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1. Administracinės paslaugos versija 1.1

2. Administracinės paslaugos 
pavadinimas 

Neterminuotų leidimų įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus
išdavimas 

3. Administracinės paslaugos 
apibūdinimas 

Teritorinėje  policijos  įstaigoje  fizinis  asmuo  pateikia
prašymą  įsigyti  ginklą  ir  nustatytus  dokumentus.
Teritorinėje  policijos  įstaigoje  atliekami  patikrinimai,
siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka įstatymų nustatytus
reikalavimus,  ir  išduodamas  nustatytos  formos
neterminuotas leidimas.   

4. Teisės aktai, reguliuojantys 
administracinės paslaugos teikimą 

Lietuvos  Respublikos  ginklų  ir  šaudmenų  kontrolės
įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio
23 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir
šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių
patvirtinimo“ .

Už  leidimo  išdavimą  imamas  valstybės  rinkliavos
mokestis,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
„Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos
dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos 
turi pateikti asmuo

Asmuo,  pageidaujantis  gauti  leidimą  įsigyti,  laikyti
(nešiotis) Įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose
nurodytus  ginklus,  pagal  savo  gyvenamąją  vietą
teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per Policijos
elektroninių paslaugų sistemą pateikia: 
- prašymą;
-  sveikatos  priežiūros  įstaigos  pažymą,  kad  asmuo
neįrašytas  į  sveikatos  priežiūros  įstaigos  įskaitą  dėl
alkoholizmo, narkomanijos (pažymos pateikti nereikia,
jeigu  asmuo  turi  galiojantį  leidimą  laikyti  (nešiotis)
ginklus). Specialaus statuso subjektų pareigūnai ir (ar)
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kariai gali pateikti pažymą (raštą), kad tarnybos metu
turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;
- sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo nėra
sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje  dėl psichikos
ligos  ar  sutrikimo  (pažymos  pateikti  nereikia,  jeigu
asmuo turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus).
Specialaus statuso subjektų pareigūnai ir (ar) kariai gali
pateikti  pažymą (raštą),  kad tarnybos metu  turi  teisę
nešiotis šaunamąjį ginklą;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos 
turi gauti institucija (prašymą 
nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir dokumentais disponuoja administracinės
paslaugos teikėjas.

7. Administracinės paslaugos teikėjas Leidimai išduodami teritorinėse policijos įstaigose:
Vilniaus aps. VPK, Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius,
tel. +370 5 271 6193;
Kauno aps. VPK, Chemijos g. 4B, Kaunas, tel. +370
37 30 3186;
Klaipėdos aps. VPK, Jūros g. 1B, Klaipėda, tel. +370
700 6 1045;
Šiaulių aps. VPK, Purienų g. 48, Šiauliai, tel. +370 41
39 7561;
Panevėžio aps. VPK, Tulpių g. 60, Panevėžys, tel.  +
370 45 503412;
Alytaus aps. VPK,  Jotvingių g. 8, Alytus, tel.  +370
315 5 5684;
Marijampolės  aps.  VPK,  J.  Basanavičiaus  a.  2,
Marijampolė, tel. +370 700 6 5803;
Utenos aps. VPK, Maironio g. 4, Utena, tel.  +370 389
6 4336;
Telšių aps. VPK, Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiai, tel.
+370 444 7 2429;
Tauragės  aps.  VPK,  Gedimino  g.  17,  Tauragė,  tel.
+370 446 2 0288.

8. Administracinės paslaugos vadovas Apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato
Licencijavimo  skyriaus  (poskyrio)  arba  Veiklos
skyriaus viršininkas.

9. Administracinės paslaugos 
suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo
visų  tinkamai  įformintų  dokumentų  ir  informacijos,
kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

10. Administracinės paslaugos 
suteikimo kaina (jei paslauga 
teikiama atlygintinai)

Už  neterminuotų  leidimų  įsigyti  ir  laikyti  (nešiotis)
ginklus  išdavimą yra  numatytas  valstybės  rinkliavos
mokestis.   

Įmokos dydis: 14 Eur 

Įmokos kodas: 5744 
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Įmokos pavadinimas: Valstybės rinkliava 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija 

Gavėjo sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300 8204 

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank“

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys 
ir prašymo turinys

Prašymo  forma  gali  būti  laisva  arba  prašymas
rengiamas  užpildant  formą,  kurią  galima  rasti
tinklapyje adresu  https://www.epolicija.lt.   

12. Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Paslauga teikiama III brandos lygiu. 

III lygis  (dvipusės sąveikos lygis) – viešoje interneto
svetainėje,  per  kurią  elektroniniu  būdu  teikiamos
viešosios  ir  administracinės  paslaugos,  arba  viešoje
interneto  svetainėje,  kurią  administruoja  viešojo
administravimo  subjektas,  teikiantis  administracines
paslaugas  ar  administruojantis  viešąsias  paslaugas,
suteikiama  galimybė  vartotojui  paraiškos  formą
užpildyti internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo
subjektui,  tačiau  pati  viešoji  ar  administracinė
paslauga suteikiama neelektronine forma.

13. Administracinės paslaugos teikimo 
ypatumai

Nėra 

Licencijavimo skyriaus viršininkas  Audrius Čiupala



Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
1 priedas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ ĮSIGYTI IR LAIKYTI (NEŠIOTIS) GINKLUS IŠDAVIMAS“ TEIKIMO SEKOS SCHEMA

Apskrities VPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Asmuo

Apskrities VPK 
licencijavimo ar 
veiklos padalinio 
specialistai

Apskrities VPK 
licencijavimo ar veiklos 
padalinio viršininkas

Apskrities VPK 
licencijavimo ar veiklos 
padalinio specialistai

Apskrities VPK 
licencijavimo ar veiklos 
padalinio viršininkas

Apskrities VPK 
licencijavimo ar veiklos 
padalinio specialistai

Kita informacija ir dokumentai, 
kuriais disponuoja administracinės
paslaugos  teikėjas.

Policijos 
elektroninių 
paslaugų sistema


