PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755
(Lietuvos policijos generalinio komisaro
2020 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 5-V-14 redakcija)
KLAUSIMŲ SĄRAŠAS, PAGAL KURĮ SUDAROMI APSAUGOS DARBUOTOJO
MOKYMO PROGRAMOS BAIGIAMOJO EGZAMINO TESTAI
1 tema. Įvadas
1.1. Kokia pagrindinė apsaugos darbuotojo funkcija?
1.2. Kas yra fizinė prievarta?
1.3. Kas yra inkasavimas?
1.4. Kas yra apsaugininkas?
1.5. Kas yra įtariamas teisės pažeidėjas?
1.6. Kaip apibrėžiamas leidimų režimas saugomame objekte?
1.7. Kas yra apsaugos darbuotojas?
1.8. Koks asmuo negali būti apsaugos darbuotoju?
1.9. Koks asmuo gali būti apsaugos darbuotoju?
1.10. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas, apžiūrėdamas įtariamą teisės pažeidėją?
1.11. Kam apsaugos darbuotojas privalo suteikti pagalbą?
1.12. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas, užtikrindamas režimą saugomuose objektuose?
1.13. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas, jei įtaria, kad asmuo rengiasi daryti ar daro
administracinį nusižengimą ar nusikalstamą veiką?
1.14. Kokias teises turi apsaugos darbuotojas saugomame objekte, kuriame galioja leidimų
režimas?
1.15. Ar apsaugos darbuotojas, reaguodamas į saugomo objekto signalizacijos suveikimą, gali
nepaisyti Kelių eismo taisyklių reikalavimų?
1.16. Kokios apsaugos darbuotojo pareigos?
1.17. Kas yra inkasavimo pažymėjimas?
1.18. Kas gali vykdyti inkasavimą?
1.19. Kokius asmenis apsaugos darbuotojas turi teisę sulaikyti?
1.20. Kokiems darbuotojams išduodamas apsaugos darbuotojo pažymėjimas?
2 tema. Specialiosios priemonės, fizinė prievarta. Teisiniai šaunamųjų ginklų, specialiųjų
priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindai
2.1. Kas yra fizinė prievarta?
2.2. Kokios fizinės prievartos ir specialiųjų priemonių panaudojimo bendrosios sąlygos?
2.3. Kas yra apsaugos darbuotojo specialiosios priemonės?
2.4. Kas yra elektros šoko įtaisas?
2.5. Kokius elektros šoko įtaisus gali naudoti apsaugos darbuotojai?
2.6. Kokias specialiąsias priemones gali panaudoti apsaugos darbuotojai?
2.7. Kokiais atvejais galima naudoti tarnybinius šunis?
2.8. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali naudoti antrankius?
2.9. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali panaudoti D kategorijos gumines, plastikines
ar metalines lazdas?
2.10. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali panaudoti šaunamąjį ginklą?
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2.11. Tinkamiausios specialiosios priemonės pasirinkimas panaudoti konkrečioje situacijoje.
2.12. Kokie yra antrankių uždėjimo būdai?
2.13. Kaip naudojamas elektros šoko įtaisas?
2.14. Koks yra dujinio ginklo poveikis asmeniui?
2.15.Kokią pirmąją pagalba reikia suteikti asmeniui, prieš kurį panaudotas dujinis ginklas?
2.16. Kokie turi būti apsaugos darbuotojo veiksmai, panaudojus šaunamąjį ginklą,
specialiąsias priemones ar fizinę prievartą, vykdant asmens ir turto apsaugą?
2.17. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojui draudžiama panaudoti specialiąsias priemones?
2.18. Ką turi užtikrinti apsaugos darbuotojas, atsižvelgdamas į konkrečios situacijos
pavojingumą, prieš panaudodamas šaunamąjį ginklą ar specialiąsias priemones?
2.19. Ar apsaugos darbuotojai gali tarnybinius šunis panaudoti masinių renginių metu?
2.20. Kokiais atvejais apsaugos darbuotojas gali naudoti antrankius?
2.21. Kokiu tikslu gali būti naudojami tarnybiniai šunys?
2.22. Ką apibūdina sąvokos „būtinoji gintis“, „būtinasis reikalingumas“ ir „asmens, padariusio
nusikalstamą veiką, sulaikymas“?
2.23. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį?
2.24. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas?
2.25. Kas yra būtinoji gintis?
2.26. Kokios yra būtinosios ginties teisėtumo sąlygos?
2.27. Kas yra būtinasis reikalingumas?
2.28. Kokios yra būtinojo reikalingumo teisėtumo sąlygos?
2.29. Kokios yra asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymo teisėtumo sąlygos?
3 tema. Teisinė atsakomybė už teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir turto apsaugą,
pažeidimus
3.1. Už kokius asmens ir turto apsaugos veiklos pažeidimus Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė?
3.2. Kokia atsakomybė numatyta už Asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytų apsaugos
darbuotojo pareigų nevykdymą?
4 tema. Profesinės psichologijos pagrindai
4.1. Kas yra konfliktas?
4.2. Kaip galima suprasti, kad bręsta konfliktas?
4.3. Kokios yra konflikto sprendimo strategijos?
4.4. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama vengimu?
4.5. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama konkurencija?
4.6. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama kompromisu?
4.7. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama prisitaikymu?
4.8. Kuri iš žemiau pateiktų konflikto sprendimo strategijų vadinama bendradarbiavimu?
4.9. Kokie etapai sudaro konfliktinės situacijos sprendimo algoritmą?
4.10. Kuris iš pateiktų elgesio konfliktinėje situacijoje būdų mažina galimybes konfliktą
išspręsti konstruktyviai?
4.11. Kokios algoritmo sekos būtina laikytis, siekiant išspręsti konfliktinę situaciją
konstruktyviai?
5 tema. Objektų apsauga
5.1. Apie kokius įvykius gali pranešti apsauginė signalizacija?

5.2. Apsauginės įsilaužimo signalizacijos paskirtis?
5.3. Apsauginės užpuolimo signalizacijos paskirtis?
5.4. Kokie yra apsauginės įsilaužimo signalizacijos ruožai?
5.5. Kokia yra apsauginės signalizacijos jutiklių funkcija?
5.6. Kokiose saugomo objekto vietose montuojami apsauginės signalizacijos jutikliai?
5.7. Kokie apsaugos darbuotojų veiksmai, kai, atvykus į saugomo objekto apsauginės
įsilaužimo signalizacijos suveikimą, nenustatyti įsilaužimo požymiai?
5.8. Kas yra įvykio vieta?
5.9. Ką draudžiama daryti įvykio vietoje?
5.10. Kokios apsaugos darbuotojo teisės saugomame objekte, kuriame galioja leidimų
režimas?
5.11. Kokios transporto priemonės gali būti naudojamos inkasavimui atlikti?
5.12. Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatyti reikalavimai apsaugos
darbuotojų skaičiui atliekant inkasavimą.
5.13. Kokiose vietose didžiausia inkasatorių užpuolimo tikimybė?
5.14. Kokias teises turi apsaugos darbuotojai, atlikdami inkasavimą?
5.15. Kokie apribojimai taikomi bepiločių orlaivių skrydžiams?
6 tema. Veiksmai ekstremalių situacijų metu
6.1. Kokie apsaugos darbuotojo veiksmai saugomame objekte kilus ekstremaliai situacijai?
6.2. Kokie apsaugos darbuotojo veiksmai suradus įtartiną, neaiškios paskirties daiktą?
6.3. Kokios yra pirminės gaisro gesinimo priemonės?
6.4. Kokie apsaugos darbuotojo veiksmai saugomame objekte kilus gaisrui?
6.5. Kaip gesinamas užsidegęs žmogus?
6.6. Kaip gesinami užsiliepsnoję skysčiai?
6.7. Kokios yra gaisrų klasės?
6.8. Kokie yra gesintuvų tipai?
6.9. Žmonių evakuacijos planų simboliai.
7 tema. Režimo užtikrinimas masinių renginių metu
7.1. Apsaugos darbuotojo funkcijos užtikrinant režimą masinių renginių metu.
7.2. Apsaugos darbuotojo teisės užtikrinant režimą masinių renginių metu.
7.3. Kokie yra minios elgesio ypatumai?
7.4. Veiksniai, kurie gali skatinti agresiją didelėje minioje.
7.5. Veiksniai, kurie gali turėti įtakos minios elgesiui.
7.6. Efektyvūs minios kontrolės būdai.
__________________________

PATVIRTINTA
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2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755
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APSAUGOS DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS BAIGIAMOJO EGZAMINO
UŽDUOČIŲ SĄRAŠAS
1. Įtariamas teisės pažeidėjas nesipriešina, nesiginčija ir sutinka su teisėtais apsaugos
darbuotojo reikalavimais, tačiau išlieka tikimybė, kad asmuo gali priešintis.
Sulaikymą atlieka ir antrankius uždeda vienas egzaminuojamas asmuo.
2. Įtariamas teisės pažeidėjas nenori vykdyti teisėtų apsaugos darbuotojo reikalavimų.
Stovi. Yra tikimybė, kad gali pakenkti sau.
Sulaikymą atlieka ir antrankius uždeda vienas egzaminuojamas asmuo.
3. Įtariamas teisės pažeidėjas nesutinka su teisėtais apsaugos darbuotojų reikalavimais,
nevykdo jų komandų, ginčijasi, vengia sulaikymo, stangrina rankas. Yra didelė pasipriešinimo
tikimybė.
Sulaikymą atlieka ir antrankius uždeda du egzaminuojami asmenys.
4. Įtariamas teisės pažeidėjas agresyvus, nevykdo teisėtų apsaugos darbuotojų komandų,
bando išvengti sulaikymo, priešinasi apsaugos darbuotojams.
Sulaikymą atlieka ir antrankius uždeda du egzaminuojami asmenys.

___________________
Pakeitimai:
1.
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 5-V-626, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13748
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 5-V-755 „Dėl šaunamojo ginklo
turėjimo savigynai ir apsaugos darbuotojo mokymo programų baigiamųjų egzaminų testų ir uždavinių klausimų sąrašų
patvirtinimo" pakeitimo
2.
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas
Nr. 5-V-14, 2020-01-09, paskelbta TAR 2020-01-15, i. k. 2020-00590
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 5-V-755 „Dėl Šaunamojo ginklo
turėjimo savigynai ir Apsaugos darbuotojo mokymo programų baigiamųjų egzaminų testų ir uždavinių klausimų sąrašų
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