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P a k e i č i u Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto
valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašą,
patvirtintą Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 8V-150 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto valdymo ir ūkio departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.5. duomenų subjektų, patenkančių į TVŪD vykdomą vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo
duomenys tvarkomi asmenų, besilankančių ir dirbančių pastatuose, esančiuose adresu Šventaragio
g. 2, Vilnius, ir Linkmenų g. 26, Vilnius, saugumo, teritorijos ir nuosavybės apsaugos užtikrinimo,
korupcijos prevencijos ir išaiškinimo tikslais;“;
2. Papildau 5.9 papunkčiu:
„5.9. ginklų savininkų, kurių ginklai yra įregistruoti Ginklų registre, asmens duomenys,
nurodyti Ginklų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio
10 d. nutarimu Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų
patvirtinimo“, 17, 18 ir 19 punktuose, tvarkomi ginklų savininkų apskaitos ir kontrolės tikslais,
ginklų apyvartos kontrolės Lietuvos Respublikoje tikslais;“;
3. Papildau 5.10 papunkčiu:
„5.10. asmenų, ketinančių įsigyti ir (ar) parduoti A kategorijos ginklus, asmens duomenys,
nurodyti Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų
ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.1 papunktyje, 32 bei 102
punktuose, taip pat Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl
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Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 57 bei 59
punktuose, tvarkomi ginklų apyvartos kontrolės Lietuvos Respublikoje tikslu;“;
4. Papildau 5.11 papunkčiu:
„5.11. asmenų, iš kurių paimti ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir (ar) jų dalys ir perduoti
TVŪD sunaikinti ar realizuoti, bei asmenų, neatlygintinai atidavusių ginklus, ginklų priedėlius,
šaudmenis ir (ar) jų dalis sunaikinti, asmens duomenys, nurodyti Ginklų, ginklų priedėlių,
šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 5-V-551
„Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir
tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriuje, tvarkomi ginklų apyvartos
kontrolės Lietuvos Respublikoje tikslu;“;
5. Papildau 5.12 papunkčiu:
„5.12. asmenų, pateikusių TVŪD rašytinį prašymą TVŪD Ginklų skyriaus adresu priimti
asmens įsigyjamus ar įsigytus ginklus ir (ar) šaudmenis bei, gavus šiuos ginklus ir (ar) šaudmenis,
juos perduoti asmeniui, asmens duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų
kontrolės įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje, tvarkomi ginklų apyvartos kontrolės Lietuvos
Respublikoje tikslu.“.
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