
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755

ŠAUNAMOJO GINKLO TURĖJIMO SAVIGYNAI MOKYMO PROGRAMOS
EGZAMINO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

1 tema. Teisiniai civilinės ginklų apyvartos pagrindai

1.1. Apibūdinkite, kas yra civilinė ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų apyvarta?
1.2. Kas yra ginklo ir šaudmenų nešiojimasis?
1.3. Kas yra ginklo naudotojas?
1.4. Kas yra ginklo ir šaudmenų gabenimas?
1.5. Kas yra ginklo turėjimas?
1.6. Kiek ginklų leidžiama įsigyti vienam asmeniui savigynos tikslu?
1.7. Kiek ginklų leidžiama nešiotis vienam asmeniui savigynos tikslu?
1.8. Kokius ginklus turint leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynos tikslais leidžiama

nešiotis?
1.9. Kur turi kreiptis asmuo dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklą išdavimo?
1.10. Kiek laiko galioja leidimas laikyti ar nešiotis B kategorijos trumpuosius šaunamuosius

ginklus?
1.11. Kokiam terminui išduodamas leidimas laikyti ar nešiotis C kategorijos dujinius

šaunamuosius ginklus?
1.12. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus?
1.13. Kas turi teisę įsigyti savigynai B, C kategorijų ilguosius šaunamuosius ginklus?
1.14. Kas turi teisę įsigyti savigynai dujinius pistoletus (revolverius)?
1.15. Kiek šaudmenų asmuo, turintis leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynai, gali įsigyti

ir turėti?
1.16. Kiek laiko asmuo negali įsigyti ginklo, kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas

laikyti ar nešiotis ginklą?
1.17. Kas yra ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas?
1.18. Kokiais atvejais fizinis asmuo negali įsigyti ir turėti ginklų?
1.19. 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?

1.20. Kur galima treniruotis šaudyti iš turimo savigynos tikslams B kategorijos trumpojo
šaunamojo ginklo?

1.21. Ar galima medžioti su savigynai įsigytais trumpaisiais šaunamaisiais ginklais?
1.22. Kaip nešiojamas trumpasis šaunamasis ginklas savigynai?
1.23. Ar asmeniui leidžiama nešiotis parengtą šaudyti ginklą?
1.24. Kokie turi būti asmens veiksmai, radus ginklą ar šaudmenis?
1.25. Ką privalo padaryti asmuo, radęs ginklą?
1.26. Per kiek laiko ginklo savininkas turi pranešti apie ginklo vagystę teritorinei policijos

įstaigai?
1.27. Kas leidžiama A, B, C kategorijų ginklų, jų šaudmenų savininkui, naudotojui?
1.28. Ką asmuo turi daryti, jei teisėsaugos institucijų pareigūnai reikalauja parodyti ginklus,

šaudmenis ir leidimą juos nešiotis ar leidimą laikyti?
1.29. Kokie asmens veiksmai pasibaigus leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo

terminui?
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1.30. Kokiais atvejais ginklo turėtojas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (0.4 promilės ir
daugiau), gali perduoti ginklą gabenti lydinčiam asmeniui?

1.31. Ar galima nešioti savigynos tikslais įsigytą ginklą matomoje vietoje?
1.32. Kaip asmenys turi laikyti šaunamąjį ginklą ir šaudmenis?
1.33. Kokiais atvejais patalpoje, kurioje laikomi ginklai, turi būti įrengta apsauginė

signalizacija, sudaryta iš bent vieno apsaugos ruožo?
1.34. Kaip savigynai gabenamas (pernešamas, pervežamas į kitą ginklo laikymo vietą, šaudyklą ar

pan.) lygiavamzdis šautuvas?
1.35. Kokie ginklai yra priskiriami prie nedidelės šaunamosios galios ginklų?
1.36. Kas yra pneumatinis ginklas?
1.37. Kiek galioja leidimas nešiotis dujinį pistoletą (revolverį)?
1.38. Kokiems ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai?

2 tema. Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai

2.1. Kokiais atvejais draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą?
2.2. Ar galima panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai būtinosios ginties, būtinojo reikalingumo

atvejais, siekiant sulaikyti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį?
2.3. Ką privalo atlikti asmuo, panaudojęs šaunamąjį ginklą (eiliškumas)?
2.4. Šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka (eiliškumas)?
2.5. Kokiais atvejais leidžiama panaudoti šaunamąjį ginklą?
2.6. Ką apibūdina sąvokos „būtinoji gintis“, „būtinasis reikalingumas“ ir „asmens, padariusio

nusikalstamą veiką, sulaikymas“?
2.7. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį?
2.8. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas?
2.9. Kas yra būtinoji gintis?
2.10. Kokios yra būtinosios ginties sąlygos?
2.11. Kokiais atvejais ginantis galima pasiremti būtinosios ginties nuostatomis?
2.12. Kokiais atvejais asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus?
2.13. Kas yra būtinasis reikalingumas?
2.14. Kada galima pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis?

3 tema. Atsakomybė už ginklų apyvartos pažeidimus

3.1. Kada kils baudžiamoji atsakomybė už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą?
3.2. Kokia atsakomybė numatyta už šaunamojo ginklo, šaudmenų nerūpestingą laikymą,

sudariusį sąlygas kitam asmeniui juos neteisėtai panaudoti?
3.3. Už kokius ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus Lietuvos Respublikos

administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė?
3.4. Kokia kils atsakomybė už lygiavamzdžio šautuvo įsigijimą, laikymą be policijos

leidimo?
3.5. Kokia kils atsakomybė už leidimo laikyti ginklus neperregistravimą?
3.6. Kokia atsakomybė bus taikoma asmeniui, kuris savo ginklą davė ardyti asmeniui,

neturinčiam teisės turėti ginklą mokymų metu?

4 tema. Šaunamieji ginklai

4.1. Kas yra ginklas?
4.2. Kas yra pertaisomas ginklas?
4.3. Kas yra visiškai netinkamas naudoti ginklas?
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4.4. Kas yra vienašūvis šaunamasis ginklas?
4.5. Kas yra dujinis ginklas?
4.6. Kas yra šaunamojo ginklo dalis?
4.7. Koks ginklas yra senovinis?
4.8. Kokiems ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai)?
4.9. Kas yra ekspansyvioji kulka?
4.10. Kokie yra ginklo priedėliai?
4.11. Kas yra pusiau automatinis šaunamasis ginklas?
4.12. Iš ko susideda šovinys?
4.13. Kas yra trumpasis šaunamasis ginklas?
4.14. Kas yra ilgasis šaunamasis ginklas?
4.15. Kaip Lietuvos Respublikoje ginklai skirstomi pagal jų pavojingumo laipsnį?
4.16. Kokie ginklai priskiriami B kategorijai?
4.17. Kas priskiriama A kategorijai?
4.18. Kokie ginklai priskiriami C kategorijai?
4.19. Kokie šaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?
4.20. Kokie nešaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje?

6 tema. Šaudybos pagrindai

6.1. Kas duoda visas komandas tire ar šaudykloje?
6.2. Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas?
6.3. Ar galima šaudykloje, atliekant šaudymo pratybas, ginklo vamzdį nukreipti į žmogų?
6.4. Apibūdinkite saugaus elgesio su ginklu pagrindines taisykles?
6.5. Kokio ginklo kulka toliausiai lekia?
6.6. Kokiu kampu rikošetuos kulka šaunant 45 laipsnių kampu į kietą paviršių?

_________________
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ŠAUNAMOJO GINKLO TURĖJIMO SAVIGYNAI MOKYMO PROGRAMOS
BAIGIAMOJO EGZAMINO UŽDAVINIŲ SĄRAŠAS

1. Miestelyje kaip nusikalstamo pasaulio asmuo žinomas J. R. pareikalavo iš P. A. 10 000 litų
už stojimo 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.
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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.

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.

_________________


