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BENDRIEJI ORGANIZACINIAI NURODYMAI
Kurso tikslas
Tikslas – parengti Lietuvos šaulių sąjungai kvalifikuotus šaulius, gebančius efektyviai vykdyti
taikliųjų šaulių pareigas, suteikti jiems taikliųjų šaulių taktikos žinių ir įgūdžių, reikalingų naikinti
prioritetinius taikinius įvairiomis sąlygomis.
Kurso organizavimas
Kandidatas į kursus privalo:
būti kandidatu arba paskirtam į taiklaus šaulio pareigas.
Kurso organizavimui reikalingi:
1 ekspertas;
1 instruktorius.
Organizuojant mokymą minimalus kurso dalyvių kiekis – 6, maksimalus – 12.
Kurso trukmė – 66 val. (11 dienų). Užsiėmimai vyksta po 6–7 val. per dieną. Vieno
užsiėmimo trukmė – 50 min. Jei reikia, kurso dalyviams po užsiėmimų skiriama laiko papildomoms
užduotims atlikti ir savarankiškam darbui.
Šaulių vertinimo sistema nurodyta kurso vertinimo plane (5.3 priedas).
Šauliui, sėkmingai baigusiam Taiklaus šaulio kursą, įteikiamas kurso baigimo pažymėjimas.
Šauliai, neišlaikę testų arba gavę neigiamą įvertinimą iš bet kurio mokomojo dalyko kursų
vertinimo plane nustatyta tvarka, šiurkščiai pažeidę drausmės statutą ar saugaus elgesio taisykles,
dėl sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių negalintys tinkamai dalyvauti arba nedalyvavę daugiau
kaip 20% užsiėmimų, šalinami iš kurso.
Taikliųjų šaulių rengimo ekspertas, atsižvelgdamas į nenumatytas aplinkybes bei siekdamas
efektyviai išnaudoti laiką, turi teisę keisti iki 20% programoje numatyto pratybų loginio
nuoseklumo ir pratybų laiko.
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Mokymo (individualių) užduočių paskirstymas pagal mokymo tikslus

Mokymo tikslai

Tarpiniai mokymo tikslai

Mokymo (individualios) užduotys

1. Taktika
1.1.1. Apibūdinti taikliųjų šaulių istorinę 1.1.1.1. Išvardyti ir apibūdinti pirmuosius taikliųjų šaulių panaudojimo atvejus
raidą ir veikimo principus šiuolaikinėse istorijoje
operacijose
1.1.1.2. Apibūdinti veiksmus gynyboje, puolime ir kitose operacijose
1.1.2. Aptikti taikinius ir
atstumus iki jų (130-01-001)

1.1.2.1. Paaiškinti atstumų nustatymo būdus pagal išvaizdą, lyginant su žinomų dydžių
nustatyti objektu
1.1.2.2. Nustatyti atstumą naudojantis užrašais ir tūkstantųjų skale
1.1.2.3. Išmatuoti atstumus iki objektų lazeriniu tolimačiu

1.1. Gebėti atlikti
taikliojo
šaulio 1.1.3. Užsimaskuoti pozicijoje, mieste, 1.1.3.1. Paaiškinti maskavimosi principus
1.1.3.2. Užsimaskuoti ir įrengti poziciją lauke (miške, pamiškėje)
užduotis
įvairiose miške ir atviroje vietovėje (130-01-002)
taktinėse situacijose.
1.1.4.1. Paaiškinti, kaip atliekamas greitas vietovės įvertinimas, nuoseklus stebėjimas ir
1.1.4. Taikyti stebėjimo principus (130- detalus objekto stebėjimas
01-003)
1.1.4.2. Surasti objektus vietovėje plika akimi ir naudojantis binokliu

1.1.5. Veikti urbanizuotoje vietovėje

1.1.5.1. Pasakyti, kokią įtaką daro specifinė aplinka taiklaus šaulio efektyviam
panaudojimui
1.1.5.2. Įrengti taiklaus šaulio poziciją pastate, atlikti stebėjimą ir išlikti nepastebėtam
iki šūvio
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2. Šaudyba ir ginklai
2.1. Gebėti valdyti ir
prižiūrėti priskirtus
taiklaus šaulio
ginklus ir amuniciją

2.1.1 Naudoti ir prižiūrėti taiklaus šaulio 2.1.1.1. Pažinti savo ginklo konstrukciją ir technines charakteristikas
ginklą ir optinius prietaisus
2.1.1.2. Prižiūrėti taiklaus šaulio ginklą

2.2.1.1. Paaiškinti taiklaus šaudymo ir taikymosi optiniu taikikliu principus
2.2.1.2. Pasakyti pagrindinius veiksnius, įtakojančius kulkos lėkimo trajektoriją ir
poveikį taikiniui
2.2.1.3. Užimti stabilias šaudymo padėtis
2.2.1.4. Įšaudyti ginklą
2.2. Gebėti
2.2.1. Naikinti taikinius iki 600 m 2.2.1.5. Šaudyti 100 m atstumu
efektyviai naikinti
atstumu (130-02-002)
2.2.1.6. Šaudyti 200 m atstumu
taikinius įvairiomis
2.2.1.7. Šaudyti 300 m atstumu
sąlygomis
2.2.1.8. Šaudyti 400 m atstumu
maksimaliai
2.2.1.9. Šaudyti 500 m atstumu
išnaudojant ginklo
2.2.1.10. Šaudyti 600 m atstumu
taktines – technines
2.2.1.11. Naikinti taikinius iš nežinomų atstumų
galimybes
2.2.2. Naikinti judančius taikinius iki 200 2.2.2.1. Atlikti šaudymą į pakeliamus ir judančius taikmenis 100 m atstumu
m atstumu (130-02-003)
2.2.2.2. Atlikti šaudymą į judančius taikmenis 200 m atstumu

7
Mokymo dalykai ir laiko paskirstymas
Eil.
Nr.
1.
2.

Mokymo dalykas
Taktika
Šaudyba ir ginklai
Iš viso:

Iš viso
valandų
35
31
66

Užsiėmimai
Teoriniai
Praktiniai
3
32
3
28
6
60

Lauko
pratybos
-
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I. MOKYMO DALYKŲ TEMOS IR LAIKO PASKIRSTYMAS
Taktika
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Temos pavadinimas
Taikliųjų šaulių istorija ir panaudojimas
Atstumo nustatymas
Maskavimasis
Stebėjimas
Iš viso:

Iš viso
valandų
1
3
29
2
35

Užsiėmimai
Teoriniai Praktiniai
1
1
2
2
27
2
4
31

Lauko
pratybos
-

Mokymo dalyko temos ir užsiėmimai
1 tema. Taikliųjų šaulių istorija ir panaudojimas (1 val.).
1 užsiėmimas. Taikliųjų šaulių istorija ir panaudojimas (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Išvardyti ir apibūdinti pirmuosius taikliųjų šaulių panaudojimo atvejus istorijoje (1.1.1.1).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Žodžiu.
3. Nesinaudojant literatūra.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai apibūdina:
1. Taikliųjų šaulių istorijos raidą.
2. Taikliųjų šaulių panaudojimo principus visose operacijose.
Metodinės rekomendacijos
Užsiėmimą rengti ir vesti klasėje. Mokymo metodas – paskaita. Naudoti vaizdo priemones.
Materialinis aprūpinimas
1. Kompiuteris – 1 vnt.
2. Vaizdo projektorius – 1 vnt.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.

2 tema. Atstumo nustatymas (3 val.).
1 užsiėmimas. Atstumo nustatymas (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Paaiškinti atstumų nustatymo būdus pagal išvaizdą, lyginant su žinomų dydžių objektais
(1.1.2.1.).
Sąlygos
1. Klasėje.
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2. Žodžiu.
3. Naudojantis literatūra.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai:
1. Paaiškina atstumų nustatymo reikšmę ir išvardina visus nustatymo būdus.
2. Suprantamai pažymi atstumus pagal išvaizdą užrašuose.
Metodinės rekomendacijos
Užsiėmimą vesti klasėje, naudojant Power Point pateiktį. Mokymo metodas – paskaita.
Paaiškinti atstumų nustatymo reikšmę ir metodus – pagal išvaizdą, naudojantis tūkstantųjų ir
objektų dydžių atitikimo lentele, naudoti tūkstantosios formulę.
Materialinis aprūpinimas
1. Kompiuteris ir projektorius.
2. Atstumų nustatymo atmintinės – kiekvienam šauliui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
2 užsiėmimas. Atstumo nustatymas (2 val.).
Tikslas
Užduotis
Nustatyti atstumus naudojantis užrašais ir tūkstantųjų skale (1.1.2.2).
Sąlygos
1. Vietovėje.
2. Dieną.
3. Naudojantis užrašais.
4. Nesinaudojant lazeriniu tolimačiu.
Vertinimo kriterijai
Šaulys vertinamas teigiamai, jei teisingai nustato atstumus:
1. Iki 6 taikinių.
2. Paklaida neviršija 15% nustatant iš akies ir 10% naudojant tūkstantųjų skalę.
Metodinės rekomendacijos
Užsiėmimą vesti vietovėje, kur matomumo riba siekia ne mažiau kaip 400 m. Mokymo
metodas – užduočių. Reikalingi ne mažiau kaip 6 taikiniai, imituojantys žmogaus siluetą. Taikinius
sustatyti nuo 50 iki 600 m atstumu, juos išdėstant taip, kad atstumai būtų „tarpiniai“, pvz., 245 m,
320 m ir panašiai. Išdalinti stebėjimo korteles. Atlikimui skirti 20 min. Surinkti stebėjimo korteles ir
aptarti su kariais klaidas. Viso kurso metu užsiėmimas kartojamas ne mažiau kaip tris kartus
skirtingose vietovėse. Rekomenduojama pravesti užsiėmimą urbanizuotoje vietovėje. Kitas
metodas – pagalbinis instruktorius eina tolyn, kol pagrindinis instruktorius praneša „stop“. Jam
sustojus, šauliai išmatuoja atstumą dviem metodais, užrašo užrašuose ir tada duodama komanda
„judėk“ iki kito sustojimo.
Šaulio užrašuose neturi būti ištaisytų atstumų. Jei atstumas taisytas, rezultatas neįskaitomas.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas su optiniu taikikliu – kiekvienam šauliui.
2. Binoklis – kiekvienam šauliui.
3. Atstumų nustatymo lentelės – kiekvienam šauliui.
4. Lazerinis tolimatis – 1 vnt. (instruktoriui).
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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3 tema. Maskavimasis (29 val.).
1 užsiėmimas. Maskavimosi metodai (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Paaiškinti maskavimosi principus (1.1.3.1).
Sąlygos
1. Vietovėje.
2. Dieną.
3. Ginklas.
4. Atakos ekipuotė.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai:
1. Išvardina visus maskavimosi principus.
2. Paaiškina, kaip naudoti parankines priemones.
3. Paaiškina, kaip pasirinkti poziciją.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas rengti ir vesti vietovėje. Metodas – paskaita. Priminti kariams, kodėl daiktai
matomi. Paruošti keletą parankinių priemonių pavyzdžių. Pademonstruoti užmaskuotą ginklą ir
binoklį. Pademonstruoti maskuojantį kostiumą ir paaiškinti jo gamybos principus.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio ginklas su optika – kiekvienam šauliui.
2. Binoklis su maskuote – 1 vnt.
3. Maskuojantis kostiumas (pavyzdys).
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
2 užsiėmimas. Maskavimosi metodai (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Paaiškinti maskavimosi principus urbanizuotoje vietovėje (1.1.5.).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Kompiuteris.
3. Projektorius.
Vertinimo kriterijai
1.
Išvardina maskavimosi principus pastate.
2.
Paaiškina, kaip naudoti parankines priemones.
3.
Paaiškina, kaip pasirinkti poziciją.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas rengti ir vesti klasėje. Metodas – paskaita. Paaiškinti patekimo į objektus būdus,
pozicijos įrengimo principus. Paminėti esminius balistikos aspektus. Paruošti keletą parankinių
priemonių pavyzdžių.
Materialinis aprūpinimas
1. Kompiuteris.
2. Projektorius.
3. Maskavimosi priemonių ir įrankių pavyzdžiai.
Literatūra
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1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
3 užsiėmimas. Maskavimosi metodai (27 (9x3) val.).
Tikslas
Užduotis
Užsimaskuoti ir įrengti poziciją lauke (miške, pamiškėje) (1.1.3.2.).
Įrengti taiklaus šaulio poziciją pastate, atlikti stebėjimą ir išlikti nepastebėtam iki šūvio
(1.1.5.2.).
Sąlygos
1. Pažymėtoje teritorijoje.
2. Dieną.
3. Ginklas.
4. Atakos ekipuotė.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei:
1. Teisingai pritaiko maskavimosi principus.
2. Tinkamai naudoja parankines priemones.
3. Teisingai pasirenka poziciją ir švarią šaudymo liniją.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas rengti ir vesti vietovėje. Metodas – užduoties. Pratyboms vesti instruktoriui reikės
padėjėjo, kuris suras ir nurodys karių pozicijas stebėjimo metu. Praktinių pratybų metu parinkti
nelygią, tinkamą prisidengti vietovę. Maskavimosi vieta turi būti pažymėta gerai matomais
žymekliais (~100x150 m) ir artimiausia riba nutolusi nuo stebėtojo apie 100–150 m. Išduoti
imitacinius šovinius klausytojams. Šias pratybas geriausiai atlikti, kai viena šaulių grupė stebi,
kita – užsimaskuoja. Taip užimami visi kariai, bet paprastai tai atlieka instruktoriai: vienas yra
stebėtojas, kitas – stebėtojo nurodymu vaikščioja po lauką ir padeda stebėtojui surasti
užsimaskavusius šaulius. Aptarimą daryti iškart po pratybų, nes taip geriausiai įsimenamos daromos
klaidos.
Pratybos kartojamos skirtingose vietovėse, kad kariai sukauptų patirtį maskuotis
skirtingomis sąlygomis.
Pratybos atliekamos miesto sąlygomis, pastate. Šauliai po teorinių užsiėmimų turi būti
pasiruošę parankines priemones ir įrankius. Paskiriamos patalpos, kuriose šauliai įrengia maskuotas
pozicijas. Instruktorius stebi ir įvertina iš išorės. Sudaroma galimybė patiems įvertinti savo pozicijas
išeinant į lauką (iš priešo perspektyvos). Geriausia, kad tokios pratybos būtų atliekamos natūralioje
miesto aplinkoje, suderinus su pastatų savininkais. Taip pasiekiamas maksimalus natūralumas, nes
pastatuose yra baldai, durys, įvairaus tipo langai.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio ginklas su optika – kiekvienam šauliui.
2. Binoklis – kiekvienam šauliui.
3. Radijo stotelės – 2 vnt.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
4 tema. Stebėjimas (3 val.).
1 užsiėmimas. Stebėjimas (1 val.).
Tikslas
Užduotis
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Paaiškinti, kaip atliekamas greitas vietovės įvertinimas, nuoseklus stebėjimas ir detalus
objekto stebėjimas (1.1.4.1.).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Žodžiu.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei:
1. Supranta stebėjimo principus.
2. Žino, kaip naudoti stebėjimo priemones.
3. Žino, kaip užpildyti snaiperio ugnies kortelę.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas rengti ir vesti vietovėje. Metodas – paskaita. Priminti kariams tris pagrindinius
stebėjimo metodus. Paruošti snaiperio ugnies kortelės pavyzdį. Išdalinti snaiperio ugnies korteles.
Materialinis aprūpinimas
1. Kompiuteris ir projektorius.
2. Snaiperio ugnies kortelės – 1 vnt. kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
2 užsiėmimas. Stebėjimas (2 (2x1) val.).
Tikslas
Užduotis
Surasti objektus vietovėje plika akimi ir naudojantis binokliu (1.4.2.1.).
Sąlygos
1. Vietovėje.
2. Dieną.
3. Binoklis.
4. Ginklas su optiniu taikikliu.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei:
1. Teisingai pritaiko stebėjimo principus;
2. Teisingai naudoja stebėjimo priemones;
3. Teisingai užpildo stebėjimo vertinimo kortelę;
4. Suranda ir apibūdina ne mažiau kaip 7 daiktus iš 10.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas rengti ir vesti vietovėje. Metodas – užduoties. Vietovė turi būti kruopščiai parinkta,
klausytojai atvedami į 50–300 m matymo lauką. Reikia turėti padėjėją ar du. Daiktai turi būti
išdėstyti įvairiais atstumais klausytojams nurodyto stebėjimo lauko viduje. Daiktai turi būti padėti
taip, kad nebūtų matomi plika akimi, o matomi tik su žiūronais, bet plika akimi nenustatoma, koks
tai daiktas (nustatomas su binokliu). Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėstant daiktus nepakistų
matomumo sąlygos, pvz., šešėlis, užmaskuos ir taip jau užmaskuotą daiktą. Būtų idealu, kad šviesos
sąlygos išliktų nepakitusios visų pratybų metu. Instruktorius privalo pasidaryti tikslų mokymo
vietovės eskizą, nurodydamas daikto vietą ir pavadinimą. Šis vietovės eskizas bus naudojamas
tikrinant ir vertinant klausytojų atsakymus. Leisti klausytojams sureguliuoti savo optinius prietaisus
stebint vietovę. Šių pratybų rezultatus geriausia aptarti iškart po pratybų, nes kariams bus lengviau
suprasti klaidas ir nekartoti jų kitose pratybose. Šios pratybos turi būti kartojamos, stengiantis
apsunkinti daiktų suradimą, pvz, visiškai matomų, vėliau – iš dalies matomų. Stebėjimo testo metu
leisti kariams naudoti optinius prietaisus. Reikės vieno arba dviejų instruktorių, kad padėtų išdėlioti
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daiktus prieš pratybas ir padėtų kontroliuoti karius užsiėmimo metu. Karys užpildo stebėjimo
vertinimo kortelę, kurioje pažymi ir įvardina pastebėtus daiktus.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio ginklas su optika – kiekvienam šauliui.
2. Stebėjimo vertinimo kortelės – 1 vnt. kariui.
3. Binoklis – kiekvienam šauliui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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Taktikos užsiėmimų materialinis aprūpinimas
Eil.
Nr.

Materialinės priemonės

Mato
vnt.

Kiekis
Šauliui
Kursui

GINKLUOTĖ
1.

Taiklaus šaulio šautuvas (kompl.)

vnt.

1

-

1
-

1
1
1
1*
1*
1

INVENTORIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kastuvas
Kirvis
Pjūklas, rankinis
Binoklis
Tolimatis
Atsuktuvas, kryžminis

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
KANCELIARIJA

1.
2.
3.

Konferencinis bloknotas
Popierius, kopijavimo A4
Markeriai, permanentiniai

vnt.
pak.
kompl.

-

1
1
1

vnt.
vnt.

-

1
1

-

0,5
0,2
5

-

2*

5*

-

ORG.TECHNIKA
1.
2.

Kompiuteris
Video projektorius
MEDŽIAGOS

1.
2.
3.
1.
1.

Tepalas ginklo valymui
l
Vamzdžio valiklis (vario, švino nuėmiklis)
l
Skudurai ginklams valyti
kv. m
RYŠIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS (RIS)
Radijo stotelė, rankinė
kompl.
ŠAUDMENYS/SPROGMENYS
Šoviniai, imitaciniai 7,62x51 IM
vnt.

Pastaba: * - aprūpina instruktorius.
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Šaudyba ir ginklai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temos pavadinimas
Taikikliai, jų tipai ir
reguliavimas
Taiklaus šaudymo principai
Balistika
Šaudymo padėtys
Taiklaus šaulio šautuvo
įšaudymas
Šaudymas 100–600 m atstumu
Šaudymas iš nežinomų atstumų
Šaudymas 100–200 m atstumu į
judančius taikmenis
Kovinio šaudymo testas
Iš viso:

Iš viso
valandų

Užsiėmimai
Teoriniai
Praktiniai

Lauko
pratybos

1

1

-

-

1
1
1

1
1
-

1

-

3

-

3

-

15
3

-

15
3

-

3

-

3

-

3
31

3

3
28

-

Mokymo dalyko temų aprašymas
1 tema. Taiklaus šaulio šautuvas ir ekipuotė (1 val.).
1 užsiėmimas. Taiklaus šaulio šautuvo pagrindinės dalys, taktiniai ir techniniai duomenys,
priežiūra, priedai (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Pasakyti pagrindines ginklo ir optinio taikiklio dalis (komplektaciją), technines
charakteristikas (2.1.1.1.).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Žodžiu.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai pasako taiklaus šaulio šautuvo techninius ir
taktinius duomenis:
1. Kalibrą.
2. Šovinio tipą.
3. Masę be šovinių.
4. Efektyvus šaudymo nuotolį.
5. Taikiklio pagrindines specifikacijas.
Metodinės rekomendacijos
Užsiėmimą vesti klasėje. Išvardyti taiklaus šaulio šautuvo taktinius, techninius duomenis ir
pagrindines dalis. Parodyti ir paaiškinti kariams, kaip tikrinamas ginklo saugumas, atliekamas
dalinis išardymas ir surinkimas. Turėti ginklų priedus (naktinio matymo taikiklius – jei yra
naudojami). Paaiškinti optinių taikiklių sandarą, naudojamas skales, reguliavimą.
Materialinis aprūpinimas
Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam šauliui ir instruktoriui).
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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2 tema. Taiklaus šaudymo principai (1 val.).
1 užsiėmimas. Taiklaus šaudymo principai (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Paaiškinti taiklaus šaudymo ir taikymosi optiniu taikikliu principus (2.2.1.1.).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Žodžiu.
3. Nesinaudojant literatūra.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai pasako keturis taiklaus šaudymo principus.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas vesti klasėje. Priminti keturis taiklaus šaudymo principus. Naudoti vaizdinę
medžiagą, pateikti pavyzdžių. Tikslinga pademonstruoti taisyklingus veiksmus nuspaudžiant
nuleistuką. Parodyti, kaip teisingai laikyti ginklą atliekant šūvį, kaip taikytis naudojant optinį
taikiklį.
Materialinis aprūpinimas
Taiklaus šaulio ginklas (1 kompl. instruktoriui).
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
3 tema. Balistika (1 val.).
1 užsiėmimas. Balistika (1 val.).

Tikslas
Užduotis
Pasakyti pagrindinius veiksnius, įtakojančius kulkos lėkimo trajektoriją ir poveikį taikiniui
(2.2.1.2.).
Sąlygos
1. Klasėje.
2. Žodžiu.
3. Nesinaudojant literatūra.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei:
1. Teisingai pasako veikiančius kulką faktorius.
2. Teisingai pasako, nuo ko priklauso šaudmenų kokybė.
3. Apibūdina, kaip kulka žaloja kūną ir gali išvardyti tris taikymosi taškus.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas vesti klasėje. Naudoti vaizdinę medžiagą, pateikti pavyzdžių. Tikslinga
pademonstruoti keletą skirtingų kulkų ir šovinių bei paaiškinti esminius skirtumus tarp kalibrų, taip
pat paaiškinti, kokią įtaką šaudymui turi užtaisų ir kulkos formos bei svorio reikšmės.
Pademonstruoti taikymosi vietas žmogaus kūne ir paaiškinti žalojantį efektą.
Materialinis aprūpinimas
Įvairūs šaudmenys ir kulkos.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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4 tema. Šaudymo padėtys (1 val.).
1 užsiėmimas. Šaudymo padėtys (1 val.).
Tikslas
Užduotis
Užimti stabilias šaudymo padėtis (2.2.1.3.).
Sąlygos
1. Vietovėje arba patalpoje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei:
1. Teisingai užima šaudymo padėtis.
2. Naudoja pagalbines priemones.
Metodinės rekomendacijos
Pratybas vesti stadione ar kitoje lygioje vietoje (esant blogam orui – patalpose).
Pademonstruoti kiekvieną šaudymo padėtį. Vienas instruktorius galėtų demonstruoti, kaip teisingai
užimti šaudymo padėtis, o kitas instruktorius tuo pačiu metu aiškintų kiekvieną veiksmą.
Pademonstruoti ir paaiškinti, kaip naudoti pagalbines priemones stabilumui suteikti – diržą, žemą ir
aukštą trikojį, kuprinę.
Materialinis aprūpinimas
Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
5 tema. Taiklaus šaulio ginklo įšaudymas (3 val.).
1 užsiėmimas. Taiklaus šaulio ginklo įšaudymas (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Įšaudyti ginklą (2.2.1.4.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje. Šaudymo vadovas (ŠV) ir instruktoriai (reikės vieno arba
dviejų instruktorių) atidžiai stebi karius, užtikrina saugumą šaudymo metu, pataria jiems, ištaiso
klaidas. Tarp pratimo užduočių daromos pertraukėlės, kurių metu instruktoriai aptaria atliktą
pratimą, paaiškina kitą užduotį. Reikia, kad būtų pakankamai šviesu ir nebūtų vėjo arba jis būtų
silpnas. Įšaudymas turėtų būti atliktas 30 ir 100 m nuotoliu. Įšaudymas atliekamas iš dažniausiai
naudojamos stabilios šaudymo padėties (gulint).
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 30 vnt. kariui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
6 tema. Šaudymas 100–600 m atstumu (15 val.).
1 užsiėmimas. Šaudymas 100 m atstumu (3 val.).
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Tikslas
Užduotis
Šaudyti 100 m atstumu (2.2.1.5.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį ir pradaužų grupė neviršija 60
mm (nenaudojant optinio taikiklio – 120 mm).
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje, kurioje yra galimybė šaudyti iki 600 m. Reikės vieno arba
dviejų saugos instruktorių. Prieš pratimus atliekamas operacinis (OP) šūvis. Klausytojai užsirašo
OP šūvio duomenis. Pratybos tęsiamos pagal pratybų planą. Instruktorius stebi klausytojų
veiksmus. Po kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Būtina atlikti
šaudymą nuo aukšto trikojo ir naudojant diržą. Organizuoti šaudymą naudojant naktinio matymo
taikiklius.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 30 vnt. kariui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
2 užsiėmimas. Šaudymas 200-300 m atstumu (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Šaudyti 300 m atstumu (2.2.1.7.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį ir pradaužų grupė neviršija
135 mm (nenaudojant optinio taikiklio – 360 mm).
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje, kurioje yra galimybė šaudyti iki 300 m. Šio užsiėmimo metu
šaudoma iš 300 m atstumo. Tai yra maksimalus atstumas, kai galima naudoti galvos taikinius.
Reikės vieno arba dviejų saugos instruktorių. Prieš pratimus atliekamas operacinis (OP) šūvis.
Klausytojai užsirašo OP šūvio duomenis. Pratybos tęsiamos pagal pratybų planą. Instruktorius stebi
klausytojų veiksmus. Po kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Būtina
atlikti šaudymą nuo aukšto trikojo ir naudojant diržą. Organizuoti šaudymą naudojant naktinio
matymo taikiklius.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. kariui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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3 užsiėmimas. Šaudymas 400 m atstumu (3 val.)
Tikslas
Užduotis
Šaudyti 400 m atstumu (2.2.1.8.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį ir pradaužų grupė neviršija
180 mm (nenaudojant optinio taikiklio – 480 mm arba 50% pataikymų į taikinio plotą).
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje, kurioje yra galimybė šaudyti iki 400 m. Šio užsiėmimo metu
šaudoma iš 400 m atstumo. Reikės vieno arba dviejų saugos instruktorių. Prieš pratimus atliekamas
operacinis (OP) šūvis. Klausytojai užsirašo OP šūvio duomenis. Pratybos tęsiamos pagal pratybų
planą. Instruktorius stebi klausytojų veiksmus. Po kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir
teisingi veiksmai. Būtina atlikti šaudymą nuo aukšto trikojo ir naudojant diržą. Organizuoti
šaudymą naudojant naktinio matymo taikiklius.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. kariui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
4 užsiėmimas. Šaudymas 500 m atstumu (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Šaudyti 500 m atstumu (2.2.1.9).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį ir pradaužų grupė neviršija
240 mm.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje, kurioje yra galimybė šaudyti iki 500 m. Šio užsiėmimo metu
šaudoma iš 500 m atstumo. Jei tuo metu matomumo sąlygos neleidžia taikytis iki 500 m, taikinius
statyti arčiau ir atlikti šaudymą riboto matomumo sąlygomis. Reikės vieno arba dviejų saugos
instruktorių. Prieš pratimus atliekamas operacinis (OP) šūvis. Klausytojai užsirašo OP šūvio
duomenis. Pratybos tęsiamos pagal pratybų planą. Instruktorius stebi klausytojų veiksmus. Po
kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Būtina atlikti šaudymą nuo aukšto
trikojo ir naudojant diržą. Organizuoti šaudymą naudojant naktinio matymo taikiklius.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam kariui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
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2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
5 užsiėmimas. Šaudymas 600 m atstumu (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Šaudyti 600 m atstumu (2.2.1.10.)
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai sureguliuoja taikiklį ir pradaužų grupė neviršija
240 mm.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos šaudykloje, kurioje yra galimybė šaudyti iki 600 m. Šio užsiėmimo metu
šaudoma iš 600 m atstumo. Jei tuo metu matomumo sąlygos neleidžia taikytis iki 600 m, taikinius
statyti arčiau ir atlikti šaudymą riboto matomumo sąlygomis. Reikės vieno arba dviejų saugos
instruktorių. Prieš pratimus atliekamas operacinis (OP) šūvis. Klausytojai užsirašo OP šūvio
duomenis. Pratybos tęsiamos pagal pratybų planą. Instruktorius stebi klausytojų veiksmus. Po
kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Būtina atlikti šaudymą nuo aukšto
trikojo ir naudojant diržą. Organizuoti šaudymą naudojant naktinio matymo taikiklius.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam šauliui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam šauliui.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
7 tema. Šaudymas iš nežinomų atstumų (3 val.).
1 užsiėmimas. Šaudymas iš nežinomų atstumų (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Naikinti taikinius iš nežinomų atstumų (2.2.1.11.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai įvertina sąlygas, sureguliuoja taikiklį ir nukauna
nurodytus taikinius.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos kovinio šaudymo zonoje (KŠZ) arba sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykloje
(SKŠ). Reikės vieno arba dviejų saugos instruktorių. Prieš pratimus atliekamas OP šūvis į nurodytą
taikinį. Klausytojai užsirašo OP šūvio duomenis. Taikiniai išdėstomi 50–600 m ribose. Kariai
privalo įvertinti sąlygas, nustatyti atstumus iki taikinių ir iššauti. Instruktorius stebi karių veiksmus.
Po kiekvienos šūvių serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Atliekamos pataisos. Pratimas
kartojamas įgūdžiams gerinti.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam šauliui.
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Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
8 tema. Šaudymas 100–200 m atstumu į judančius taikmenis (3 val.).
1 užsiėmimas. Šaudymas 100 m atstumu į judančius taikmenis (1,5 val.).
Tikslas
Užduotis
Atlikti šaudymą į pakeliamus ir judančius taikmenis 100 m atstumu (2.2.2.1.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai įvertina sąlygas, sureguliuoja taikiklį ir nukauna
nurodytus taikinius.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos 200 m galerijos šaudykloje. Užsiėmimo metu šaudoma iš 100 m atstumo.
Reikės vieno arba dviejų saugos instruktorių. Kariai suskirstomi į dvi grupes. Viena grupė kilnoja ir
nešioja taikinius galerijoje, vadovaujant galerijos instruktoriui. Grupių pasikeitimas ir visi veiksmai
atliekami tik pagal ŠV nurodymus. Naudoti radijo ryšį tarp ŠV ir galerijos. Prieš pratimus
atliekamas OP šūvis. Šauliai užsirašo OP šūvio duomenis. Po aptarimo pagal ŠV nurodymą ir
vadovaujant instruktoriui galerijos grupė eina į galeriją ir išklauso instruktažą. Užtikrinama, kad
kariai galerijoje judėtų ne per lėtai. Instruktorius stebi karių veiksmus. Po kiekvienos šūvių serijos
aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Pratimas kartojamas įgūdžiams gerinti. Rekomenduojama,
kad šauliai atliktų šaudymą nuo stabilios atramos gulint, naudojant diržą gulint, atsisėdus naudojant
trikojį ir be jo, atsistojus, naudojant stulpą ar sienos kampą – pro kairę ir dešinę pusę.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 30 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam šauliui.
4. Šalmai ir apsauginiai akiniai – kiekvienam šauliui galerijoje.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
2 užsiėmimas. Šaudymas 200 m atstumu į judančius taikmenis (1,5 val.).
Tikslas
Užduotis
Atlikti šaudymą į judančius taikmenis 200 m atstumu (2.2.2.2.).
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas teigiamai, jei teisingai įvertina sąlygas, sureguliuoja taikiklį ir nukauna
nurodytus taikinius.
Metodinės rekomendacijos
Pratybos vedamos 200 m galerijos šaudykloje. Užsiėmimo metu šaudoma iš 200 m atstumo.
Reikės vieno arba dviejų saugos instruktorių. Kariai suskirstomi į dvi grupes. Viena grupė kilnoja ir
nešioja taikinius galerijoje, vadovaujant galerijos instruktoriui. Grupių pasikeitimas ir visi veiksmai
atliekami tik pagal ŠV nurodymus. Naudoti radijo ryšį tarp ŠV ir galerijos. Prieš pratimus
atliekamas OP šūvis. Šauliai užsirašo OP šūvio duomenis. Po aptarimo pagal ŠV nurodymą ir
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vadovaujant instruktoriui galerijos grupė eina į galeriją ir išklausomas instruktažas. Užtikrinama,
kad kariai galerijoje judėtų ne per lėtai. Instruktorius stebi karių veiksmus. Po kiekvienos šūvių
serijos aptariamos klaidos ir teisingi veiksmai. Pratimas kartojamas įgūdžiams gerinti.
Rekomenduojama, kad šauliai atliktų šaudymą nuo stabilios atramos gulint, naudojant diržą gulint,
atsisėdus naudojant trikojį ir atsistojus, naudojant stulpą ar sienos kampą.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam kariui ir instruktoriui).
2. Šaudmenys – 30 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam šauliui.
4. Šalmai ir apsauginiai akiniai – kiekvienam šauliui galerijoje.
Literatūra
1. Infantry Training Volume. Skill at Arms. Pamphlet No.4. Sniping, 1990.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
10 tema. Kovinio šaudymo testas (3 val.)
1 užsiėmimas. Kovinio šaudymo testas (3 val.).
Tikslas
Užduotis
Įvykdyti 130-02-002 individualią užduotį „Naikinti taikinius iki 600 m atstumu“.
Sąlygos
1. Šaudykloje.
2. Praktiškai.
Vertinimo kriterijai
Karys vertinamas pagal 130-02-002 individualios užduoties „Naikinti taikinius iki 600 m
atstumu“ atlikimo standartą.
Metodinės rekomendacijos
Šaudymo vadovas ir instruktoriai užtikrina pratybų saugumą. Šaudymas atliekamas pagal
leidinio „Šaudymo kursas. Snaiperių šautuvai“ reikalavimus. Reikės vieno arba dviejų saugos
instruktorių. Prieš pradedant šaudymą kariams leidžiama įvertinti sąlygas, įrengti šaudymo
pozicijas. Šaudoma iš 50–600 m nuotolio. Šaudoma su atakos ekipuote. Daugiausia dėmesio telkti į
šaudymą iš vidutinio nuotolio – 300 ir 400 m. Suskaičiuoti taškus ir įvertinti rezultatus. Sudaryti
galimybę perlaikyti testą.
Materialinis aprūpinimas
1. Taiklaus šaulio šautuvas (1 kompl. kiekvienam šauliui).
2. Šaudmenys – 20 vnt. šauliui.
3. Klausos apsaugos priemonės – kiekvienam šauliui.
4. Kartoniniai kario siluetą imituojantys taikmenys – Nr. 11 (5 vnt.), Nr. 10 (2 vnt.) ir
galvos siluetas Nr. 12 (2 vnt.).
Literatūra
1. Šaudymo kursas. Snaiperių ginklai, 2015.
2. FM 23 – 10. Sniper training, 1994.
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Šaudybos ir ginklų užsiėmimų materialinis aprūpinimas
Eil.
Nr.

Materialinės priemonės

Mato
vnt.

Kiekis
Kariui
Kursui

GINKLUOTĖ
1.

Taiklaus šaulio šautuvas

kompl.

1

1*

INVENTORIUS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
1.

Kastuvas
vnt.
Tolimatis
vnt.
Binoklis
vnt.
1
Plieno plokštė (45x80 cm)
vnt.
Šarvinio plieno plokštė (30x45 cm)
vnt.
KANCELIARIJA
Kainų lipdukai
vnt.
Klijai aerozoliniai
vnt.
MEDŽIAGOS
Tepalas ginklui valyti
l
Vamzdžio valiklis (vario, švino nuėmiklis)
l
Skudurai ginklams valyti
kv. m
Dažai, aerozoliniai (juodi ir balti)
vnt.
ORG. TECHNIKA
Vaizdo projektorius
kompl.
Kompiuteris
kompl.
RYŠIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS (RIS)
Radijo stotelės (rankinės)
kompl.
ŠAUDMENYS/SPROGMENYS
Šoviniai 7,62x51
vnt.
240
*- aprūpina instruktorius

1
1*
1*
3*
3*
3
2
0,5
0,2
5
2
1
1
2*
-
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II.

Eil.
Nr.

AMINISTRAVIMAS

Veikla

Iš viso
valandų

Vieta
Pratybų vieta

1.

Atvykimas, supažindinimas su tvarka ir mokymo procesu

1

2.

Pažymėjimų įteikimas, išvykimas į dalinius

1
Iš viso:

2

Nustatoma
atskirai
-
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III.

Eil.
Nr.

KURSO MATERIALINIS APRŪPINIMAS

Materialinės priemonės

Mato
vnt.

Kiekis
Šauliui
Kursui

GINKLUOTĖ
1.

Taiklaus šaulio šautuvas

kompl.

1

2

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

1

1
1
1
1
1
1*
1
1*

vnt.
vnt.
kompl.
pak.

-

1
1
1
2

INVENTORIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kastuvas
Kirvis
Pjūklas, rankinis
Atsuktuvas, kryžminis
Siaurapjūklis, elektrinis
Tolimatis, lazerinis
Kabių kalimo įrankis
Binoklis
KANCELIARIJA

1.
2.
3.
4.

Valymo skystis lentai
Konferencinis bloknotas
Markeriai, permanentiniai
Popierius A4
MEDŽIAGOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
1.
2.

Tepalas ginkui valyti
l
Skudurai ginklams valyti
kv. m
Vamzdžio valiklis (vario, švino nuėmiklis)
l
Kabės 10x10
pak.
Aerozoliniai klijai
vnt.
Dažai. Aerozoliniai, juodi
vnt.
Dažai, aerozoliniai, balti
vnt.
ORG. TECHNIKA
Vaizdo projektorius
vnt.
Kompiuteris
vnt.
RYŠIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS (RIS)
Radijo stotelė (rankinė)
kompl.
ŠAUDMENYS/SPROGMENYS
Šoviniai 7,62x51 mm
vnt.
240
Imitaciniai šoviniai – 7,62x51 IM
vnt.

4
5
0,2
2
3
2
1
1
1
2*
60*
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IV.

MOKYMO PROGRAMOS PRIEDAI

Loginio nuoseklumo lentelė

Eil.
Nr.
1.
2.

Mokymo
dalykai
Taktika
Šaudyba
ginklai

ir
Iš viso:

MOKYMO DIENA
4
5
6
7
8
Mokymo valandų skaičius
4
4
4
3
3

Val.
skaičius

1

2

3

35

4*

4

4

31

4*

3

3

3

3

3

3

66

8*

7

7

7

7

7

6

* teoriniai užsiėmimai, ** - taktikos užsiėmimai mieste (pastatuose).

9

10

11

3

1*+3

-

3

3

-

3

6

6

4**

3
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Kurso blokinis vaizdas

ŠAUDYBA IR GINKLAI
(31 val.)

TAKTIKA (35 val.)

1 tema. Taikliųjų šaulių
istorija ir panaudojimas
(1 val.)

1 tema. Taiklaus šaulio šautuvas ir ekipuotė

2 tema. Atstumo nustatymas
(3 val.)

2 tema. Taiklaus šaudymo principai

(1 val.)

(1 val.)

3 tema. Maskavimasis
(29 val.)

3 tema. Balistika

(1 val.)
4 tema. Stebėjimas
(2 val.)

4 tema. Šaudymo padėtys

(1 val.)
5 tema. Taiklaus šaulio ginklo įšaudymas

(3 val.)
6 tema. Šaudymas 100–600 m atstumu

(15 val.)
7 tema. Šaudymas iš nežinomų atstumų

(3 val.)
8 tema. Šaudymas 100–200 m atstumu į judančius
taikmenis (7 val.)
10 tema. Kovinio šaudymo testas

(3 val.)

Iš viso: 68 val.
(11 dienų )
Administravimas (2 val.)
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Kurso vertinimo planas
Testavimo sistema
Kurso metu bus vykdoma galutinė rezultatų kontrolė.
Rezultatų kontrolė
Galutinės rezultatų kontrolės tikslas – patikrinti, ar klausytojai geba įvykdyti kurso IU pagal
nustatytus standartus.
Testo Testuojami Trukmė Testo tipas
Nr.
dalykai
(min./val.)
1.

2.

3.

4.

Atstumų
nustatymas

Maskavimasis

4 val.

29 val.

Stebėjimas

3 val.

Šaudyba ir
ginklai

3 val.

Vertinimas

Procedūros
neišlaikius

Gavus neigiamą
Parengta/Reikia
įvertinimą (vidurkį),
treniruotis/
nebus įteiktas kurso
Neparengta
baigimo pažymėjimas
Gavus neigiamą
Rezultatų
Parengta/Reikia
įvertinimą (vidurkį),
kontrolė
treniruotis/
nebus įteiktas kurso
(praktiškai)
Neparengta
baigimo pažymėjimas
Gavus neigiamą
Rezultatų
Parengta/Reikia
įvertinimą (vidurkį),
kontrolė
treniruotis/
nebus įteiktas kurso
(praktiškai)
Neparengta
baigimo pažymėjimas
Gavus neigiamą
Galutinė rezultatų
Parengta/Reikia įvertinimą po testo
kontrolė
treniruotis/
perlaikymo, nebus
(Kovinio
Neparengta įteiktas kurso baigimo
šaudymo testas)
pažymėjimas
Rezultatų
kontrolė
(praktiškai)

Papildoma
informacija
Vertinama viso kurso
metu

Vertinama viso kurso
metu

Vertinama viso kurso
metu

Vertinama kovinio
šaudymo testo metu

Vertinimo sistema
Kurso klausytojai kurso metu vertinami pagal užduotyse nurodytus vertinimo kriterijus.
Kursas laikomas sėkmingai baigtu, jei kurso klausytojo įvertinime ne daugiau kaip 30% visų
užduočių įvertinta – „REIKIA TRENIRUOTIS“ (T) ir nėra individualių užduočių įvertintų –
„NEPARENGTA“ (N).
_______________________

