
Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės 
apyvartos tvarkos aprašo 
priedas 
 

(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma) 
(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengtas seifas (metalinė spinta) 

 
(asmens vardas, pavardė, asmens kodas) 

 
DEKLARACIJA 

 
20  m.  d. 

 
 

(vieta) 

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:   

 yra įrengtas (-a) ginklui (-ams) laikyti seifas (metalinė spinta): 

 
 būtina įrašyti Taip (Ne)   būtina įrašyti Taip (Ne) 

1. Seifas (metalinė spinta) nustatyta 
tvarka pritvirtintas (-a) 

  4. Spynos tipas:  

 prie pastato konstrukcijų  4.1. vidinė kodinė spyna  

2. Seifas (metalinė spinta) nepritvirtintas (-a), 4.2. vidinė raktinė spyna  

 kadangi dėl dydžio neįmanoma:    

 išnešti iš patalpos arba    (paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti) 

 svoris didesnis nei 300 kg   5. Seifas (metalinė spinta) skirtas (-a):  

3. Seifas atitinka:  5.1. trumpiesiems šaunamiesiems ginklams laikyti  

 sienelių storį 3 mm ar daugiau   5.2. ilgiesiems ir trumpiesiems šaunamiesiems  

 EN 1143-1 ar EN 14450 S1 ar S2 kl.    ginklams laikyti  

 
Papildoma informacija: 

 būtina įrašyti Taip (Ne)   būtina įrašyti Taip 
(Ne) 

1. elektroninės apsaugos priemonės:   2. ginklo (-ų) laikymo sąlygos:  

1.1. įrengta apsaugos sistema   2.1. laikomas (-i) nuolatinėje gyvenamojoje vietoje  

1.2. įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija  2.2. laikomas (-i) kitoje vietoje  

 (saugo saugos tarnyba)      

1.3. elektroninių priemonių nėra    (paaiškinimai kitame lape, būtina susipažinti) 

  
 Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruoju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, 
keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose 
vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“. 
 
 



  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Visi man priklausantys ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, seife (metalinėje spintoje), yra 
techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis. Patvirtinu, kad seifas (-
ai) (metalinė (-ės) spinta (-os) skirtas (-i) (skirta (-os) turimiems ginklams laikyti. 

Pasirašoma tik tuo atveju, jei 
asmuo jau turi ginklų 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos 

informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos 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. 
 

(parašas) 

 
Paaiškinimai: 
Apsaugos sistema – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios 

automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą ir turi garso signalizatorius. Apsaugos sistema privalo turėti atsarginį 
elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nenutrūkstamą jos veikimą ne 
trumpiau kaip 24 valandas. 

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, 
kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta bent iš pirmojo 
apsaugos ruožo. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, 
nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė 
įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą. 

Ne daugiau kaip 5 ginklai, atitinkantys Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose 
nurodytus, ar B kategorijos ginklai ir jų šaudmenys turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nejudamai 
(rekomenduojama taip, kad atsižvelgiant į pastato konstrukciją metalinės spintos (seifo) demontavimas būtų 
neįmanomas jos neatidarius) pritvirtintame seife (metalinėje spintoje), kuris (-i) atitinka Europos Sąjungoje seifams 
ir saugyklų durims galiojantį standartą EN 1143-1 ar standarto EN-14450 S1 ar S2 klasės metalinėms spintoms 
keliamus reikalavimus, arba  kurio (-ios) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 mm ir kuris (-i) užrakintas (-a) 
patikima vidine raktine arba kodine spyna, įtvirtinta seifo (metalinės spintos) viduje taip, kad būtų apsaugota nuo 
mechaninio poveikio iš išorės (išorinėje seifo (metalinės spintos) durelių pusėje yra tik anga raktui į spyną įkišti).  

Seifo (metalinės spintos) tvirtinti neprivaloma, jei dėl jo (-os) dydžio neįmanoma jo (-os) išnešti iš patalpos 
arba jei jo (-os) svoris didesnis nei 300 kg. Draudžiama seifo (metalinės spintos) ar durų nuo patalpos, kurioje 
saugomi ginklai, raktus laikyti matomose, lengvai prieinamose vietose ar perduoti juos kitiems asmenims, taip pat 
ir ginklų naudotojams, jei seife (metalinėje spintoje) ar patalpoje yra saugomi ginklai, kurie nėra perleisti 
naudotojui. Už seifo (metalinės spintos) pritvirtinimą ir spynos patikimumą atsako ginklo savininkas. 

 

Pareiškiu, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 
20 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau 
automatiniai trumpiesiems šaunamiesiems ginklams 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

Pareiškiu, kad (turiu(neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 

10 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau 

automatiniams ilgiesiems šaunamiesiems ginklams 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

________________________ 
 



 
(Deklaracijos, patvirtinančios, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, forma 

(pildoma, kai ginklui (-ams) laikyti įrengta atskira patalpa) 
 

(asmens vardas, pavardė, asmens kodas) 

 
DEKLARACIJA 

 
20  m.  d. 

 
 

(vieta) 

Šia deklaracija patvirtinu, kad adresu:   

 yra įrengta atskira patalpa ginklui (-ams) laikyti, kuri atitinka 
šiuos reikalavimus: 

  įrašyti Taip (Ne) 

1. Yra:  

1.1. izoliuota nuo kitų patalpų:  

1.2. kita:  

 (nurodyti)  

2. Sienos:  

2.1. ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetoninės, 250 mm storio mūrinės arba pagal 
stiprumą joms analogiškos kitokios sienos 

 

2.2. kita:  

 (nurodyti)  

3. Perdangos:  

3.1. gelžbetoniniai, ne plonesni kaip 180 mm storio  

3.2. kita:  

 (nurodyti)  

4. Durys:  

4.1. atitinka Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių 
apyvarta, II saugumo klasę 

 

4.2. kita:  

 (nurodyti)  

5. Langai:  

5.1. nėra  

5.2. ant langų įrengtos apsauginės grotos  

5.3. kita:  

 (nurodyti)  

6. Apsauginė įsilaužimo signalizacija:  

6.1. įrengta patalpoje, per kurią patenkama į ginklų laikymo patalpą, ir ginklų laikymo 
patalpoje 

 

6.2. kita:  
 (nurodyti)  



 
          Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, deklaruoju, kad ginklo (-ų) laikymo sąlygos atitinka Reikalavimus, 
keliamus patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintus Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose 
vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“. 

     

  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Taip pat deklaruoju, kad visi mano turimi ginklai saugomi nurodytoje ginklų laikymo vietoje, jie yra 
techniškai tvarkingi, neturi akivaizdžiai matomų defektų, trukdančių saugiai jais naudotis. 

Pasirašoma tik tuo atveju, jei 
asmuo jau turi ginklų 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
Esu supažindintas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu („Melagingos 

informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą“) ir Lietuvos Respublikos 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. 

 

(parašas) 

           Paaiškinimai: 
Apsauginė įsilaužimo signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, 

kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo 
saugomų objektų apsaugos ruožų. Apsauginė įsilaužimo signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo 
šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų nepertraukiamą jos veikimą ne trumpiau kaip 24 
valandas. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą. 

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų juos 
sukryžiuojant, langeliai turi būti ne didesni kaip 150 x 150 mm. Strypų galai įtvirtinami (ne mažiau kaip 80 mm) 
lubose, grindyse ar sienose ir užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai 
suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi 
būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės. 

Reikalavimai II saugumo klasės durims nustatyti Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, 
šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu 
Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, 
patvirtinimo“, 1 priede. 

 

Pareiškiu, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 
20 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau 
automatiniai trumpiesiems šaunamiesiems ginklams 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

Pareiškiu, kad (turiu (neturiu) šovinių dėtuvių, į kurias telpa daugiau kaip 

10 šovinių, skirtų centrinio įskėlimo šoviniais šaudantiems pusiau 

automatiniams ilgiesiems šaunamiesiems ginklams 

    

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

__________________________ 


