
 

 

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? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 2. Civilinė ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių apyvarta (toliau – civilinė 

apyvarta) – ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba, taisymas, perdirbimas, 

pardavimas, perdavimas, įgijimas, dovanojimas, laikymas, saugojimas, gabenimas, nešiojimasis, 

naudojimas, paėmimas, realizavimas, sunaikinimas, eksportas, importas, vežimas, reeksportas (kaip 

tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 258/2012 2 straipsnyje), kai šią veiklą vykdo fiziniai ir juridiniai 

asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, išskyrus specialiojo statuso subjektus. 

 

1.2. Kas yra ginklo ir šaudmenų nešiojimasis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 15. Ginklo ir (ar) šaudmenų nešiojimasis – ginklo ir (ar) šaudmenų turėjimas su savimi 

tokiomis sąlygomis, kuriomis ginklą ir (ar) šaudmenis galima panaudoti nedelsiant. 

 

1.3. Kas yra ginklo naudotojas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 18. Ginklo naudotojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę nešiotis ar laikyti tam tikros 

kategorijos ginklą ir kuriam ginklo savininkas suteikia teisę naudotis jo ginklu. 

 

1.4. Kas yra ginklo ir šaudmenų gabenimas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 13. Ginklo ir (ar) šaudmenų gabenimas – ginklo ir (ar) šaudmenų pervežimas, pernešimas ir 

kiti transportavimo būdai tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, kad nebūtų galimybės ginklo ir (ar) 

šaudmenų panaudoti nedelsiant. 

 

1.5. Kas yra ginklo turėjimas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 17. Ginklo ir (ar) šaudmenų turėjimas – ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas, nešiojimasis, 

saugojimas, naudojimas. 
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1.6. Kiek ginklų leidžiama įsigyti vienam asmeniui savigynos tikslu? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: Ginklų skaičius neribojamas 

 

42. Leidimas įsigyti ginklus – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ne Lietuvos Respublikoje 

įregistruotas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys arba nenuolatinis Lietuvos 

Respublikos gyventojas gali įsigyti leidime įrašytus ginklus. Šiuo leidimu taip pat suteikiama teisė 

įsigyti šaudmenų. 

 

1.7. Kiek ginklų leidžiama nešiotis vienam asmeniui savigynos tikslu? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: Tiek, kiek nurodyta leidime.  

 

45. Leidimas nešiotis ginklus – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad fizinis asmuo turi teisę 

laikyti ir nešiotis jame nurodytus ginklus. 

 

1.8. Kokius ginklus turint leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynos tikslais leidžiama 

nešiotis? 

 

Ats.: Trumpuosius B ir C kategorijos ginklus, kurie nurodyti leidime. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo reikalavimai 

 

Ats.: 1. Leidimus įsigyti ginklus, leidimus laikyti ir leidimus nešiotis A, B, C kategorijų ginklus 

išduoda policijos įstaigos, gavusios asmenų prašymus per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per 

Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai, 

pagal kuriuos galima identifikuoti juos pateikusį asmenį (toliau šiame straipsnyje – prašymas). 

 

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

ginklus? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo reikalavimai 

 

Ats.: 9. Leidimas laikyti ginklus ir leidimas nešiotis ginklus galioja 5 metus ir gali būti teritorinės 

policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu pratęstas kas 5 metai 5 metų laikotarpiui.  

 

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

šaunamuosius ginklus? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo reikalavimai 

 

 Šio straipsnio 10 dalyje nurodoma, kad fiziniams asmenims gali būti išduodamas vienas bendras 
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neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus. 

Ats.: neterminuotai. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo ir 

turėjimo reikalavimai 

 

Ats.: 4. Savigynai B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti 

ne jaunesni kaip 23 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos generalinio 

komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis 

ginklus. C kategorijos ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų nuolatiniai Lietuvos 

Respublikos gyventojai, gavę leidimą laikyti ginklus ir leidimą nešiotis ginklus. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

13 straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo ir 

turėjimo reikalavimai 

 

Ats.: 5. Savigynai B kategorijos ilguosius lygiavamzdžius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne 

jaunesni kaip 21 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos generalinio komisaro 

nustatyta tvarka išlaikę egzaminą ir gavę leidimą laikyti ginklus. 

 

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

 

Ats.: Gali įsigyti ir turėti asmenys ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai 

gyventojai, gavę leidimą. 

 

1.15. Kiek šaudmenų asmuo, turintis leidimą laikyti ar nešiotis ginklus savigynai, gali įsigyti ir 

turėti? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

12 straipsnis. Bendrieji leidimų išdavimo reikalavimai 

 

5. Leidimas laikyti ginklus suteikia teisę įsigyti jame nurodytus ginklus ir šaudmenis turimiems 

ginklams 

Ats.: Neribotai, tik priklauso nuo laikymo sąlygų. 

 

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

leidimas laikyti ar nešiotis ginklą? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai 

 

Ats.: 1. Šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų 

šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo: 

8) kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis ginklus 

galiojimas ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
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Ats.: 14. Ginklo ir (ar) šaudmenų laikymas – ginklo ir (ar) šaudmenų faktinis turėjimas fizinio 

asmens būste, juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio patalpose arba kitose vietose, 

turinčiose apibrėžtas ribas. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

17 straipsnis. Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai 

1. Šio įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų, B ir C kategorijų ginklų, jų 

šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo: 

1) jaunesnis, negu šio įstatymo nustatyto amžiaus; 

2) nesantis nepriekaištingos reputacijos; 

3) nepateikęs sveikatos patikrinimo išvados, patvirtinančios, kad jis neserga ligomis ar 

neturi fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIV-283, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09685 

 

4) nenurodęs gyvenamosios vietos; 

5) nepateikęs ginklui įsigyti, registruoti reikalingų dokumentų ar informacijos arba pateikęs 

sąmoningai klaidingus duomenis ar suklastotus dokumentus; 

6) neišlaikęs egzamino šio įstatymo nustatytais atvejais; 

7) neturintis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkančių sąlygų 

laikyti ginklą; 

8) kuriam dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimo laikyti ginklus ar leidimo nešiotis 

ginklus galiojimas ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai; 

9) gyvenantis kartu su kitais asmenimis, kurie atitinka šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 

nuostatas. Šis punktas netaikomas, jeigu asmuo, norintis įsigyti ginklą ar jį turintis, ginklą 

įsipareigoja laikyti ar laiko ne savo būste, o Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus 

reikalavimus atitinkančiose kitose vietose, turinčiose apibrėžtas ribas; 

10) apie kurį policijos įstaiga turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia grėsmę kitų asmenų 

ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Šiuo atveju 

policijos įstaiga nurodo atsisakymo išduoti leidimą laikyti ginklus, leidimą nešiotis ginklus ar 

sprendimo panaikinti šių leidimų galiojimą motyvus; 

11) apie kurį Valstybės saugumo departamentas turi duomenų, kad jis gali kelti arba kelia 

grėsmę valstybės saugumui. Šiuos duomenis Valstybės saugumo departamentas perduoda policijos 

įstaigai. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e7a6a4a0acdd11eba871a26c1fc3fbc1
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2. Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą nustato 

sveikatos apsaugos ministras. 

3. Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio 

patikrinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministru. 

4. Šio straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 9 punktų nuostatos netaikomos asmenims, norintiems įsigyti 

ir turėti C kategorijos ginklus. 

 

 

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? 

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

18 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos asmuo 

1. Šiame įstatyme nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuriam netaikomos šio 

straipsnio 2 dalies nuostatos. 

2. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu NELAIKOMAS asmuo: 

 

4) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame 

kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kurį padarė naudodamas 

sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus, ir po asmens teistumo išnykimo 

arba panaikinimo nepraėjo 15 metų; 

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

šaunamojo ginklo? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 62. Šaudykla – vietovė, pritaikyta saugiai šaudyti. 

69. Tiras – statinys, specialiai įrengtas saugiai šaudyti. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

 

Ats.: 7. Medžioklės plotuose medžioklei skirti ginklai ir šaudmenys naudojami šio įstatymo ir 

medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Medžioklei taip pat gali būti naudojami 

teisėtai turimi A, B kategorijų trumpieji šaunamieji ginklai. 

 

1.22.Kaip nešiojamas trumpasis šaunamasis ginklas savigynai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 
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Ats.: 1. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkas, valdytojas, 

naudotojas privalo: 

1)trumpuosius šaunamuosius ginklus nešiotis taip, kad kiti asmenys jų nematytų. Matomoje vietoje 

ilgąjį šaunamąjį ginklą ar trumpąjį šaunamąjį ginklą dėkle gali nešiotis uniformuotas valstybės 

tarnautojas, uniformuotas šaulys, vykdydami tarnybines funkcijas, ar asmuo, turintis ginklą 

profesinei veiklai vykdyti. Šie apribojimai netaikomi medžioklėje, tiruose, šaudyklose ir kitose 

vietose, susijusiose su tiesioginiu ginklo naudojimu, apžiūra ar eksponavimu. 

 

1.23.Ar asmeniui leidžiama nešiotis parengtą šaudyti ginklą? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: 2. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkui, valdytojui, 

naudotojui draudžiama: 

5) nešiotis parengtą šaudyti ginklą (šovinys yra įleistas į šovinio lizdą, revolveris – atlaužtu 

gaiduku, templinis ginklas – su įdėta strėle ir įtempta temple), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai 

susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens gyvybei ar sveikatai. 

 

1.24. Kokie turi būti asmens veiksmai, radus ginklą ar šaudmenis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

35 straipsnis. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys kaip radiniai 

 

Ats.: 1. Asmuo, radęs ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenų, jų dalių, privalo apie tai pranešti policijos 

įstaigai. Asmeniui draudžiama rastus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis gabenti į 

policijos įstaigą ar kitą vietą. Policijos įstaiga asmens rastus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

jų dalis paima jų radimo vietoje. 

 

 

1.25. Ką privalo padaryti asmuo, radęs ginklą? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

35 straipsnis. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys, jų dalys kaip radiniai 

Ats.: 1. Asmuo, radęs ginklą, ginklo priedėlį, šaudmenų, jų dalių, privalo apie tai pranešti policijos 

įstaigai.  

 

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

įstaigai? 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: Nedelsiant 

1. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkas, valdytojas, naudotojas 

privalo: 

6) pranešti policijos įstaigai apie ginklo, ginklo priedėlio, šaudmenų, jų dalių, leidimo įsigyti 

ginklus, leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus, taip pat ginklo pažymėjimo vagystę ar 
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praradimą ir pateikti prašymą policijos įstaigai dėl leidimo įsigyti ginklus, leidimo nešiotis ginklus 

ar leidimo laikyti ginklus, taip pat ginklo pažymėjimo dublikato išdavimo. 

 

 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

11 straipsnis. Asmenų teisė įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis 

Ats.: 1. Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai 

asmenys gali įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis šiems tikslams: 

1) medžioklei; 

2) sportui; 

3) savigynai; 

4) profesinei veiklai; 

5) kolekcijoms sudaryti; 

6) mokymui; 

7) moksliniam tyrimui; 

8) šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario 

individualių praktinių įgūdžių tobulinimui; 

9) kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams. 

 

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

šaudmenis ir leidimą juos nešiotis ar leidimą laikyti?  

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: 4) teisėsaugos institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

jų dalis ir leidimą nešiotis ginklus ar leidimą laikyti ginklus, taip pat ginklo pažymėjimą. 

 

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

terminui?  

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: 9) pasibaigus leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus galiojimo terminui, nurodytą 

leidimą, ginklą ir šaudmenis kartu su turimu ginklo pažymėjimu pristatyti laikinai saugoti į 

teritorinę policijos įstaigą. 

 

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

daugiau), gali perduoti ginklą gabenti lydinčiam asmeniui? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: 3) ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti (jeigu ginklas gabenamas transporto priemone, 

ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone) ginklo savininką, naudotoją lydintis 

neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, 

turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu. 
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1.31. Ar galima nešioti savigynos tikslais įsigytą ginklą matomoje vietoje? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

 

Ats.: 1. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkas, valdytojas, 

naudotojas privalo: 

1)trumpuosius šaunamuosius ginklus nešiotis taip, kad kiti asmenys jų nematytų. Matomoje vietoje 

ilgąjį šaunamąjį ginklą ar trumpąjį šaunamąjį ginklą dėkle gali nešiotis uniformuotas valstybės 

tarnautojas, uniformuotas šaulys, vykdydami tarnybines funkcijas, ar asmuo, turintis ginklą 

profesinei veiklai vykdyti. Šie apribojimai netaikomi medžioklėje, tiruose, šaudyklose ir kitose 

vietose, susijusiose su tiesioginiu ginklo naudojimu, apžiūra ar eksponavimu. 

 

1.32. Kaip asmenys turi laikyti šaunamąjį ginklą ir šaudmenis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

32 straipsnis. Ginklų, šaudmenų laikymas ir saugojimas 

 

Ats.: 3. Ginklų, šaudmenų savininkai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad ginklai ir šaudmenys būtų 

saugomi. Civilinėje apyvartoje esančių ginklų ir šaudmenų laikymo ir saugojimo sąlygas ir 

reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

 

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

signalizacija, sudaryta iš bent vieno apsaugos ruožo? 

VIII. LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ GINKLŲ, ŠAUDMENŲ 

LAIKYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI  

 

Ats: 35. Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų B, C ir D kategorijos ginklo (-ų) ir jų šaudmenų 

laikymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus: 

35.1.2. patalpoje, kurioje įrengta apsaugos sistema. Rekomenduojama, kad apsaugos sistema 

būtų įrengta ir kitose patalpose, per kurias galima patekti į gyvenamąją vietą, kurioje laikomi 

ginklai ir šaudmenys, ir informuotų ginklo savininką apie užfiksuotą įsilaužimą SMS žinute arba 

kitu būdu (šio punkto reikalavimai taikomi tik tuo atveju, kai laikoma daugiau nei 5, bet ne daugiau 

kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų 

šaudmenų); 

35.1.3. patalpoje, kurioje įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, sudaryta bent iš vieno 

apsaugos ruožo. Rekomenduojama, kad apsauginė įsilaužimo signalizacija būtų įrengta ir kitose 

patalpose, per kurias galima patekti į patalpą, kurioje yra metalinė spinta (seifas) (šio punkto 

reikalavimai taikomi, tik tuo atveju kai laikoma daugiau kaip 12 Įstatymo 3 straipsnio 6–10 

punktuose nurodytų ginklų ar B kategorijos ginklų ir jų šaudmenų); 

 

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

pan.) lygiavamzdis šautuvas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

33 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų nešiojimasis ir gabenimas 

 

Ats.: 1. Asmenys, turintys leidimus laikyti ginklus, ginklus gabena į kitą vietą (ginklo laikymo 

vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytus, įdėtus į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šovinys negali būti įdėtas 

į ginklo vamzdį, o dėtuvė turi būti išimta iš ginklo. 
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1.35. Kokie ginklai yra priskiriami prie nedidelės šaunamosios galios ginklų? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

5 straipsnis. C kategorijos ginklai 

Ats.: 4) šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau prie jų nepriskiriami dėl 

nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 džaulio (J) iki 

7,5 džaulio (J); 

 

1.36. Kas yra pneumatinis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

Ats.:52. Pneumatinis ginklas – nešaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio 

sviedinio kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos. 

 

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

 

Ats.: Leidimas neterminuotas. 

 

1.38. Kokiems ginklams priskiriami pneumatiniai ginklai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: Nešaunamiesiems ginklams. 

52. Pneumatinis ginklas – nešaunamasis ginklas, iš kurio paleidžiamos kulkos ar kitokio sviedinio 

kryptingas judėjimas atsiranda dėl suspausto oro ar kitų dujų jėgos. 

 

 

 

2 tema. Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai 

 

2.1. Kokiais atvejais draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

 

Ats.: 5. Draudžiama panaudoti ginklą žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti 

pašaliniai asmenys, prieš moteris, jeigu akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, jeigu 

akivaizdu, kad jie neįgalūs, prieš nepilnamečius, jeigu jų amžius žinomas arba išvaizda atitinka 

amžių, išskyrus atvejus, kai jie priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei ar sveikatai būdu arba kai 

užpuola ir šis užpuolimas kelia grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai. 

 

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

reikalingumo atvejais, siekiant sulaikyti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį? 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS 

 

Ats.: 14 straipsnis. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymas  

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti 

ar kitais veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką ar administracinį 

nusižengimą padariusiam asmeniui padaro turtinės žalos, jeigu šio asmens kitaip nebuvo galima 

sulaikyti. 
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2. Įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens pasipriešinimą atremiančio asmens veikai taikomos 

šio kodekso 13 straipsnyje nustatytos būtinosios ginties taisyklės. 

 

13 straipsnis. Būtinoji gintis 

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, šiame 

kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką padarė 

gindamas savo ar kito asmens teises ar laisves, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar 

tiesiogiai gresiančio pavojingo ir priešingo teisei kėsinimosi. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

Ats.: suteikti pirmąją pagalbą, nedelsiant pranešti policijai, užrašyti liudininkų parodymus. 

34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

6. Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, kai žuvo žmogus, jam padaryti kūno sužalojimai ar 

turtinė žala, ginklo savininkas ar naudotojas turi pranešti teritorinei policijos įstaigai ar prokuratūrai. 

 

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, 

taikomi draudimai ir teisės 

1. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkui, valdytojui, 

naudotojui draudžiama: 

4) panaudojus ginklą, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, iki bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti 

 

2.4. Šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka (eiliškumas)? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

 

Ats.: 3. Prieš panaudojant ginklą, būtina įspėti asmenį, prieš kurį jis bus panaudotas. Ši nuostata 

netaikoma, kai įspėti dėl susidariusios situacijos neįmanoma arba kai delsimas kelia tiesioginį 

pavojų ginklo naudotojui ar kito asmens gyvybei ar sveikatai. Ginklo panaudojimo pasekmės neturi 

padaryti žalos trečiųjų asmenų gyvybei ar sveikatai. 

 

2.5. Kokiais atvejais leidžiama panaudoti šaunamąjį ginklą? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

Ats.: 34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

1. Asmuo turi teisę ginklą ir šaudmenis naudoti šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems tikslams. 

2. Ginklo panaudojimas nelaikomas prieštaraujančiu žmogaus teisėms, jeigu tai įvyko neviršijant 

tokio jėgos panaudojimo, kai tai buvo neišvengiamai būtina. Bet kurį ginklą asmuo gali panaudoti 

gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar 

valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, nepaisydamas to, ar 

galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas, taip pat 

siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės 

interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir 

padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti. 

 

11 straipsnis. Asmenų teisė įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis 

1. Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai 

asmenys gali įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis šiems tikslams: 
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1) medžioklei; 

2) sportui; 

3) savigynai; 

4) profesinei veiklai; 

5) kolekcijoms sudaryti; 

6) mokymui; 

7) moksliniam tyrimui; 

8) šaulio tarnybai ar profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario 

individualių praktinių įgūdžių tobulinimui; 

9) kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams. 

 

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

nusikalstamą veiką, sulaikymas“? 
BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

Ats.: 28 straipsnis. Būtinoji gintis 

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė 

baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką 

gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės 

interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. 

31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas 

1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam 

pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis 

pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta 

išvengti. 

 

29 straipsnis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas 

1. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą už veiksmus, kai vydamasis, stabdydamas, neleisdamas ištrūkti ar kitais 

veiksmais aktyviai bandančiam išvengti sulaikymo nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui padaro turtinės 

žalos, nesunkų sveikatos sutrikdymą arba sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, o sulaikydamas 

nusikaltimo vietoje asmenį, tyčia nužudžiusį ar pasikėsinusį nužudyti, – sunkų sveikatos sutrikdymą, jeigu 

nusikalstamą veiką padariusio asmens kitaip nebuvo galima sulaikyti.  

 

2.7. Kada asmuo turi teisę į būtinąją gintį? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

28 straipsnis. Būtinoji gintis 

Ats.: 1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo 

išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas. 

2.8. Kas yra būtinosios ginties ribų peržengimas? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

28 straipsnis. Būtinoji gintis 

 

Ats. : 3. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai 

sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties 

ribų peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba 

ginantis nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika. 

 

2.9. Kas yra būtinoji gintis? 
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BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

28 straipsnis. Būtinoji gintis 

Ats.: 1. Asmuo turi teisę į būtinąją gintį. Šią teisę jis gali įgyvendinti neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo 

išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas. 

2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė 

baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką 

gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės 

interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. 

3. Būtinosios ginties ribų peržengimas yra tuo atveju, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma 

sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Būtinosios ginties ribų 

peržengimu nelaikoma dėl didelio sumišimo ar išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis, arba ginantis 

nuo įsibrovimo į būstą padaryta veika. 

 

2.10. Kokios yra būtinosios ginties sąlygos? 

 
Ats.: Būtinoji gintis yra atsakomybę šalinanti aplinkybė tik tada, kai ji atitinka tris teisėtumo sąlygas, t. y. 

kėsinimasis, nuo kurio galima būtinoji gintis: 

1.Turi būti pavojingas (kitaip tariant, turi būti iškilęs pavojus baudžiamojo įstatymo saugomiems gėriams, 

tokiems kaip: gyvybė, sveikata, būsto neliečiamybė...); 

2.Turi būti realus (realiai egzistuoti, o ne būti tariamas, esantis besiginančiojo vaizduotėje); Realus 

kėsinimasis yra toks, kuris egzistuoja objektyvioje tikrovėje, bet ne besiginančiojo vaizduotėje. 

Reikėtų paminėti, kad gynyba dar turi atitikti ir šiuos požymius: 

– žala padaroma tik besikėsinančiajam; 

– žala padaroma atremiant pavojingą kėsinimąsi; 

– padaryta žala neperžengia būtinosios ginties ribų. 

2. Turi būti akivaizdus (egzistuoti gynybos metu). Kėsinimasis turi būti ne tik pavojingas, bet taip pat ir 

akivaizdus. Šis kėsinimosi požymis reiškia jo egzistavimą laike. Gynyba laikoma teisėta, jei 

kėsinimasis jau yra prasidėjęs arba, nors ir neprasidėjęs, bet kelią realią užpuolimo grėsmę, taip pat kai 

kėsinimasis dar nėra pasibaigęs. Baigtas ir daugiau pavojaus nebekeliantis užpuolimas nelaikomas 

akivaizdžiu. Pavojingo kėsinimosi pabaiga reiškia, kad tokiu atveju nėra nuo ko gintis, todėl ir nėra 

pagrindo įgyvendinti teisę į būtinąją gintį. Tokia yra visuotinai pripažįstama nuomonė dėl būtinosios 

ginties akivaizdumo.  

Teorijoje taip pat yra pabrėžiama, kad vertinant kėsinimosi akivaizdumo požymį, galutine riba bus 

laikomi atvejai, kai kėsinimaisi dar realiai egzistuoja : 

– besiginančiojo įsitikinimu, kėsinimasis galutinai dar neatremtas; 

– kėsinęsis asmuo objektyviai dar nenutraukęs savo kėsinimosi veiksmų; 

– kėsinimasis tik sustabdytas siekiant pagerinti jo sąlygas; 

– ginklai ir kiti daiktai, panaudoti užpuolimo metu, atitenka besiginančiajam ( tai nereiškia 

besąlygiškai kėsinimosi pabaigos); 

– kėsinimosi dalykas dar nėra galutinai prarastas. 

 

2.11. Kokiais atvejais ginantis galima pasiremti būtinosios ginties nuostatomis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

34 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų naudojimas 

 

Ats.: 2. Ginklo panaudojimas nelaikomas prieštaraujančiu žmogaus teisėms, jeigu tai įvyko 

neviršijant tokio jėgos panaudojimo, kai tai buvo neišvengiamai būtina. Bet kurį ginklą asmuo gali 

panaudoti gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, 
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visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, 

nepaisydamas to, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios 

institucijas, taip pat siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar 

valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis 

priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti. 

 

 

2.12. Kokiais atvejais asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

28 straipsnis. Būtinoji gintis 

 

Ats.: 2. Asmuo neatsako pagal šį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė 

baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią 

veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės 

ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. 

 

2.13. Kas yra būtinasis reikalingumas? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas 

Ats.: 1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam 

pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis 

pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta 

išvengti. 

2. Asmuo, savo veiksmais sudaręs pavojingą situaciją, gali pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis tik 

tuo atveju, jeigu pavojinga situacija sudaryta dėl neatsargumo. 

3. Asmuo negali pateisinti pareigos nevykdymo būtinojo reikalingumo nuostatomis, jeigu jis dėl profesijos, 

pareigų ar kitų aplinkybių privalo veikti didesnio pavojaus sąlygomis. 

 

2.14. Kada galima pasiremti būtinojo reikalingumo nuostatomis? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 
31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas 

Ats.: 1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam 

pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis 

pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta 

išvengti. 

 

 

3 tema. Atsakomybė už ginklų apyvartos pažeidimus 

 

3.1. Kada kils baudžiamoji atsakomybė už nerūpestingą šaunamojo ginklo laikymą? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 
255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių 

pažeidimas 

Ats.: 1. Tas, kas pažeidė teisėtai turimo šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų 

laikymo taisykles ir dėl to sudarė sąlygas kitam asmeniui neteisėtai jais pasinaudoti, padarė baudžiamąjį 

nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu, arba teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla 

atėmimu. 
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2. Asmuo pagal šį straipsnį atsako tik tais atvejais, kai numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo. 

 

 

3.2. Kokia atsakomybė numatyta už šaunamojo ginklo, šaudmenų nerūpestingą laikymą, 

sudariusį sąlygas kitam asmeniui juos neteisėtai panaudoti? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo 

taisyklių pažeidimas 

Ats.: 1. Tas, kas pažeidė teisėtai turimo šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų 

laikymo taisykles ir dėl to sudarė sąlygas kitam asmeniui neteisėtai jais pasinaudoti, padarė baudžiamąjį 

nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu, arba teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla 

atėmimu. 

2. Asmuo pagal šį straipsnį atsako tik tais atvejais, kai numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo. 

 

 

3.3. Už kokius ginklų ir šaudmenų apyvartos pažeidimus Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta atsakomybė? 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS 

Ats.: 227 straipsnis. Ginklų, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo 

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys 

228 straipsnis. Ginklų registravimo terminų arba ginklų įrašymo į įskaitą pažeidimas 

229 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas 

230 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimas 

231 straipsnis. Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas  

232 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą 

 

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

leidimo? 

BAUDŽIAMASIS KODEKSAS 

253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar 

sprogstamosiomis medžiagomis 

Ats.: 1. Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, 

šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių 

metų. 

 

3.5. Kokia kils atsakomybė už leidimo laikyti ginklus neperregistravimą? 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS 

229 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas 

 

Ats.: 2. Teisėtai įgytų ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, 

saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki 

šešiasdešimt eurų. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia 

baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų. 

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas 

ginklo ir šaudmenų konfiskavimas. 

 

3.6. Kokia atsakomybė bus taikoma asmeniui, kuris savo ginklą davė ardyti asmeniui, 
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neturinčiam teisės turėti ginklą mokymų metu? 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS 

229 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas 

 

Ats.: 2. Teisėtai įgytų ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, 

saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki 

šešiasdešimt eurų. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia 

baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų. 

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas 

ginklo ir šaudmenų konfiskavimas. 

 

4 tema. Šaunamieji ginklai 

 

4.1. Kas yra ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

Ats.: 11. Ginklas – daiktas ar įrenginys, sukonstruoti arba pritaikyti taikiniams naikinti, žaloti ar 

kitaip jiems paveikti. 

 

4.2. Kas yra pertaisomas ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 51. Pertaisomasis šaunamasis ginklas – šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio rankos 

veiksmu užtaisomas šaunamuoju mechanizmu iš dėtuvės ar būgnelio. 

 

4.3. Kas yra visiškai netinkamas naudoti ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 76. Visiškai netinkamas naudoti ginklas – nešaunamasis ginklas, kuris gaunamas perdirbant 

ar paveikiant šaunamąjį ginklą arba pakeičiant šaunamojo ginklo savybes taip, kad visos jo 

pagrindinės dalys yra negrįžtamai sugadintos ar sugedusios ir jų neįmanoma atkurti, sutaisyti, 

išimti, pakeisti kitomis, kad jis vėl taptų tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

 

4.4. Kas yra vienašūvis šaunamasis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 75. Vienašūvis šaunamasis ginklas – vieną ar kelis vamzdžius be šovinių dėtuvės turintis 

šaunamasis ginklas, kurį prieš kiekvieną šūvį reikia užtaisyti ranka šovinį įdedant į šovinio lizdą ar į 

užtaisymo mechanizmą. 

 

4.5. Kas yra dujinis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
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Ats.: 3. Dujinis ginklas – šaunamasis ginklas, sukonstruotas ar pritaikytas šaudyti tik 

kenksmingosiomis, dirginamosiomis ar kitomis dujinėmis veikliosiomis medžiagomis, jų užtaisais 

ar imitaciniais šaudmenimis. 

 

4.6. Kas yra šaunamojo ginklo dalis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 66. Šaunamojo ginklo dalis – šaunamojo ginklo sudėtinis elementas, būtinas tam, kad 

šaunamasis ginklas veiktų, įskaitant pistoleto (revolverio) rėmą, jo ir pagrindinių šaunamojo ginklo 

dalių pusgaminius. Vamzdis, rėmas, uoksas, įskaitant viršutinį ir apatinį uoksus, būgnelis, spyna 

(užraktas), spynos (užrakto) rėmas, šovinio lizdas (kai jis yra atskira dalis) ir į šaunamojo ginklo 

vamzdį įdedamas įdėklas (mažesnio kalibro vamzdis) priskiriami prie pagrindinių šaunamojo ginklo 

dalių. 

 

4.7. Koks ginklas yra senovinis? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 57. Senovinis ginklas – šaunamasis ginklas, kurio modelis sukurtas iki 1870 metų ir kuris 

pagamintas iki 1899 metų. 

 

4.8. Kokiems ginklams priskiriami dujiniai pistoletai (revolveriai)? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

Ats.: 5 straipsnis. C kategorijos ginklai 
6) dujiniai pistoletai (revolveriai) priskiriami šaunamiesiems ginklams 

 

4.9. Kas yra ekspansyvioji kulka? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 6. Ekspansyvioji kulka – kulka su susilpnintu smaigaliu, kuri skverbdamasi į kliūtį staiga 

deformuojasi arba suyra į specialiai suformuotas skeveldras. 

 

4.10. Kokie yra ginklo priedėliai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 19. Ginklo priedėlis – duslintuvas, kompensatorius, lazerinis, optinis ir naktinis taikikliai. 

 

4.11. Kas yra pusiau automatinis šaunamasis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 55. Pusiau automatinis šaunamasis ginklas – šaunamasis ginklas, kuris po kiekvieno šūvio 

užsitaiso automatiškai, tačiau vienu nuleistuko paspaudimu negalima iššauti daugiau kaip vieną 

kartą. 

 

4.12. Iš ko susideda šovinys? 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 67. Šovinys – šaudmuo, susidedantis iš tūtos ar tūtelės su kapsule, sviedžiamojo užtaiso, 

sviedinio. 

 

4.13. Kas yra trumpasis šaunamasis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 72. Trumpasis šaunamasis ginklas – šaunamasis ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis kaip 

30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm. 

 

4.14. Kas yra ilgasis šaunamasis ginklas? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

 

Ats.: 32. Ilgasis šaunamasis ginklas – bet kuris kitas šaunamasis ginklas, išskyrus trumpąjį 

šaunamąjį ginklą. 

 

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

Ats.: 3 straipsnis. A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys  

4 straipsnis. B kategorijos ginklai 

5 straipsnis. C kategorijos ginklai 

6 straipsnis. D kategorijos ginklai 

 

4.16. Kokie ginklai priskiriami B kategorijai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

4 straipsnis. B kategorijos ginklai 

Ats.: B kategorijos ginklams priskiriami: 

1) pertaisomieji trumpieji šaunamieji ginklai; 

2) vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai; 

3) pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte          

išvardytus ginklus; 

4) pertaisomieji ilgieji šaunamieji ginklai; 

5) ilgieji vienašūviai graižtviniai ir lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai; 

6) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus šio įstatymo 3 straipsnio 8 ir 9 punktuose 

nurodytus ginklus; 

7) bet kokie B kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar 

imitacinius ginklus; 

8) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra nuo 500 niutonų (N) iki 1 200 niutonų (N). 

 

4.17. Kas priskiriama A kategorijai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

3 straipsnis. A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys 

Ats.: A kategorijos ginklams, ginklų priedėliams ir šaudmenims priskiriami: 

1) karinės raketos su sprogstamaisiais užtaisais ir jų paleidimo įtaisai; 
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2) automatiniai šaunamieji ginklai; 

3) šaunamieji ginklai, užmaskuoti kaip kiti daiktai; 

4) šaudmenys su šarvamušiais, sprogstamaisiais arba padegamaisiais sviediniais ir šių šaudmenų 

sviediniai bei jų paleidimo įtaisai; 

5) pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviosiomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, 

išskyrus atvejus, kai tokius šovinius ir kulkas medžioklei naudoja tam teisę turintys asmenys; 

6) automatiniai šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į pusiau automatinius šaunamuosius 

ginklus; 

7) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai trumpieji šaunamieji ginklai, iš kurių 

be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau 

kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 20 šovinių; 

8) centrinio įskėlimo šoviniais šaudantys pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, iš kurių be 

pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jeigu dėtuvė, į kurią telpa daugiau 

kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa 

daugiau kaip 10 šovinių; 

9) pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, sukonstruoti šaudyti pridėjus prie peties, kurių ilgį 

galima sumažinti iki mažiau kaip 60 cm neprarandant jų funkcijų naudojant sulankstomą ar 

teleskopinę buožę, kurią galima pašalinti nenaudojant įrankių; 

10) bet kokie A kategorijos šaunamieji ginklai, kurie buvo perdirbti į signalinius, dujinius ar 

imitacinius ginklus; 

11) duslintuvai, naktiniai taikikliai; 

12) visų kalibrų patrankos, haubicos, mortyros, minosvaidžiai; 

13) granatos ir granatsvaidžiai, tarp jų ir ašarinės granatos bei jų paleidimo įtaisai; 

14) visų rūšių bombos, torpedos, minos, jų užtaisyti ir neužtaisyti sviediniai bei jų paleidimo įtaisai; 

15) liepsnosvaidžiai ir visi padegamieji sviediniai; 

16) ginklai, kurių lazerio spindulys naudojamas karo tikslams ar taikiniui sunaikinti; 

17) ginklai, skirti taikiniui chemiškai sunaikinti; 

18) templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga viršija 1 200 niutonų (N); 

19) šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia panaudoti juos išardytus ar kurie pakeičiami taip, 

kad tampa lengvai paslepiami; 

20) ginklai, kuriuose kaip taikinį naikinanti ar kitaip jį žalojanti priemonė naudojamas 

radioaktyvusis, elektromagnetinis, šviesos, šilumos, infragarso ar ultragarso spinduliavimas, 

pavojingas biologinis poveikis, pavojingos gyvybei ar sveikatai dujos ar kitokios pavojingos 

gyvybei ar sveikatai medžiagos arba energija; 

21) šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams; 

22) graižtviniai šaunamieji ginklai, kurių kalibras yra 12,7 mm arba didesnis, išskyrus 

medžioklinius, senovinius ginklus ir senovinių ginklų kopijas. 

 

4.18. Kokie ginklai priskiriami C kategorijai? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

5 straipsnis. C kategorijos ginklai 

Ats.: C kategorijos ginklams priskiriami: 

1) pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 džaulio (J); 

2) signaliniai, dujiniai ginklai; 

3) senovinių ginklų kopijos; 

4) šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau prie jų nepriskiriami dėl 

nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 džaulio (J) iki 

7,5 džaulio (J); 
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5) A ir B kategorijų ginklai, perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus iki 2016 m. balandžio 8 

d. arba pagal 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2403, 

kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad 

deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (OL 2015 L 333, p. 62). 

 

4.19. Kokie šaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

7 straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys 

Ats.: 3. Civilinėje apyvartoje draudžiami: 

1) A kategorijos ginklai ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų 

priedėliai, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau 

kaip 20 šovinių, ir šio įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau 

kaip 10 šovinių, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje 

įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, 

skirtus A kategorijos ginklams, jų dalis, Europos fiziniai ar Europos juridiniai asmenys, kurie 

verčiasi ginklų taisymu, ginklų ir šaudmenų perdirbimu, valstybinės kriminalistinės ekspertizės 

įstaigos, nacionaliniai, respublikiniai, savivaldybių muziejai, A kategorijos ginklus, jų priedėlius, 

šaudmenis, jų dalis tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos, kiti asmenys, kuriems 

tokia teisė suteikta pagal šį įstatymą; 

2) bet kokie savadarbiai šaunamieji ginklai; 

3) dujų įrenginiai, signaliniai ir dujiniai ginklai su nuodingosiomis medžiagomis, šaunamųjų ginklų 

šaudmenys su nuodingosiomis medžiagomis; 

4) begarsiai šoviniai; 

5) šoviniai, kurių kulkos yra su kieto metalo šerdimi ar kieto metalo apvalkalu, išskyrus Lietuvos 

šaulių sąjungos nario (toliau – šaulys) tarnybai naudojamus šovinius, kurių kulkos yra su kieto 

metalo šerdimi ar kieto metalo apvalkalu; 

6) lazeriniai taikikliai, išskyrus sportui, medžioklei ir šaulio tarnybai naudojamus lazerinius 

taikiklius; 

7) kastetai, blakštai, mėtomosios žvaigždės ir kiti šaltieji smogiamojo ir svaidomojo pobūdžio 

ginklai, neturintys ūkinės ar buitinės paskirties; 

8) elektros šoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios 

įtampos elektros energijos šaltiniu, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, atliekančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. 

 

 

4.20. Kokie nešaunamieji ginklai draudžiami civilinėje apyvartoje? 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

7 straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys 

Ats.: 4. Civilinėje apyvartoje draudžiami šaltieji ginklai su automatiškai (veikiant tampriam 

elementui ar gravitacijos jėgai) iššokančia ar atsilenkiančia geležte, kurie atitinka bent vieną iš šių 

kriterijų: 

1) iššokanti ar atsilenkianti geležtė yra ilgesnė kaip 8,5 cm; 

2) geležtė per vidurį yra siauresnė kaip 14 proc. jos ilgio; 

3) geležtė yra paaštrinta iš abiejų pusių. 

7) kastetai, blakštai, mėtomosios žvaigždės ir kiti šaltieji smogiamojo ir svaidomojo pobūdžio 

ginklai, neturintys ūkinės ar buitinės paskirties; 
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8) elektros šoko įtaisai su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios 

įtampos elektros energijos šaltiniu, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, atliekančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. 

 

 

6 tema. Šaudybos pagrindai 

 

6.1. Kas duoda visas komandas tire ar šaudykloje? 

ŠAUDYMO TIRŲ AR ŠAUDYKLŲ, JŲ TERITORIJŲ REIKALAVIMAI BEI GINKLO 

PANAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TIRE AR ŠAUDYKLOJE TAISYKLĖS 

IX. Ginklų panaudojimo tiruose ar šaudyklose tvarka 

 

Ats.: 47. Visas komandas tire ar šaudykloje duoda tik šaudymo vadovas. 

 

6.2. Nuo ko pradedamas pistoleto ardymas? 

 

Ats.: Nuo dėtuvės išėmimo. 

 

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

 

Ats.: Negalima. 

 

6.4. Apibūdinkite saugaus elgesio su ginklu pagrindines taisykles? 

 

Ats.: 1. Su visais ginklais visada elgtis taip tarsi jie būtų užtaisyti. 

2. Ginklo vamzdį visada laikykite nukreipę saugia kryptimi ir nesitaikykite ten, kur nenorite šauti. 

3. Nelaikykite piršto ant nuleistuko, kol neketinate šauti. 

4. Visada būkite įsitikinę dėl savo taikinio ir tai kas yra už jo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Kokio ginklo kulka toliausiai lekia? 

1mile = 1.609344km   

http://www.metric-conversions.org/length/miles-to-kilometers.htm
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1ft= 0.3048000m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Kokiu kampu rikošetuos kulka šaunant 45 laipsnių kampu į kietą paviršių? 

 

http://www.metric-conversions.org/length/feet-to-meters.htm
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Rikošetas– iš inercijos lekiančio objekto (paprastai kulkos, sviedinio ar panašaus iššauto ar sviesto 

objekto) žymus lėkimo krypties pakeitimas atsitrenkus į kitą objektą ir atšokus nuo jo. 

Rikošeto galimybė priklauso nuo objekto formos, greičio, objekto, į kurį atsitrenkia, medžiagos 

savybių, atsitrenkimo kampo. 

 

Kulkos konstrukcija. Kietos kulkos turi daugiau šansų prasiskverbti į taikinį negu minkštos, todėl 

rečiau rikošetuoja. Sutrupančios kulkos taip pat rečiau rikošetuoja, nes kulkos kinetinė energija 

sunaudojama kulkai suardyti. 

 

Greitis. Greitai skriejančios kulkos rečiau rikošetuoja, kadangi jos arba prasiskverbia į objektą, į 

kurį atsitrenkia, arba atsitrenkusios subyra. 

 

Taikinio medžiaga. Dažniau rikošetuoja kulkos, atsitrenkusios į kietus, plokščius paviršius, nors 

rikošetuoti jos gali nuo bet kokio paviršiaus (pvz., nuo žole apaugusio žemės paviršiaus ar vandens 

paviršiaus), jei tik kampas pakankamai lėkštas. Tačiau minkštos medžiagos rikošetus sukelia rečiau, 

nes dažniau sugeria smūgio energiją. 

 

Rikošetas yra pavojingas šaudant, kadangi rikošetuojanti kulka gali rikošetuoti labai netikėtu kampu 

ir pataikyti į daiktus, gyvūnus, praeivius ir kitus, į kuriuos neturėtų pataikyti. Dažnai rikošetavusi 

kulka lekia skersa ir pataikiusi gali sudaryti pavojingesnes žaizdas, negu pataikiusi tiesiai. 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Inercija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kulka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sviedinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Greitis
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2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-755 

 

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. 

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. 

 

_________________ 

 


