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1. BENDRIEJI ORGANIZACINIAI NURODYMAI 
 

1.1. Mokymų tikslas 
 

Tikslas – išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Sėkmingai baigęs Ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo mokymo programą šaulys 

gauna pažymėjimą, kuris patvirtina, kad asmuo Lietuvos šaulių sąjungos vado nustatyta tvarka 

yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo. 

Pažymėjimas suteikia teisę šauliui naudoti Lietuvos šaulių sąjungos valdomus šaunamuosius 

ginklus taktikos mokymų ir pratybų metu, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo nustatyta tvarka 

teikiant pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms. Pažymėjimas Fizinių 

asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka gali 

būti pateikiamas leidimui laikyti (nešiotis) ginklą šaulio tarnybai gauti.  

 

1.2. Mokymų organizavimas 

 

Ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo mokymo kursas organizuojamas, pratybų 

vadovas skiriamas, pratybų tvarkaraštis, kurso dalyvių sąrašas tvirtinamas, kurso 

organizavimo išlaidų padengimo tvarka nustatoma Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu. 

Organizuojant mokymą, minimalus šaulių kiekis – 10, maksimalus – 30. Praktinis 

mokymas – ne didesnėms kaip 10 šaulių grupėms. 

Mokomąsias grupes sudaryti ir rengti taikant mažų grupių mokymo metodą. 

Vienų pratybų trukmė – 50 min. Jei reikia, šauliams skirti laiko papildomoms užduotims  

atlikti, savarankiškam darbui. 

Pratybų tvarkaraščius sudaryti pagal kurso loginio nuoseklumo lentelę.  Sudarant pratybų 

tvarkaraštį gali būti neįtraukiamos vieno ar kelių ginklų (revolverio, pistoleto, ilgojo 

graižtvinio ar lygiavamzdžio ginklo) valdymo temos , jei atitinkamo ginklo valdymo ir kovinio 

šaudymo mokymas nenumatomas. Šauliai Ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo 

mokymo programos teorinę dalį gali mokytis nuotoliniu būdu. Mokymo pratybos, kurių 

galima mokytis nuotoliniu būdu, nurodytos loginio nuoseklumo lentelėje. 

Mokant taikyti pažangiausią karinės pedagogikos patirtį, naudoti technines vaizdo ir 

garso mokymo priemones. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų per pratybas, kurso pradžioje pasirašytinai 

supažindinti šaulius su saugaus elgesio taisyklėmis. 

Pratybų apskaitą tvarkyti nustatytos formos žurnaluose.  

Šauliui, mokymo metu pažeidusiam drausmę, skiriama nuobauda Lietuvos šaulių 

sąjungos statute nustatyta tvarka. 
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Šaulius, dėl sveikatos sutrikimų bei kitų priežasčių negalinčius visavertiškai dalyvauti 

arba nedalyvavusius Ginklo naudojimo užsiėmime (Teisiniai ginklų apyvartos pagrindų 5 

temos 3 užsiėmimas), arba ginklo valdymo, arba kovinio šaudymo pratybose, šalinti iš kurso. 

Pagal Ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo mokymo programą mokomi ne 

jaunesni kaip 18 metų Lietuvos šaulių sąjungos nariai, baigę LŠS bazinį šaulio įgūdžių kursą 

(Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą) arba įgiję pagrindinį karinį parengtumą, kurie pateikia 

galiojančią medicininę patikrinimo išvadą, leidžiančią turėti šaunamąjį ginklą (Forma 049/a) 

arba Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertinės komisijos pažymą dėl tinkamumo 

tikrajai, kario savanorio ar LŠS kovinio būrio karo tarnybai (Forma KAM 40-046/a). 

Medicininio patikrinimo išvados (Forma 049/a) pateikti nereikia, jeigu asmuo turi galiojant į 

leidimą laikyti (nešioti) B kategorijos ginklą, arba asmuo yra specialaus statuso subjektų 

pareigūnas ir (ar) karys. 

Specialaus statuso subjektų pareigūnams, kariams ir šauliams , turintiems galiojantį 

leidimą laikyti (nešioti) ginklą medžioklei, sportui ar savigynai, Lietuvos šaulių sąjungos 

vado sprendimu ne daugiau kaip vieną kartą gali būti leidžiama laikyti ginklo, kuriam šaulys 

turi leidimą, laikyti (nešioti) valdymo testą, atlikti kovinį šaudymą atitinkamu ginklu ir laikyti 

teorinių žinių egzaminą eksternu. 

Šauliams, neišlaikiusiems ginklo valdymo testo, draudžiama atitinkamu ginklu atlikti 

kovinį šaudymą. 

Šaulių vertinimo sistema nurodyta kurso vertinimo plane. 

Kursas laikomas sėkmingai baigtu, jei šaulys sėkmingai išlaiko ginklo valdymo testą, 

įvykdo kovinio šaudymo normatyvus ir išlaiko teorinių žinių egzaminą . 

Sėkmingai baigusiam Ginklo šaulio tarnybai nešiojimo ir naudojimo mokymo kursą 

šauliui įteikiamas kurso baigimo pažymėjimas. Pažymėjime būtina nurodyti ginklus 

(revolverio, pistoleto, ilgojo graižtvinio ar lygiavamzdžio ginklo), kurių valdymo testus ir 

šaudymo normatyvus šaulys išlaikė. Ginklai, kurių valdymo testų ar šaudymo normatyvų 

šaulys neišlaikė arba nelaikė, į pažymėjimą neįrašomi. 

 

1.3. Mokymo užduotys 

 

Teisiniai ginklų apyvartos pagrindai: 

GŠTP-T-001 Susipažinti su reikalavimais asmeniui, pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį 

ginklą šaulio tarnybai. 

GŠTP-T-002 Susipažinti su ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimu.  

GŠTP-T-003 Paaiškinti, kokie ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys yra draudžiami.  
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GŠTP-T-004 Susipažinti su leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai išdavimo 

tvarka. 

GŠTP-T-005 Susipažinti su šaunamojo ginklo įsigijimo, paveldėjimo, dovanojimo, 

registravimo, realizavimo tvarka. 

GŠTP-T-006 Susipažinti su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo tvarka.  

GŠTP-T-007 Susipažinti su šaunamojo ginklo šaulio tarnybai laikymo, saugojimo, 

nešiojimosi tvarka. 

GŠTP-T-008 Susipažinti su šaudmenų gamybos, ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų 

perdirbimo tvarka. 

GŠTP-T-009 Susipažinti su ginklų, šaudmenų, jų dalių sunaikinimo tvarka.  

GŠTP-T-010 Susipažinti su ginklų naudojimo savigynos tikslais teisinai pagrindais.  

GŠTP-T-011 Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo 

mokymų ir pratybų metu teisiniais pagrindais. 

GŠTP-T-012 Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudo jimo saugant 

Lietuvos šaulių sąjungai priklausančius ar jos naudojamus objektus ir teritorijas, krašto 

apsaugos ministro įsakymais ar sutarčių pagrindu Lietuvos šaulių sąjungai priskirtus objektus 

ir teritorijas, taip pat teikiant pagalbą Lietuvos kariuomenei teisiniais pagrindais. 

GŠTP-T-013 Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo teikiant 

pagalbą policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos 

pajėgoms, švietimo įstaigoms teisiniais pagrindais. 

GŠTP-T-014 Susipažinti su būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo sampratomis 

prievartos panaudojimo pagrindais. 

Ginklų ir šaudmenų apyvartos reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas : 

GŠTP-K-001 Susipažinti su ginklų savininko, valdytojo ir naudotojo pareigomis. 

GŠTP-K-002 Susipažinti su ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolės reikalavimais.  

GŠTP-K-003 Susipažinti su Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta 

atsakomybe. 

GŠTP-K-004 Susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodekse nustatyta atsakomybe. 

GŠTP-K-005 Susipažinti su ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų,  jų dalių paėmimo 

reikalavimais. 

GŠTP-K-006 Susipažinti su ginklų, leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, 

šaudmenis panaikinimo reikalavimais. 

Ginklų valdymas: 
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GŠTP-V-001 Susipažinti su saugos taisyklėmis, šaulio tarnybai skirtų ginklų taikymosi 

mechanizmais, taiklaus šaudymo principais. 

GŠTP-V-002 Išvardyti revolverių ir pistoletų pagrindines dalis, taktinius  techninius 

duomenis, šaudmenis. 

GŠTP-V-003 Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti revolverio ir pistoleto saugos 

patikrinimą. 

GŠTP-V-004 Išardyti ir surinkti revolverį ir pistoletą. 

GŠTP-V-005 Suprasti revolverių ir pistoletų valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo 

priežiūrą. 

GŠTP-V-006 Užpildyti automatinio pistoleto dėtuvę. 

GŠTP-V-007 Prijungti dėtuvę, užtaisyti pistoletą ir revolverį, ginklą daryti saugiu, 

ištaisyti ginklą, perduoti ginklą kitam kariui. 

GŠTP-V-008 Paaiškinti revolverio ir pistoleto veikimo principą, atl ikti veiksmus ginklui 

neiššovus. 

GŠTP-V-009 Užimti šaudymo padėtį gulint, sėdint, priklaupus, tupint, stovint.  

GŠTP-V-010 Atlikti revolverio ir pistoleto valdymo testą. 

GŠTP-V-011 Išvardyti ilgųjų graižtvinių ginklų pagrindines dalis, taktinius  techninius 

duomenis, šaudmenis. 

GŠTP-V-012 Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti ilgojo graižtvinio ginklo 

saugos patikrinimą. 

GŠTP-V-013 Išardyti ir surinkti ilgąjį graižtvinį ginklą. 

GŠTP-V-014 Suprasti ilgojo graižtvinio ginklo valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo 

priežiūrą. 

GŠTP-V-015 Užpildyti ilgojo graižtvinio ginklo dėtuvę. 

GŠTP-V-016 Prijungti dėtuvę, užtaisyti ginklą, ginklą daryti saugiu, ištaisyti ginklą, 

perduoti ginklą kitam kariui. 

GŠTP-V-017 Paaiškinti ginklo veikimo principą, atlikti veiksmus ginklui neiššovus.  

GŠTP-V-018 Užimti šaudymo padėtį gulint, sėdint, priklaupus, tupint, stovint.  

GŠTP-V-019 Atlikti ilgojo graižtvinio ginklo valdymo testą. 

GŠTP-V-020 Išvardyti ilgųjų lygiavamzdžių ginklų pagrindines dalis, taktinius  

techninius duomenis, šaudmenis. 

GŠTP-V-021 Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti ilgojo lygiavamzdžio ginklo 

saugos patikrinimą. 

GŠTP-V-022 Išardyti ir surinkti ilgąjį lygiavamzdį ginklą. 
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GŠTP-V-023 Suprasti ilgojo lygiavamzdžio ginklo valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo 

priežiūrą. 

GŠTP-V-024 Užpildyti ilgojo lygiavamzdžio ginklo dėtuvę. 

GŠTP-V-025 Prijungti dėtuvę, užtaisyti ginklą, ginklą daryti saugiu, ištaisyti ginklą, 

perduoti ginklą kitam kariui. 

GŠTP-V-026 Paaiškinti ginklo veikimo principą, atlikti veiksmus ginklui neiššovus.  

GŠTP-V-027 Užimti šaudymo padėtį gulint, sėdint, priklaupus, tupint, stovint.  

GŠTP-V-028 Atlikti ilgojo lygiavamzdžio šaunamojo ginklo valdymo testą.  

GŠTP-V-029 Atlikti šaudymo pratimą Nr. 1 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas 

šaudant pistoletu ir revolveriu 10 metrų nuotoliu iš padėties „stovint“. 

GŠTP-V-030 Atlikti šaudymo pratimą Nr. 2 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas 

šaudant pistoletu ir revolveriu 15 metrų nuotoliu iš įvairių padėčių. 

GŠTP-V-031 Atlikti šaudymo pratimą Nr. 1 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas 

šaudant  automatiniu šautuvu 25 metrų nuotoliu iš padėties „gulint“. 

GŠTP-V-032 Atlikti šaudymo pratimą Nr. 2 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas 

šaudant automatiniu šautuvu 25 metrų nuotoliu iš visų padėčių. 

GŠTP-V-033 Atlikti šaudymo pratimą lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu 10 metrų 

nuotoliu iš padėties „stovint“. 

 

1.4. Mokymo dalykai ir laiko paskirstymas 

 

Eil. 

Nr. 
Mokymo dalykas 

Iš viso 
valandų 

Užsiėmimai klasėje Užsiėmimai 
tire/šaudykloje Teoriniai 

Praktinia

i 

1. Teisiniai ginklų apyvartos 

pagrindai 

10 8 2 - 

2. Ginklų ir šaudmenų apyvartos 
reikalavimų įgyvendinimo 
užtikrinimas 

4 4 - - 

3. Ginklų valdymas 40 2 28 10 

 Iš viso: 54 14 30 10 

 

 

2. MOKYMO DALYKŲ TEMOS IR LAIKO PASKIRSTYMAS 

 

2.1. Teisiniai ginklų apyvartos pagrindai 
 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Iš viso 
valandų 

Užsiėmimai klasėje Užsiėmimai 
tire/šaudykloje Teoriniai 

Praktinia

i 

1. 1 tema. Reikalavimai asmeniui, 

pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį 
ginklą šaulio tarnybai 

1 1 - - 
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2. 2 tema. Ginklų, ginklų priedėlių ir 
šaudmenų klasifikavimas, 

draudžiami ginklai, ginklų 
priedėliai ir šaudmenys 

1 1 - - 

3. 3 tema. Leidimo įsigyti šaunamąjį 
ginklą šaulio tarnybai išdavimas, 
šaunamojo ginklo įsigijimo, 
paveldėjimo, dovanojimo, 
registravimo, realizavimo, leidimo 

laikyti (nešiotis) ginklus 

perregistravimo tvarka 

1 1 - - 

4. 4 tema. Šaunamojo ginklo šaulio 
tarnybai laikymo, saugojimo, 

nešiojimosi tvarka. Šaudmenų 
gamyba, ginklų taisymas, ginklų ir 
šaudmenų perdirbimas. Ginklų, 
šaudmenų, jų dalių sunaikinimas 

1 1 - - 

5. 5 tema. Ginklo panaudojimas 6 4 2 - 

 Iš viso: 10 8 2 - 
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Mokymo dalyko temos ir užsiėmimai 

 

1 tema. Reikalavimai asmeniui, pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio 

tarnybai (1 val.). 

1 užsiėmimas. Reikalavimai asmeniui, pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio 
tarnybai (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su reikalavimais asmeniui, pageidaujančiam įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio 

tarnybai (GŠTP-T-001). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino: 

1. Ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimus. 

2. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimus. 

3. Kokie asmenys nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmeniu pagal Ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymą. 

4. kokie asmenys nelaikomi nepriekaištingos reputacijos asmeniu pagal Lietuvos šaulių 

sąjungos įstatymą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas. 

 

2 tema. Ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimas, draudžiami ginklai, ginklų 
priedėliai ir šaudmenys (1 val.). 



10 

 

1 užsiėmimas. Ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimas, draudžiami ginklai, 

ginklų priedėliai ir šaudmenys (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimu (GŠTP-T-002). 

Paaiškinti, kokie ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys yra draudžiami (GŠTP-T-003). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino: 

1. Kaip ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys klasifikuojami. 

2. Kokie ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys yra draudžiami. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

 

3 tema. Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai išdavimas, šaunamojo ginklo 

įsigijimo, paveldėjimo, dovanojimo, registravimo, realizavimo, leidimo laikyti (nešiotis) 
ginklus perregistravimo tvarka (1 val.). 

1 užsiėmimas. Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai išdavimas, šaunamojo 
ginklo įsigijimo, paveldėjimo, dovanojimo, registravimo, realizavimo, leidimo laikyti (nešiotis) 

ginklus perregistravimo tvarka (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai išdavimo tvarka (GŠTP-T-

004). 
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Susipažinti su šaunamojo ginklo įsigijimo, paveldėjimo, dovanojimo, registravimo, 

realizavimo tvarka (GŠTP-T-005). 

Susipažinti su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo tvarka (GŠTP-T-006). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei paaiškina: 

1. Kaip išduodamas leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai. 

2. Kaip įsigyti šaunamąjį ginklą šaulio tarnybai. 

3. Kaip elgtis paveldėjus ginklą. 

4. Kaip elgtis norint padovanoti ar gavus dovanų šaunamąjį ginklą. 

5. Kaip užregistruoti šaunamąjį ginklą. 

6. Kaip realizuoti šaunamąjį ginklą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

2. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės. 

 

4 tema. Šaunamojo ginklo šaulio tarnybai laikymo, saugojimo, nešiojimosi tvarka. 

Šaudmenų gamyba, ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas. Ginklų, šaudmenų, jų 

dalių sunaikinimas (1 val.). 

1 užsiėmimas. Šaunamojo ginklo šaulio tarnybai laikymo, saugojimo, nešiojimosi 

tvarka. Šaudmenų gamyba, ginklų taisymas, ginklų ir šaudmenų perdirbimas. Ginklų, 
šaudmenų, jų dalių sunaikinimas (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 
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Susipažinti su šaunamojo ginklo šaulio tarnybai laikymo, saugojimo, nešiojimosi tvarka 

(GŠTP-T-007). 

Susipažinti su šaudmenų gamybos, ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo tvarka 

(GŠTP-T-008). 

Susipažinti su ginklų, šaudmenų, jų dalių sunaikinimo tvarka (GŠTP-T-009). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei paaiškina: 

1. Kaip turi būti laikomi, saugojami, nešiojami šaulio tarnybai skirti šaunamieji ginklai. 

2. Kokiomis sąlygomis gali būti gaminami šaudmenys. 

3. Kaip turi būti taisomi ginklai. 

4. Kaip turi būti perdirbami ginklai ir šaudmenys. 

5. Kaip turi būti sunaikinami ginklai, šaudmenys ir jų dalys. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

 

5 tema. Ginklo panaudojimas (6 val.). 

1 užsiėmimas. Ginklo naudojimo teisinai pagrindai (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su ginklų naudojimo savigynos tikslais teisiniai pagrindais (GŠTP-T-010). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo mokymų ir pratybų metu 

teisiniais pagrindais (GŠTP-T-011). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo saugant Lietuvos šaulių 

sąjungai priklausančius ar jos naudojamus objektus ir teritorijas, krašto apsaugos ministro 
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įsakymais ar sutarčių pagrindu Lietuvos šaulių sąjungai priskirtus objektus ir teritorijas, taip pat 

teikiant pagalbą Lietuvos kariuomenei teisiniais pagrindais (GŠTP-T-012). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo teikiant pagalbą policijai, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybai, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms, švietimo 

įstaigoms teisiniais pagrindais (GŠTP-T-013). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei paaiškina: 

1. Šaunamojo ginklo naudojimo ginantis ar ginant kitą asmenį, nuosavybę, būsto 

neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus teisinius pagrindus. 

2. Šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo mokymų ir pratybų metu 

teisinius pagrindus. 

3. Šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo saugant Lietuvos šaulių sąjungai 

priklausančius ar jos naudojamus objektus ir teritorijas, krašto apsaugos ministro įsakymais ar 

sutarčių pagrindu Lietuvos šaulių sąjungai priskirtus objektus ir teritorijas, taip pat teikiant pagalbą 

Lietuvos kariuomenei teisinius pagrindus. 

4. šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo teikiant pagalbą policijai, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybai, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms, švietimo 

įstaigoms teisinius pagrindus. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymas. 

3. Karinės jėgos naudojimo statutas. 

4. Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir 

nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklės. 
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5. Šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šovinių naudojimo mokymų ir pratybų metu tvarkos 

aprašas. 

 

2 užsiėmimas. Būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo sampratos, prievartos 
panaudojimo pagrindai (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo sampratomis, prievartos 

panaudojimo pagrindais (GŠTP-T-014). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei paaiškina: 

1. Būtinosios ginties sampratą. 

2. Būtinojo reikalingumo sampratą. 

3. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymo teisinius pagrindus. 

4. Prievartos (naudojant šaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones, fizinę jėgą ir pan.) 

panaudojimo teisinius pagrindus, sąlygas, ribas, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą 

teisinius pagrindus. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, pateikia 

pavyzdžius iš teismų praktikos. Paskaitos pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos 

medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 

2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 

 

3 užsiėmimas. Ginklų naudojimas (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 
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Užduotis 

Susipažinti su ginklų naudojimo savigynos tikslais teisiniais pagrindais (GŠTP-T-010). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo mokymų ir pratybų metu 

teisiniais pagrindais (GŠTP-T-011). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo saugant Lietuvos šaulių 

sąjungai priklausančius ar jos naudojamus objektus ir teritorijas, krašto apsaugos ministro 

įsakymais ar sutarčių pagrindu Lietuvos šaulių sąjungai priskirtus objektus ir teritorijas, taip pat 

teikiant pagalbą Lietuvos kariuomenei teisiniais pagrindais (GŠTP-T-012). 

Susipažinti su šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šaudmenų naudojimo teikiant pagalbą policijai, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybai, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms, švietimo 

įstaigoms teisiniais pagrindais (GŠTP-T-013). 

Susipažinti su būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo sampratomis, prievartos 

panaudojimo pagrindais (GŠTP-T-014). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei 80 procentų uždavinių išsprendžia teisingai. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos užduočių metodu klasėje. Vadovas pateikia situacijų užduotis, šauliai jas 

sprendžia, vėliau vadovui vadovaujant šauliai kartu aptaria sprendimus. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymas. 

3. Karinės jėgos naudojimo statutas. 

4. Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir 

nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklės. 

5. Šaulio tarnybai skirtų ginklų ir šovinių naudojimo mokymų ir pratybų metu tvarkos 

aprašas. 
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2.2. Ginklų ir šaudmenų apyvartos reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas  

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Iš viso 
valandų 

Užsiėmimai klasėje Užsiėmimai 
tire/šaudykloje Teoriniai Praktiniai 

1. 1 tema. Ginklų savininko, valdytojo ir 
naudotojo pareigos. Ginklų ir 
šaudmenų apyvartos kontrolė 

1 1 - - 

2. 2 tema. Atsakomybė už ginklų laikymo 

ir apyvartos reikalavimų pažeidimus 

2 2 - - 

3. 3 tema. Ginklų, ginklų priedėlių, 
šaudmenų, jų dalių paėmimas. Leidimų 
nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, 
šaudmenis panaikinimas 

1 1 - - 

 Iš viso: 4 4 - - 
 

 

Mokymo dalyko temos ir užsiėmimai 
 

1 tema. Ginklų savininko, valdytojo ir naudotojo pareigos. Ginklų ir šaudmenų 
apyvartos kontrolė (1 val.). 

1 užsiėmimas. Ginklų savininko, valdytojo ir naudotojo pareigos. Ginklų ir šaudmenų 
apyvartos kontrolė (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su ginklų savininko, valdytojo ir naudotojo pareigomis (GŠTP-K-001). 

Susipažinti su ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolės reikalavimais (GŠTP-K-002). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino: 

1. Ginklų savininko, valdytojo ir naudotojo pareigas. 

2. Ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolės reikalavimus. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 
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1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 

 

2 tema. Atsakomybė už ginklų laikymo ir apyvartos reikalavimų pažeidimus (2 val.). 
1 užsiėmimas. Atsakomybė už šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar 

sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimą (1 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta atsakomybe (GŠTP-K-

003). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatytas 

veikas ir bausmes už jų padarymą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 

 

2 užsiėmimas. Atsakomybė už pažeidimus, kuriais pažeidžiama nustatyta ginklų ir 
šaudmenų apyvartos tvarka (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 
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Susipažinti su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta 

atsakomybe (GŠTP-K-004). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodekse nustatytas veikas ir bausmes už jų padarymą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 

___________________________________________________________________________ 

3 tema. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimas. Leidimų nešiotis ir 
leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimas (1 val.). 

1 užsiėmimas. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimas. Leidimų nešiotis 
ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimas (1 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo reikalavimais (GŠTP-K-

005). 

Susipažinti su ginklų, leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimo 

reikalavimais (GŠTP-K-006). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei žino: 

1. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo reikalavimus. 
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2. Ginklų, leidimų nešiotis ir leidimų laikyti ginklus, šaudmenis panaikinimo 

reikalavimus. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos metodu klasėje. Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą. Paskaitos 

pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia bus vertinimo 

tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Kompiuteris – 1 vnt. 

2. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas. 
 

2.3. Ginklų valdymas 

 

Eil. 

Nr. 
Temos pavadinimas 

Iš viso 
valandų 

Užsiėmimai klasėje Užsiėmimai 
tire / 

šaudykloje 
Teoriniai Praktiniai 

1. 1 tema. Saugos taisyklės. Taikymosi 
mechanizmai ir taiklaus šaudymo 
principai 

2 2 - - 

2. 2 tema. Trumpieji šaunamieji ginklai 10 - 10 - 

3. 3 tema. Ilgieji graižtviniai šaunamieji 
ginklai 

10 - 10 - 

4. 4 tema. Ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji 
ginklai 

8 - 8 - 

5. 5 tema. Koviniai šaudymai 10 - - 10 

 Iš viso: 40 2 28 10 
 

Mokymo dalyko temos ir užsiėmimai 

1 tema. Saugos taisyklės. Taikymosi mechanizmai ir taiklaus šaudymo principai (2 val.). 
1 užsiėmimas. Saugos taisyklės. Taikymosi mechanizmai ir taiklaus šaudymo principai 

(2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis šaulio tarnybai skirtu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Susipažinti su saugos taisyklėmis, šaulio tarnybai skirtų ginklų taikymosi mechanizmais, 

taiklaus šaudymo principais (GŠTP-V-001). 

Sąlygos 

1. Teoriškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 
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Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Žino ir laikosi saugaus elgesio taisyklių. 

2. Paaiškina taiklaus šaudymo principus. 

3. Moka nustatyti taikiklį. 

4. Paaiškina, kaip pakeisti taikymo tašką atsižvelgiant į kliudymo taško vietą. 

5. Paaiškina, kaip parinkti taikymo tašką esant šoniniam vėjui. 

6. Paaiškina, kaip nusitaikyti į judančius taikinius. 

7. Paaiškina, kaip pakeisti kliudymo tašką nepataikius į taikinį. 

8. Paaiškina, kaip parinkti tempą kiekvienam ugnies tipui (tempui). 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į dvi dalis ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai atlikti 

užduotis. Šaulių mokymas tęsiamas kovinių šaudymų ir ginklų valdymo mokymo metu. 

Paskaitos pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir 

kokia bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris, pistoletas, ilgasis graižtvinis ir lygiavamzdis ginklai – ne mažiau kaip po 1 

kompl. 

2. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Pistoletai. LKA, Vilnius, 1998. 

2. Automatiniai šautuvai. LKA, Vilnius, 1996. 
 

2 tema. Trumpieji šaunamieji ginklai (10 val.). 

1 užsiėmimas. Revolverių ir pistoletų paskirtis, veikimo principai, taktiniai ir techniniai 

duomenys, ginklų dalys, valymo priemonės, priedai, šovinių tipai, ginklų, šaudmenų ir 
amunicijos priežiūra. Saugos patikrinimas (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 
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Išvardyti revolverių ir pistoletų pagrindines dalis, taktinius techninius duomenis, šaudmenis 

(GŠTP-V-002). 

Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti revolverio ir pistoleto saugos patikrinimą (GŠTP-

V-003). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Paaiškina revolverių ir pistoletų paskirtį, veikimo principus. 

2. Išvardija ginklų priedus. 

3. Išvardija ginklų taktinius ir techninius duomenis. 

4. Išvardija ginklų pagrindines dalis, valymo priemones. 

5. Išvardija šovinių tipus. 

6. Laikosi saugaus elgesio taisyklių. 

7. Atlieka ginklo saugumo patikrinimą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į dvi dalis ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai atlikti 

užduotis. Šaulių mokymas tęsiamas po kovinių šaudymo ir lauko pratybų ginklų valymo metu. 

Paskaitos pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir 

kokia bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris ir pistoletas – ne mažiau kaip po 1 kompl. 

2. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

2 užsiėmimas. Revolverių ir pistoletų ardymas, surinkimas, valymas įvairiomis oro 
sąlygomis (2 val.) 

Tikslas 
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Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Išardyti ir surinkti revolverį ir pistoletą (GŠTP-V-004). 

Suprasti revolverių ir pistoletų valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo priežiūrą (GŠTP-V-005). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Išardo ginklą. 

2. Surenka ginklą. 

3. Išvalo ginklą įvairiomis sąlygomis. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į dvi dalis ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai atlikti 

užduotis. Šaulių mokymas tęsiamas po kovinių šaudymo ir lauko pratybų ginklų valymo metu. 

Pratybų pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia 

bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris ir pistoletas – ne mažiau kaip po 2 kompl. 

2. Ginklo valymo priemonės – prie kiekvieno ginklo. 

3. Spec. ginklų tepalas – pagal poreikį. 

4. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

5. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

6. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

3 užsiėmimas. Pistoleto dėtuvės užpildymas, revolverių ir pistoletų veikimo principai, 
užtaisymas, veiksmai ginklui neiššovus, ginklo darymas saugiu, ištaisymas, ginklo perdavimas 

kitam asmeniui (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 
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Užduotis 

Užpildyti automatinio pistoleto dėtuvę (GŠTP-V-006). 

Prijungti dėtuvę, užtaisyti pistoletą ir revolverį, ginklą daryti saugiu, ištaisyti ginklą, perduoti 

ginklą kitam kariui (GŠTP-V-007). 

Paaiškinti revolverio ir pistoleto veikimo principą, atlikti veiksmus ginklui neiššovus (GŠTP-

V-008). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Užpildo pistoleto dėtuvę. 

2. Prijungia dėtuvę prie pistoleto. 

3. Užtaiso revolverį ir pistoletą. 

4. Ištaiso ginklą. 

5. Ginklą daro saugiu. 

6. Perduoda ginklą kitam kariui. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais šviesiu paros metu. Pratyboms papildomai 

skiriamas vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į mažesnes grupes ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai 

atlikti užduotis. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris ir pistoletas – ne mažiau kaip po 2 kompl. 

2. Mokomieji šoviniai revolveriui ir pistoletui – ne mažiau kaip po 1 kompl. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

4 užsiėmimas. Šaudymo revolveriais ir pistoletais padėtys (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 
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Užimti šaudymo padėtį gulint, priklaupus, stovint (GŠTP-V-009). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei taisyklingai užima šaudymo padėtis: 

1. Gulint. 

2. Priklaupus. 

3. Stovint. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos būriui užduočių metodu šviesiu paros metu. Pratyboms papildomai 

skiriamas vienas instruktoriaus.  

Pratybų vadovas paaiškina, kokios yra šaudymo padėtys, o instruktorius parodo, kaip atlikti 

užduotis. Grupė suskirstoma į mažesnes grupes ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai 

mokosi praktiškai atlikti užduotis. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris ir pistoletas – ne mažiau kaip po 2 kompl. 

2. Kilimėlis – prie kiekvieno ginklo. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

5 užsiėmimas. Revolverių ir pistoletų valdymo testas (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti revolverio ir pistoleto valdymo testą (GŠTP-V-010). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo visus ginklo valdymo reikalavimus. 

Metodinės rekomendacijos 

Testas vedamas užduočių metodu. Pratyboms papildomai skiriamas vienas instruktoriaus. 
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Pratybų vadovas paaiškina, kokios yra šaudymo padėtys, o instruktorius parodo, kaip atlikti 

užduotis. Grupė suskirstoma. Užsiėmimo vadovas supažindina šaulius su testo reikalavimais ir jo 

atlikimo tvarka, šaulius suskirsto į dvi dalis, nurodo testavimo vietas, kuriose atliekami testai. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Revolveris ir pistoletas – ne mažiau kaip po 1 kompl. 

2. Mokomieji šoviniai revolveriui ir pistoletui – ne mažiau kaip po 1 kompl. 

3. Kilimėlis – prie kiekvieno ginklo. 

Literatūra 

1. Pratybose naudojamų revolverių ir pistoletų valdymo testai. 

 

3 tema. Ilgieji graižtviniai šaunamieji ginklai (10 val.). 

1 užsiėmimas. Ilgųjų graižtvinių ginklų paskirtis, veikimo principai, taktiniai ir 
techniniai duomenys, ginklų dalys, valymo priemonės, priedai, šovinių tipai, ginklų, 

šaudmenų ir amunicijos priežiūra. Saugos patikrinimas (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Išvardyti ilgųjų graižtvinių ginklų pagrindines dalis, taktinius techninius duomenis, šaudmenis 

(GŠTP-V-011). 

Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti ilgojo graižtvinio ginklo saugos patikrinimą 

(GŠTP-V-012). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Paaiškina ilgojo graižtvinio ginklo paskirtį, veikimo principą. 

2. Išvardija ginklo priedus. 

3. Išvardija ginklo taktinius ir techninius duomenis. 

4. Išvardija ginklo pagrindines dalis, valymo priemones. 

5. Išvardija šovinių tipus. 

6. Laikosi saugaus elgesio taisyklių. 

7. Atlieka ginklo saugumo patikrinimą. 

Metodinės rekomendacijos 
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Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Paskaitos pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir 

kokia bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis graižtvinis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

2 užsiėmimas. Ilgojo graižtvinio ginklo ardymas, surinkimas, valymas įvairiomis oro 
sąlygomis (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Išardyti ir surinkti ilgąjį graižtvinį ginklą (GŠTP-V-013). 

Suprasti ilgojo graižtvinio ginklo valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo priežiūrą (GŠTP-V-

014). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Išardo ginklą. 

2. Surenka ginklą. 

3. Išvalo ginklą įvairiomis sąlygomis. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į dvi dalis ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai atlikti 

užduotis. Šaulių mokymas tęsiamas po kovinių šaudymo ir lauko pratybų ginklų valymo metu. 
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Pratybų pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia 

bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis graižtvinis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Ginklo valymo priemonės – prie kiekvieno ginklo. 

3. Spec. ginklų tepalas – pagal poreikį. 

4. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

5. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

6. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

3 užsiėmimas. Ilgojo graižtvinio ginklo dėtuvės užpildymas, ginklo veikimo principai, 
užtaisymas, veiksmai ginklui neiššovus, ginklo darymas saugiu, ištaisymas, ginklo perdavimas 

kitam asmeniui (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Užpildyti ilgojo graižtvinio ginklo dėtuvę (GŠTP-V-015). 

Prijungti dėtuvę, užtaisyti ginklą, ginklą daryti saugiu, ištaisyti ginklą, perduoti ginklą kitam 

šauliui (GŠTP-V-016). 

Paaiškinti ginklo veikimo principą, atlikti veiksmus ginklui neiššovus (GŠTP-V-017). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Užpildo ilgojo graižtvinio ginklo dėtuvę. 

2. Prijungia dėtuvę prie ginklo. 

3. Užtaiso ginklą. 

4. Ištaiso ginklą. 

5. Ginklą daro saugiu. 

6. Perduoda ginklą kitam kariui. 

Metodinės rekomendacijos 
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Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais šviesiu paros metu. Pratyboms papildomai 

skiriamas vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į mažesnes grupes ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai 

atlikti užduotis. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis graižtvinis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Mokomieji šoviniai ilgajam graižtviniam ginklui – ne mažiau kaip 1 kompl. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

4 užsiėmimas. Šaudymo iš ilgojo graižtvinio ginklo padėtys (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Užimti šaudymo padėtį gulint, sėdint, priklaupus, tupint, stovint (GŠTP-V-018). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei taisyklingai užima šaudymo padėtis: 

1. Gulint. 

2. Sėdint. 

3. Priklaupus. 

4. Tupint. 

5. Stovint. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos būriui užduočių metodu šviesiu paros metu. Pratyboms papildomai 

skiriamas vienas instruktoriaus.  

Pratybų vadovas paaiškina, kokios yra šaudymo padėtys, o instruktorius parodo, kaip atlikti 

užduotis. Grupė suskirstoma į mažesnes grupes ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai 

mokosi praktiškai atlikti užduotis. 

Materialinis aprūpinimas 
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1. Ilgasis graižtvinis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Kilimėlis – prie kiekvieno ginklo. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

5 užsiėmimas. Ilgojo graižtvinio ginklo valdymo testas (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti ilgojo graižtvinio ginklo valdymo testą (GŠTP-V-019). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo visus ginklo valdymo reikalavimus. 

Metodinės rekomendacijos 

Testas vedamas užduočių metodu. Pratyboms papildomai skiriamas vienas instruktoriaus. 

Pratybų vadovas paaiškina, kokios yra šaudymo padėtys, o instruktorius parodo, kaip atlikti 

užduotis. Užsiėmimo vadovas supažindina šaulius su testo reikalavimais ir jo atlikimo tvarka, 

šaulius suskirsto į dvi dalis, nurodo testavimo vietas, kuriose atliekami testai. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis graižtvinis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Kilimėlis – prie kiekvieno ginklo. 

Literatūra 

1. Pratybose naudojamų revolverių ir pistoletų valdymo testai. 

________________________________________________________________________________ 

4 tema. Ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai (10 val.). 
1 užsiėmimas. Ilgųjų lygiavamzdžių ginklų paskirtis, veikimo principas, taktiniai ir 

techniniai duomenys, ginklų dalys, valymo priemonės, priedai, šovinių tipai, ginklų, 
šaudmenų ir amunicijos priežiūra. Saugos patikrinimas (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Išvardyti ilgųjų lygiavamzdžių ginklų pagrindines dalis, taktinius techninius duomenis, 

šaudmenis (GŠTP-V-020). 
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Laikytis saugaus elgesio reikalavimų, atlikti ilgojo lygiavamzdžio ginklo saugos patikrinimą 

(GŠTP-V-021). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Paaiškina ilgojo lygiavamzdžio ginklo paskirtį, veikimo principą. 

2. Išvardija ginklo priedus. 

3. Išvardija ginklo taktinius ir techninius duomenis. 

4. Išvardija ginklo pagrindines dalis, valymo priemones. 

5. Išvardija šovinių tipus. 

6. Laikosi saugaus elgesio taisyklių. 

7. Atlieka ginklo saugumo patikrinimą. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Paskaitos pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir 

kokia bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis lygiavamzdis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

2 užsiėmimas. Ilgojo lygiavamzdžio ginklo ardymas, surinkimas, valymas įvairiomis oro 

sąlygomis (2 val.). 
Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Išardyti ir surinkti ilgąjį lygiavamzdį ginklą (GŠTP-V-022). 

Suprasti ilgojo lygiavamzdžio ginklo valymo įrankių paskirtį, atlikti ginklo priežiūrą (GŠTP-

V-023). 
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Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Išardo ginklą. 

2. Surenka ginklą. 

3. iIšvalo ginklą įvairiomis sąlygomis. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais klasėje. Pratyboms papildomai skiriamas 

vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į dvi dalis ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai atlikti 

užduotis. Šaulių mokymas tęsiamas po kovinių šaudymo ir lauko pratybų ginklų valymo metu. 

Pratybų pabaigoje šauliams paaiškinama, kaip vyks išdėstytos medžiagos mokymasis ir kokia 

bus vertinimo tvarka. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis lygiavamzdis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Ginklo valymo priemonės – prie kiekvieno ginklo. 

3. Spec. ginklų tepalas – pagal poreikį. 

4. Magnetinė lenta – 1 vnt. 

5. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

6. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

3 užsiėmimas. Ilgojo lygiavamzdžio ginklo veikimo principas, užtaisymas, veiksmai 
ginklui neiššovus, ginklo darymas saugiu, ištaisymas, ginklo perdavimas kitam asmeniui (2 

val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Užpildyti ilgojo lygiavamzdžio ginklo dėtuvę (GŠTP-V-024). 

Prijungti dėtuvę, užtaisyti ginklą, ginklą daryti saugiu, ištaisyti ginklą, perduoti ginklą kitam 

kariui (GŠTP-V-025). 
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Paaiškinti ginklo veikimo principą, atlikti veiksmus ginklui neiššovus (GŠTP-V-026). 

Sąlygos 

1. Teoriškai/praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei: 

1. Užpildo ilgojo lygiavamzdžio ginklo dėtuvę. 

2. Prijungia dėtuvę prie ginklo. 

3. Užtaiso ginklą. 

4. Ištaiso ginklą. 

5. Ginklą daro saugiu. 

6. Perduoda ginklą kitam šauliui. 

Metodinės rekomendacijos 

Pratybos vedamos paskaitos ir užduočių metodais šviesiu paros metu. Pratyboms papildomai 

skiriamas vienas instruktoriaus. 

Vadovas išdėsto mokomąją medžiagą, o instruktorius parodo, kaip atlikti užduotis. Grupė 

suskirstoma į mažesnes grupes ir, vadovui bei instruktoriui vadovaujant, šauliai mokosi praktiškai 

atlikti užduotis. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis lygiavamzdis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Mokomieji šoviniai ilgajam lygiavamzdžiam ginklui – ne mažiau kaip 1 kompl. 

3. Vaizdo projektorius – 1 vnt. 

4. Kompiuteris – 1 vnt. 

Literatūra 

1. Ginkluotės ir šaudybos mokymo metodika. LKA, Vilnius, 1998. 

 

4 užsiėmimas. Ilgojo lygiavamzdžio ginklo valdymo testas (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti ilgojo lygiavamzdžio šaunamojo ginklo valdymo testą (GŠTP-V-028). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

2. Klasėje. 

Vertinimo kriterijai 
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Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo visus ginklo valdymo reikalavimus. 

Metodinės rekomendacijos 

Testas vedamas užduočių metodu. Pratyboms papildomai skiriamas vienas instruktoriaus. 

Pratybų vadovas paaiškina, kokios yra šaudymo padėtys, o instruktorius parodo, kaip atlikti 

užduotis. Užsiėmimo vadovas supažindina šaulius su testo reikalavimais ir jo atlikimo tvarka, 

šaulius suskirsto į dvi dalis, nurodo testavimo vietas, kuriose atliekami testai. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Ilgasis lygiavamzdis ginklas – ne mažiau kaip 1 kompl. 

2. Mokomieji šoviniai ilgajam lygiavamzdžiam ginklui – ne mažiau kaip 1 kompl. 

3. Kilimėlis – prie kiekvieno ginklo. 

Literatūra 

1. Pratybose naudojamų revolverių ir pistoletų valdymo testai. 

 

5 tema. Koviniai šaudymai (12 val.) 

1 užsiėmimas. Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant iš revolverio ir pistoleto 

(2 val.) 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti šaudymo pratimą Nr. 1 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant pistoletu ir 

revolveriu 10 metrų nuotoliu iš padėties „stovint“ (GŠTP-V-029). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo normatyvą Nr. 1. 

Metodinės rekomendacijos 

Šaudymo pratybos vedamos griežtai laikantis dokumentuose pateiktų reikalavimų (Šaudymo 

kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001 Lietuvos kariuomenė) ir vadovaujantis Šaudymo planavimo, 

organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklėmis (pėstininkų ginklai) (A-LK-004 Lietuvos 

kariuomenė)). 

Materialinis aprūpinimas 

1. Atakos ekipuotė – kiekvienam šauliui. 

2. Ryškios spalvos liemenės – kiekvienam šaudymo aprūpinimo personalo šauliui. 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. l A – kiekvienam šauliui. 

4. Klausos apsaugos priemonės – 1 kompl. šauliui. 

5. 5 revolverio koviniai šoviniai – kiekvienam šauliui. 
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6. 5 pistoleto koviniai šoviniai – kiekvienam šauliui. 

Literatūra 

1. Šaudymo kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001), patvirtintas Lietuvos kariuomenės 

vado 2012-11-09 įsak. Nr. V-1288 „Dėl šaudymo kurso ir ginklų valdymo testų tvirtinimo“. 

2. Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai) 

(A-LK-004), patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 įsak. Nr. V-482. 

 

2 užsiėmimas. Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant revolveriu ir pistoletu 

(2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis trumpuoju šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti šaudymo pratimą Nr. 2 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant pistoletu ir 

revolveriu 15 metrų nuotoliu iš įvairių padėčių (GŠTP-V-030). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo normatyvą Nr. 2. 

Metodinės rekomendacijos 

Šaudymo pratybos vedamos griežtai laikantis dokumentuose pateiktų reikalavimų (Šaudymo 

kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001 Lietuvos kariuomenė) ir vadovaujantis Šaudymo planavimo, 

organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklėmis (pėstininkų ginklai) (A-LK-004 Lietuvos 

kariuomenė)). 

Materialinis aprūpinimas 

1. Atakos ekipuotė – kiekvienam šauliui. 

2. Ryškios spalvos liemenės – kiekvienam šaudymo aprūpinimo personalo šauliui. 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. l A – kiekvienam šauliui. 

4. Klausos apsaugos priemonės – 1 kompl. šauliui. 

5. 20 revolverio kovinių šovinių – kiekvienam šauliui. 

6. 20 pistoleto kovinių šovinių – kiekvienam šauliui. 

Literatūra 

1. Šaudymo kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001), patvirtintas Lietuvos kariuomenės 

vado 2012-11-09 įsak. Nr. V-1288 „Dėl šaudymo kurso ir ginklų valdymo testų tvirtinimo“. 

2. Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai) 

(A-LK-004), patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 įsak. Nr. V-482. 
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3 užsiėmimas. Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant ilguoju graižtviniu ginklu 

(2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti šaudymo pratimą Nr. 1 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant automatiniu 

šautuvu 25 metrų nuotoliu iš padėties „gulint“ (GŠTP-V-031). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo normatyvą Nr. 1. 

Metodinės rekomendacijos 

Šaudymo pratybos vedamos griežtai laikantis dokumentuose pateiktų reikalavimų (Šaudymo 

kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001 Lietuvos kariuomenė) ir vadovaujantis Šaudymo planavimo, 

organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklėmis (pėstininkų ginklai) (A-LK-004 Lietuvos 

kariuomenė)). 

Materialinis aprūpinimas 

1. Atakos ekipuotė – kiekvienam šauliui. 

2. Ryškios spalvos liemenės – kiekvienam šaudymo aprūpinimo personalo šauliui. 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. l A – kiekvienam šauliui. 

4. Klausos apsaugos priemonės – 1 kompl. šauliui. 

5. 5 koviniai šoviniai – kiekvienam šauliui. 

Literatūra 

1. Šaudymo kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001), patvirtintas Lietuvos kariuomenės 

vado 2012-11-09 įsak. Nr. V-1288 „Dėl šaudymo kurso ir ginklų valdymo testų tvirtinimo“. 

2. Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai) 

(A-LK-004), patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 įsak. Nr. V-482. 

 

4 užsiėmimas. Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant ilguoju graižtviniu ginklu 

(2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju graižtviniu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 
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Atlikti šaudymo pratimą Nr. 2 Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant automatiniu 

šautuvu 25 metrų nuotoliu iš visų padėčių (GŠTP-V-032). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei įvykdo normatyvą Nr. 2. 

Metodinės rekomendacijos 

Šaudymo pratybos vedamos griežtai laikantis dokumentuose pateiktų reikalavimų (Šaudymo 

kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001 Lietuvos kariuomenė) ir vadovaujantis Šaudymo planavimo, 

organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklėmis (pėstininkų ginklai) (A-LK-004 Lietuvos 

kariuomenė)). 

Materialinis aprūpinimas 

1. Atakos ekipuotė – kiekvienam šauliui. 

2. Ryškios spalvos liemenės – kiekvienam šaudymo aprūpinimo personalo šauliui. 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. l A – kiekvienam šauliui. 

4. Klausos apsaugos priemonės – 1 kompl. šauliui. 

5. 20 kovinių šovinių – kiekvienam šauliui. 

Literatūra 

1. Šaudymo kursas (pėstininkų ginklai) (A-LK-001), patvirtintas Lietuvos kariuomenės 

vado 2012-11-09 įsak. Nr. V-1288 „Dėl šaudymo kurso ir ginklų valdymo testų tvirtinimo“. 

2. Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai) 

(A-LK-004), patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 įsak. Nr. V-482. 

 

5 užsiėmimas. Pataikymų sklaidos dydžio nustatymas šaudant ilguoju lygiavamzdžiu 

ginklu (2 val.). 

Tikslas 

Išmokyti šaulį saugiai naudotis ilguoju lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu. 

Užduotis 

Atlikti šaudymo pratimą lygiavamzdžiu šaunamuoju ginklu 10 metrų nuotoliu iš padėties 

„stovint“ (GŠTP-V-033). 

Sąlygos 

1. Praktiškai. 

Vertinimo kriterijai 

Šaulys vertinamas teigiamai, jei pataiko į taikinį ne mažiau kaip tris kartus iš trijų įskaitinių 

šūvių. 
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Metodinės rekomendacijos 

Šaudymo pratybos vedamos griežtai vadovaujantis Šaudymo planavimo, organizavimo, 

kontrolės ir saugos taisyklėse (pėstininkų ginklai) (A-LK-004 Lietuvos kariuomenė) pateiktais 

reikalavimais. Šauliai atlieka 3 bandomuosius šūvius, vėliau 3 – įskaitinius. 

Materialinis aprūpinimas 

1. Atakos ekipuotė – kiekvienam šauliui. 

2. Ryškios spalvos liemenės – kiekvienam šaudymo aprūpinimo personalo šauliui. 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. l A – kiekvienam šauliui. 

4. Klausos apsaugos priemonės – 1 kompl. šauliui. 

5. 6 koviniai šoviniai – kiekvienam šauliui. 

Literatūra 

1. Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai) 

(A-LK-004), patvirtintos Lietuvos kariuomenės vado 2014-05-02 įsak. Nr. V-482. 

 

 

3. AMINISTRAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla 

Iš viso 
valandų 

1. 
Kurso dalyvių sąrašo sutikrinimas, saugaus elgesio instruktažas, 
supažindinimas su kurso programa 

1 

2. Atsiskaitymas su mokymo centru, pažymėjimų įteikimas 1 

 Iš viso: 2 

 

4. KURSO MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Materialinės priemonės 

Mato 

vnt. 

Kiekis 

Kariui Kursui 

GINKLUOTĖ 

1. Revolveris vnt.  2 

2. Pistoletas vnt.  2 

3. Ilgasis graižtvinis šautuvas vnt.  1 

4. Ilgasis lygiavamzdis šautuvas vnt.  1 

EKIPUOTĖ 

1. Atakos ekipuotė vnt. 1  

INVENTORIUS 

1. Magnetinė lenta vnt.  1 

2. Ryškios spalvos liemenės vnt.  5 

3. Kastuvas vnt.  1 

4. Kabių kalimo įrankis vnt.  2 

KANCELIARIJA 
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1. Lentos valymo skystis vnt.  1 

2. Lentos valymo šluostė  pak.  1 

3. Markeriai rašyti ant lentos kompl.  2 

4. Popierius A4 pak. - 2 

ORG. TECHNIKA 

1. Kompiuteris vnt.  1 

2. Vaizdo projektorius vnt.  1 

MEDŽIAGOS 

1. Tepalas ginklui valyti l  4 

2. Skudurai ginklams valyti kv. m  2 

3. Taikinių skydas su taikiniu Nr. lA vnt. 2  

4. Taikinių skydas su taikiniu Nr. lB vnt. 2  

5. Įšaudymo taikinys vnt. 1  

6. Taikinys Nr. 10 vnt. 1  

7. Taikinys Nr. 11  vnt. 2 1 

8. Akiniai vnt.  10 

9. Klausos apsaugos priemonės vnt. 1  

10. Kabės 10x10 pak.  2 

11. Lapeliai pradaužoms užklijuoti kompl.  5 

12. Presuotas kartonas (plokštė) 3–4 mm storio kv. m  12 

ŠAUDMENYS 

1. Revolveriui (koviniai) vnt. 25  

2. Pistoletui (koviniai) vnt. 25  

3. Ilgajam graižtviniam šautuvui (koviniai) vnt. 25  

4. Ilgajam lygiavamzdžiam šautuvui (koviniai) vnt. 6  

5. Revolveriui (mokomieji) vnt.  12 

6. Pistoletui (mokomieji) vnt.  34 

7. Ilgajam graižtviniam šautuvui (mokomieji) vnt.  60 

8. Ilgajam lygiavamzdžiam šautuvui (mokomieji) vnt.  6 

RYŠIO PRIEMONĖS 

1.  Radijo stotelė (rankinė) kompl.  2 

TRANSPORTAS 

   Kiekis Rida 

1. Visureigis  vnt. 1 150  
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5. MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAI 

 

5.1. Loginio nuoseklumo lentelė 

 

Eil. 

Nr. 
Mokymo dalykai 

Val. 

skaičius 

Užsiėmimų temų, pratybų numeriai,  

Užsiėmimo 
temos numeris 

Užsiėmimo 
pratybų 
numeris 

Mokymo 

valandų 
skaičius 

 

1. Administravimas 1 1 - 1 

2. 

Teisiniai ginklų apyvartos 
pagrindai 

10 1 1* 1 

2 1* 1 

3 1* 1 

4 1* 1 

 

5 

1* 2 

2* 2 

3 2 

3. 

Ginklų ir šaudmenų 
apyvartos reikalavimų 
įgyvendinimo užtikrinimas 

4 1 1* 1 

2 
1* 1 

2* 1 

3 1* 1 

4. 

Ginklų valdymas 40 1 1* 2 

2 

1* 2 

2* 2 

3* 2 

4* 2 

5 2 

3 

1* 2 

2* 2 

3* 2 

4* 2 

5 2 

4 

1* 2 

2* 2 

3* 2 

4 2 

5 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

5. Egzaminas 1 - - 1 

6. Administravimas 1 2 - 1 

 Iš viso: 57   57 

*Mokymo pratybos, kurių galima mokytis nuotoliniu būdu. 
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5.2. Kurso vertinimo planas 

 

Vertinimo sistema 

Kurso metu šauliai laiko ginklo valdymo testą. Ginklo valdymo testą išlaikiusiems šauliams 

leidžiama vykdyti kovinio šaudymo normatyvus. Baigę kursą šauliai laiko teorinių žinių egzaminą. 

Teorinių žinių egzaminą gali laikyti šauliai, kurie neįvykdė kovinio šaudymo normatyvo. Šauliai 

išlaikę teorinių žinių egzaminą, tačiau neįvykdę kovinio šaudymo normatyvo, gali gauti kurso 

baigimo pažymėjimą tik per papildomas kovinio šaudymo pratybas įvykdę šaudymo normatyvą. 

 

Rezultatų kontrolė 

Kurso pabaigoje laikomas teorinių žinių egzaminas. Egzamino metu egzaminuojamam 

asmeniui pateikiama 10 klausimų ir vienas uždavinys. Egzaminuojamam asmeniui leidžiama ne 

mažiau kaip 30 min. pasiruošti. Po pasiruošimo šaulys pateikia atsakymus raštu ir atsako į 

egzaminų komisijos pirmininko ar vertintojų klausimus, kuriais siekiama gauti išsamesnius 

paaiškinimus. Egzaminas vertinamas teigiamai, jei egzaminuojamas asmuo teisingai atsako į 9 

klausimus ir teisingai išsprendžia uždavinį. Neišlaikius egzamino, šaulys rengiasi savarankiškai ir 

ne ankščiau kaip po 30 kalendorinių dienų gali laikyti egzaminą pakartotinai. Egzaminų komisija 

tvirtinama Lietuvos šaulių sąjungos vado įsakymu, ją sudaro egzaminų komisijos pirmininkas ir ne 

mažiau kaip trys vertintojai. Lietuvos šaulių sąjungos vado sprendimu į egzaminą dalyvauti 

stebėtojo teisėmis gali būti kviečiamas teritorinės policijos įstaigos atstovas. Egzaminų bilietus 

sudaro egzaminų komisijos pirmininkas. Egzaminų rezultatai tvirtinami egzaminų komisijos 

protokolu, kurį pasirašo egzaminų komisijos pirmininkas ir vertintojai. Egzaminų komisijos 

protokolai saugomi Lietuvos šaulių sąjungos štabe. 

Egzamino tikslas – patikrinti, ar klausytojai žino šaulio tarnybai skirto šaunamojo ginklo 

nešiojimo ir naudojimo reikalavimus. 

 

Egzamino testų klausimų sąrašas 

1. Apibūdinkite, kas yra civilinė ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų apyvarta? 

2. Kas yra ginklo ir šaudmenų nešiojimasis? 

3. Kas yra ginklo naudotojas? 

4. Kas yra ginklo ir šaudmenų gabenimas? 

5. Kas yra ginklo turėjimas? 

6. Kiek ginklų leidžiama įsigyti vienam asmeniui savigynos tikslu? 

7. Kiek ginklų leidžiama nešiotis vienam asmeniui savigynos tikslu? 

8. Kokius ginklus turint leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynos tikslais leidžiama 
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nešiotis? 

9. Kur turi kreiptis asmuo dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklą išdavimo? 

10. Kiek laiko galioja leidimas laikyti ar nešiotis B kategorijos trumpuosius šaunamuosius 

ginklus? 

11. Kokiam terminui išduodamas leidimas laikyti ar nešiotis C kategorijos dujinius 

šaunamuosius ginklus? 

12. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus? 

13. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų ilguosius šaunamuosius ginklus? 

14. Kas turi teisę įsigyti savigynai dujinius pistoletus (revolverius)? 

15. Kiek šaudmenų asmuo, turintis leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynai, gali 

įsigyti ir turėti? 

16. Kiek laiko asmuo negali įsigyti ginklo, kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas 

leidimas laikyti ar nešiotis ginklą? 

17. Kas yra ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas? 

18. Kokiais atvejais fizinis asmuo negali įsigyti ir turėti ginklų? 

19. Kada turės teisę įsigyti ginklą savigynai fizinis asmuo, įsiteisėjusiu teismo 

nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame 

kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kuris padarytas naudojant 

sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus? 

20. Kur galima treniruotis šaudyti iš turimo savigynos tikslams B kategorijos trumpojo 

šaunamojo ginklo? 

21. Ar galima medžioti su savigynai įsigytais trumpaisiais šaunamaisiais ginklais? 

22. Kaip nešiojamas trumpasis šaunamasis ginklas savigynai? 

23. Ar asmeniui leidžiama nešiotis parengtą šaudyti ginklą? 

24. Kokie turi būti asmens veiksmai radus ginklą ar šaudmenis? 

25. Ką privalo padaryti asmuo radęs ginklą? 

26. Per kiek laiko ginklo savininkas turi pranešti apie ginklo vagystę teritorinei policijos 

įstaigai? 

27. Kas leidžiama A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkui, naudotojui? 

28. Ką asmuo turi daryti, jei teisėsaugos institucijų pareigūnai reikalauja parodyti ginklus, 

šaudmenis ir leidimą juos nešiotis ar leidimą laikyti? 

29. Kokie asmens veiksmai pasibaigus leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo 

terminui? 

30. Kokiais atvejais ginklo turėtojas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (0.4 promilės ir 

daugiau), gali perduoti ginklą gabenti lydinčiam asmeniui? 
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31. Ar galima nešioti savigynos tikslais įsigytą ginklą matomoje vietoje? 

32. Kaip asmenys turi laikyti šaunamąjį ginklą ir šaudmenis? 

33. Kokiais atvejais patalpoje, kurioje laikomi ginklai, turi būti įrengta apsauginė 

signalizacija, sudaryta iš bent vieno apsaugos ruožo? 

34. Kaip savigynai gabenamas (pernešamas, pervežamas į kitą ginklo laikymo vietą, šaudyklą ar 

pan.) lygiavamzdis šautuvas? 

35. Kokie ginklai yra priskiriami prie nedidelės šaunamosios galios ginklų? 

36. Kas yra pneumatinis ginklas? 

37. Kiek galioja leidimas nešiotis dujinį pistoletą (revolverį)? 

38. Kokiems ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai? 

39. Kada šaulio tarnybai skirtą ginklą ir šaudmenis galima naudoti mokymų ir pratybų 

metu? 

40. Išvardykit, kokie veiksmai yra draudžiami šaulio tarnybai skirtą ginklą ir šaudmenis 

naudojant taktikos mokymų ir pratybų metu (pagrindinius)? 

41. Kokie yra bendrieji jėgos naudojimo pagrindai šaulio tarnybai skirtą ginklą ir 

šaudmenis naudojant Lietuvos šaulių sąjungai teikiant pagalbą Lietuvos kariuomenei? 

42. Kokiu tikslu(-ais), Lietuvos šaulių sąjungai teikiant pagalbą policijai, galima naudoti 

šaulio tarnybai skirtą ginklą ir šaudmenis? 

43. Kokiais atvejais draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą? 

44. Ar galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai būtinosios ginties, būtinojo 

reikalingumo atvejais, siekiant sulaikyti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį? 

45. Ką privalo atlikti asmuo, panaudojęs šaunamąjį ginklą (eiliškumas)? 

46. Šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka (eiliškumas)? 

47. Kokiais atvejais leidžiama panaudoti šaunamąjį ginklą? 

48. Ką apibūdina sąvokos „būtinoji gintis“, „būtinasis reikalingumas“ ir „asmens, 

padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas“? 

49. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį? 

50. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas? 

51. Kas yra būtinoji gintis? 

52. Kokios yra būtinosios ginties sąlygos? 

53. Kokiais atvejais ginantis galima pasiremti būtinosios ginties nuostatomis? 

54. Kokiais atvejais asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus? 

55. Kas yra būtinasis reikalingumas? 

56. Kada galima pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis? 

57. Kada kils baudžiamoji atsakomybė už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą? 
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58. Kokia atsakomybė numatyta už šaunamojo ginklo, šaudmenų nerūpestingą laikymą, 

sudariusį sąlygas kitam asmeniui juos neteisėtai panaudoti? 

59. Už kokius ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė? 

60. Kokia kils atsakomybė už lygiavamzdžio šautuvo įsigijimą, laikymą be policijos 

leidimo? 

61. Kokia kils atsakomybė už leidimo laikyti ginklus neperregistravimą? 

62. Kokia atsakomybė bus taikoma asmeniui, kuris savo ginklą davė ardyti asmeniui, 

neturinčiam teisės turėti ginklą mokymų metu? 

63. Kas yra ginklas? 

64. Kas yra pertaisomas ginklas? 

65. Kas yra visiškai netinkamas naudoti ginklas? 

66. Kas yra vienašūvis šaunamasis ginklas? 

67. Kas yra dujinis ginklas? 

68. Kas yra šaunamojo ginklo dalis? 

69. Koks ginklas yra senovinis? 

70. Kokiems ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai)? 

71. Kas yra ekspansyvioji kulka? 

72. Kokie yra ginklo priedėliai? 

73. Kas yra pusiau automatinis šaunamasis ginklas? 

74. Iš ko susideda šovinys? 

75. Kas yra trumpasis šaunamasis ginklas? 

76. Kas yra ilgasis šaunamasis ginklas? 

77. Kaip Lietuvos Respublikoje ginklai skirstomi pagal jų pavojingumo laipsnį? 

78. Kokie ginklai priskiriami B kategorijai? 

79. Kas priskiriama A kategorijai? 

80. Kokie ginklai priskiriami C kategorijai? 

81. Kokie šaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje? 

82. Kokie nešaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje? 

83. Kas yra senovinio ginklo kopija? 

84. Kas duoda visas komandas tire ar šaudykloje? 

85. Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas? 

86. Ar galima šaudykloje, atliekant šaudymo pratybas, ginklo vamzdį nukreipti į žmogų? 

87. Apibūdinkite saugaus elgesio su ginklu pagrindines taisykles? 

88. Kokio ginklo kulka toliausiai lekia? 
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89. Kokiu kampu rikošetuos kulka šaunant 45 laipsnių kampu į kietą paviršių? 

 

Egzamino uždavinių sąrašas 

 

1. Miestelyje kaip nusikalstamo pasaulio asmuo žinomas J. R. pareikalavo iš P. A. 1 000 eurų 

už stovėjimo aikštelėje įbrėžtas automobilio dureles. P. A. atsisakius mokėti, prasidėjo grasinantys 

skambučiai ir buvo pareikalauta per mėnesį laiko sumokėti reikalaujamą sumą, priešingu atveju 

buvo grasinama rimtais nemalonumais. Vieną dieną P. A. pamatė, kad į jo kiemą atvažiavo J. R. P. 

A. pasiėmė savigynai turimą šautuvą, užsitaisė jį ir išėjęs į kiemą paprašė J. R. išvažiuoti. J. R. 

atsakė, kad reikia pasikalbėt ir pradėjo eiti artyn. P. A. pirmu šūviu peršovė J. R. koją. Per apklausą 

argumentavo, kad šaunamąjį ginklą panaudojo teisėtai, nes J. R. pavojingas asmuo, be to, jis ginė 

savo privačią valdą. 

 

Įvertinkite P. A. veiksmus. 

Nurodykite, kokias atvejais ir kokia tvarka galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai. 

 

2. Prie sode dirbančio A. J. priėjo V. R. ir paprašė nuvežti į parduotuvę nusipirkti alaus. A. J. 

atsisakius, V. R. pradėjo plūstis, jį įžeidinėti ir sudavė A. J. per veidą. A. J. išsitraukė mažos galios 

revolverį ir peršovė V. R. ranką. Pastarajam apsisukus ir pradėjus bėgti, dar kartą iššovė į nugarą, 

taip padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. 

 

Įvertinkite A. J. veiksmus. 

Nurodykite būtinosios ginties teisėtumo sąlygas. 

 

3. D. A. namuose prabudo nuo dūžtančio stiklo garso. Pasiėmęs ginklą, nusileido į pirmą 

aukštą, kur jį patamsyje užpuolė du asmenys su kaukėmis. D. A. išsigando ir pradėjo chaotiškai 

šaudyti į šių asmenų pusę. Įjungus šviesą, pamatė, kad vienas asmuo sužeistas, o kitas žuvęs. 

 

Įvertinkite D. A. veiksmus. 

Nurodykite būtinosios ginties ribų peržengimo teisines sąlygas. 

 

4. Naktį P. K. išgirdo, kad kažkas įsibrovė į jo garažą. Išėjęs į lauką pamatė, kad asmuo bėga 

iš garažo, rankose laikydamas benzininį pjūklą. P. K. pareikalavo asmenį sustoti. Kadangi asmuo 

neklausė, P. K. iššovė įspėjamąjį šūvį į viršų. Asmuo bėgo toliau. P. K., įvertinęs, kad asmens 

nepasivys, peršovė jam koją. Buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. 
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Įvertinkite P. K. veiksmus. 

Nurodykite būtinosios ginties sąlygas. 

 

5. Paštininkas į R. M. sodybą atnešė laišką. Sodyba buvo aptverta, o prie vartelių buvo 

pritvirtintas ženklas „Atsargiai – piktas šuo“. Paštininkui įėjus į teritoriją, jį užpuolė šuo. Įvertinęs, 

kad negali pabėgti, o šuns užpuolimas kelia grėsmę gyvybei, šunį nušovė. 

 

Įvertinkite paštininko veiksmus. 

Apibrėžkite būtinojo reikalingumo sąlygas. 
 

_________________ 


