Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 30 D.
NUTARIMO NR. 387 „DĖL SPROGMENŲ GAMYBOS, PREKYBOS IR
NAUDOJIMO LICENCIJAVIMO BEI RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ LIETUVOS
RESPUBLIKOJE VERSTIS ŠIA LICENCIJUOJAMA VEIKLA IŠDAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių
sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 387
„Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų
Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeiti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių
sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato licencijų verstis sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų
naudojimu (toliau – licencija), rašytinių sutikimų verstis Lietuvos Respublikoje
licencijuojama veikla – sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu
(toliau – rašytinis sutikimas) – rūšis, reglamentuoja informacijos apie licencijų, rašytinių
sutikimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo
panaikinimą skelbimą, prašymų, dokumentų ir informacijos, kurių reikia licencijai,
rašytiniam sutikimui gauti, pateikimą, nagrinėjimą, nagrinėjimo terminus, licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, licencijų, rašytinių sutikimų išdavimą, galiojimo
sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, ir licencijų,
rašytinių sutikimų patikslinimą (papildymą)ir dublikatų išdavimą.“
1.2. Pakeiti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Licencijas, rašytinius sutikimus išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo
sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, ir licencijas, rašytinius sutikimus patikslina
(papildo)ir jų dublikatus išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).“
1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Licencijos, rašytiniai sutikimai gali būti išduodami tiek popierine, tiek ir
elektronine forma per Policijos elektroninių paslaugų sistemą Policijos licencijuojamos
veiklos informacinę sistemą.“
1.4. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.
7. Informaciją apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo
sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, patikslinimą (papildymą) Juridinių asmenų
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registrui teikia Policijos departamentas Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių
asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Teikiami šie duomenys:
7.1. duomenys apie Policijos departamentą – instituciją, išdavusią licenciją
(pavadinimas, kodas, buveinės adresas);
7.2. licencijos turėtojas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas);
7.3. licencijos numeris;
7.4. veiklos, kuria verstis išduota licencija, rūšis;
7.5. licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo
ir galiojimo panaikinimo, patikslinimo (papildymo) data.
1.5. Pakeiti 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„8. Apie licencijos, rašytinio sutikimo išdavimą, patikslinimą (papildymą),
galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą
skelbiama Policijos departamento
interneto
svetainėje,
interneto
svetainėje
www.verslovartai.lt ir nurodoma:“.
1.6. Pakeiti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Policijos departamentas informaciją apie licencijų išdavimą, patikslinimą
(papildymą), galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo
panaikinimą privalo teikti Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „ Dėl Licencijavimo
pagrindų aprašo patvirtinimo“ viešojo administravimo įstatymo 151 straipsniu.“
1.7. Pakeiti 26 punkto antrąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių
reikia licencijai išduoti, pateikimo negauna jokio atsakymo, laikoma, kad licencija ar raš
ytinis sutikimas išduoti išduota.“
1.8. Pakeiti 28 punkto antrąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:
„Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių
reikia rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo Policijos departamente negauna jokio atsakymo,
laikoma, kad licencija ar rašytinis sutikimas išduotiišduotas.“
1.9. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„V SKYRIUS
LICENCIJŲ, RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS) IR
DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS“.
1.10. Pripažinti netekusiu galios 38 punktą.
38. Popierinės formos licenciją, rašytinį sutikimą praradusiam licencijos, rašytinio
sutikimo turėtojui, kuris pateikia prašymą išduoti licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą ir
motyvuotą paaiškinimą, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo praš
ymo gavimo išduoda licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą su žyma „Dublikatas“. Jeigu
pateiktas nemotyvuotas paaiškinimas (pateikti netikslūs ar ne visi duomenys), Policijos
departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša licencijos, rašytinio
sutikimo turėtojui, kad būtina per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo licencijos, raš
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ytinio sutikimo turėtojui patikslinti ar pateikti trūkstamus duomenis, taip pat kad terminas iš
duoti licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą skaičiuojamas nuo visų licencijos, rašytinio
sutikimo dublikatui išduoti reikalingų duomenų ir dokumentų gavimo.
2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministrė

