio pistoletui naudojami šoviniai su abiejų rūšių
kulkomis);
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre
ginklai bus priimami ir išbandomi šiomis dienomis :
Antradieniais nuo 9 val. iki 12 val.
Trečiadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 12 val.
Perregistravimui asmuo turi pateikti:
1) prašymą (pildo darbuotojas);
2) pareiškėjo tapatybę patvirtinantį
dokumentą (pateikiama Tapatybės kortelė arba
pasas);
Dėmesio ! prašome turėti su savimi
duomenis apie kartu gyvenančius asmenis nuo 14
metų (vardas, pavardė, asmens kodas);
3) medicininio patikrinimo išvadą
(Forma 049/a), kad jis neserga liga (-omis), neturi
fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) į Sveikatos
apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų, dėl
kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, ir
neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl
alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros
įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo
(toliau – medicininio patikrinimo išvada (Forma
049/a). Medicininėje patikrinimo išvadoje (Forma
049/a) turi būti žyma apie sveikatos priežiūros
įstaigą, kuri ją išdavė. Medicininio patikrinimo
išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta gydytojų
konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos
pirmininko spaudu bei parašu. Specialaus statuso
subjektų pareigūnai gali pateikti pažymą (raštą), kad
tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
4) turimą leidimą laikyti (nešiotis)
ginklą-(us);
5) vieną nuotrauką (3x4 cm), (jei asmuo
turi seno pavyzdžio pasą su įklijuota nuotrauka);
6) medžiotojo bilietą (pateikia asmenys,
turintys ginklus medžioklei);

7) dokumentus, patvirtinančius asmens
priklausymą šaudymo sporto organizacijai
(pateikia asmenys, turintys ginklus sportui);
8) dokumentus, patvirtinančius, kad
asmuo vykdo profesinę veiklą, kuriai reikalingas
šautuvas ar pistoletas injekcijoms;
(jei anksčiau pristatyti dokumentai nurodyti 2, 7-9
punktuose yra galiojantys, jų pateikti iš naujo
nereikia);
9) turimus ginklus apžiūrai (pateikiama tik
tuo atveju, jei tai nurodė apylinkės inspektorius
(tyrėjas) apžiūrėjęs ginklus).
O taip pat sumokėti :
10) valstybės rinkliavą už leidimo laikyti
(nešiotis) ginklus perregistravimą 14 Eur
(interesantų patogumui valstybės rinkliavos mokestį
galima sumokėti vietoje: naudojantis banko
mokamosiomis kortelėmis arba mokėjimo terminale
grynaisiais pinigais (komisinis mokestis terminale
1,20 Eur, terminalas grąžos neduoda);
11) valstybės rinkliavą už ginklo
pažymėjimo išdavimą 2,90 Eur (mokoma jeigu
asmuo neturi išduoto ginklo pažymėjimo);
12) mokestį už leidimo laminavimą 0,46
Eur (interesantų patogumui jį galima sumokėti
vietoje mokėjimo terminale grynaisiais pinigais
(komisinis mokestis 0,14 Eur, terminalas grąžos
neduoda).
Taip pat maloniai kviečiame naudotis
https://www.epolicija.lt
paslaugomis.
Šiame
puslapyje galima pateikti prašymą elektroniniu
būdu 24 valandas per parą.
Asmuo, išvykstantis į užsienį ilgesniam
laikui, gali prasitęsti leidimą laikyti (nešiotis)
ginklus anksčiau nei iki jo galiojimo pabaigos.

INFORMUOJAME
ASMENIMS, KURIE PRIVALO PATEIKTI,
BET NEPATEIKĖ PRAŠYMŲ DĖL LEIDIMO LAIKYTI
(NEŠIOTIS) GINKLUS GALIOJIMO TERMINO
PRATĘSIMO, YRA TAIKOMA ADMINISTRACINĖ
ATSAKOMYBĖ
NUMATYTA
LIETUVOS
RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ
KODEKSO
228
STRAIPSNYJE:
„GINKLŲ
REGISTRAVIMO TERMINŲ ARBA GINKLŲ
ĮRAŠYMO Į ĮSKAITĄ PAŽEIDIMAS“.
GINKLO, KURIAM ĮSIGYTI IR LAIKYTI AR
NEŠIOTI
REIKALINGAS
LEIDIMAS,
REGISTRAVIMO TERMINŲ ARBA JO ĮRAŠYMO Į
POLICIJOS
ĮSTAIGOS
ĮSKAITĄ
PASIKEITUS
GYVENAMAJAI VIETAI TVARKOS PAŽEIDIMAS
UŽTRAUKIA ĮSPĖJIMĄ ARBA BAUDĄ NUO
DVIDEŠIMT IKI TRISDEŠIMT EURŲ.

Taip pat Jūsų patogumui Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos
valdybos Licencijavimo skyriuje iš anksto
registruotis galima tel. (8 5) 271 61 97, (8 5) 271 61
96
arba
internetu
https://www.epolicija.lt/rezervacija/

DARBO LAIKAS (INTERESANTAI PRIIMAMI):

Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 7:30 –- 16:15
Penktadieniais – 9:00 – 15:00
Pietų pertrauka – 11:30 – 12:15

MOKĖJIMŲ REKVIZITAI:
Valstybės rinkliava už leidimo laikyti (nešiotis)
ginklus perregistravimą – 14 Eur
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Kodas 73000
Sąskaita: LT247300010112394300
Įmokos kodas 5744
Valstybės rinkliavą taip pat galima mokėti į šių bankų
sąskaitas:
Gavėjo bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Kodas 74000
Sąskaita: LT747400000008723870
Įmokos kodas 5744
Gavėjo bankas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos
skyrius
Kodas 21400
Sąskaita: LT122140030002680220
Įmokos kodas 5744
Gavėjo bankas: UAB „Medicinos bankas“
Kodas 72300
Sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025
Įmokos kodas 5744
Gavėjo bankas: AB „Šiaulių bankas“
Kodas 71800
Sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038
Įmokos kodas 5744
Gavėjo bankas: : AB SEB bankas
Kodas 70440
Sąskaita: LT057044060007887175
Įmokos kodas 5744
Mokestis už leidimo laminavimą – 0,46 Eur
Gavėjas: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas
Gavėjo bankas: AB SEB bankas Vilniaus filialas
Kodas 70440
Sąskaita: LT 857044060001188564

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
adresu: Vilniuje, Birželio 23-iosios g. 16-102,
arba telefonais (8 5) 271 6213, (8 5) 271 6214,
(8 5) 271 6194, (8 5) 271 6197

POLICIJOS PRANEŠIMAS

PERREGISTRUOKITE
leidimą laikyti (nešiotis)
ginklus

SUTEIKITE INFORMACIJĄ SAVO
GIMINAIČIUI, KAIMYNUI, DRAUGUI

