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ISAKYMAS
DEL KALNNUU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklq ir Saudmenq kontroles [statymo 1 straipsnio
5 dalimi ir Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2006m. vasario 23 d. isakymuNr.4i0T-70:

1. T v irt i nu Kalejimqdepartamento prie Lietuvos Respublikosteisingumo ministerijos
Mokymo centro klausytojq kursantq ir pareigänq saugaus elgesio su Saunamuoju ginklu tire
taisykles (pridedama).

1.1 Saugaus elgesio su Saunamuoju ginklu Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro tire taisykliq instruktavimq registravimo
hxnalqþriedas Nr. l).

2.P a v e d u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centro) Bendrojo skyriaus inspektorei Miroslavai Suboð su Siuo

lsakymu supaZindinti Mokymo centro Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus mokytojus Mindaug4
Va5keviðiq ir Edvardq Zeneviðiq.

3. Ip ar ei g o j u asmenis atsakingus uZ vykstanðius Saudymo mokymus, pratybas ar
varùybas su Siuo [sakymu patvirtintomis taisyklemis, pasira5ytinai supaZindinti Mokymo centro
klausytojus ir kursantus.

Mokymo organizavimo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus pareigas
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Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministe¡ijos Mokymo centro direktoriaus

2015 m.lapkriðio*ff d. [sakymu Nr.WÅ4&
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Su saugaus elgesio taisyklèmis Kalèjimq departamento Mokymo centro tire
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Instruktayo ir su saugaus elgesio taisyklémis Kalèjimq departamento Moþmo centro tire
supaZindino:

(atsakingo asmens uZ vykstanðius Saudymo mokymus,
pratybas ar varZybas vardas, pavardé, pareigos) (paraSas)
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KALBJIMU DEPARTAMBNTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTBRIJOS MOKYMO CBNTRO

KLAUSYTO+J, KURSANTU IR PAREIGÜNU SAUGAUS ELGESIO SU
SRUNRIvTUoJU GINKLU TIRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BBNDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro klausytojq, kursantq ir pareigünq saugaus elgesio su Saunamuoju ginklu tire
taisykles (toliau - Taisykles) nustato Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) klausytojg kursantq ir
pareigünq (toliau - pareigünai) saugaus elgesio su ðaunamuoju ginklu tire tvark4.

2. Siose Taisyklese varlojamos s4vokos:
2.1. Ginkluotè tai pareigünq mokymams, uZduotims vykdyti naudojami

Saunamieji ginklai, Saudmenys.
2.2. Saunamasis ginklas (toliau - ginklas) __ tai pusialr automatinis pistoletas,

granatsvaidis, kulkosvaidis, autornatinis Sautuvas, pistoletas kulkosvaidis, graiZtvinis ir
lygiavamzdis Sautuvas ar kiti specialioms uZduotims skirti naudoti Saudymo itaisai, skirti
mokymo uZduotims ir mokymo pratimams vykdyti.

2.3. Saudmenys - tai Soviniai, granatsvaidliqgranatos, ivairios raketos ir pan.
2.4. Tiras - statinys, specialiai irengtas saugiai Saudyti iË Saunamqiq ginklq.
2.5. Saudymo zona - tiro vieta, i5 kurios Saudoma.
2.6. Ugnies zona - tiro dalis tarp ugnies linijos ir taikinio.
2.7 . Taikiniq zona - tiro vieta, kurioje yra i5destyti taikiniai, i kuriuos yra Saudoma.
2.8. Pasirengimo Saudyti zon^ - atskira (paLymëta) tiro, dalis iki ugnies linijos,

skirta asmenims, kurie rengiasi Saudyti, instruktoriams, treneriams, teisèjams ir kitiems
asmenims, kuriems leista joje büti.

2.9. Saudymo instruktorius - Mokymo centro darbuotojas, pagal vykdomas
pareigas uZ Saudybos mokymus ir saugq Saudym4 atsakingas asmuo.

2.10. Sveikatos prieZiüros specialistas - asmuo, paskirtas ipraktinio Saudymo i5
ginklq tire pratybas ir mokantis suteil<ti pirrl4j4 medicinos pagalb4 bei turintis elementariosios
reanimacijos pagalbos suteikimo þüclziq ir Siorns reikmems turintis vaistinelç su medicinines
paskirties priemonemis.

3. Kitos Siose Taisykl,öse varto.iamos s4vokos atitinka s4vokas, varlojamas Lietuvos
Respublikos ginklq ir Saudmenq kontroles istatyme.

II SKYRIUS
GINKLO NAUDOJIMO TIRB SAUGOS REIKALAVIMAI

4. Saudyrno instruktoriaus nurodyrnus privalo vykdyti visi Saudantys ir Saudybos
mokymuose, pratybose ãr vàrùybose dalyvaujantys pareigunai, taip pat visi tir4 aptarnaujantys
asmenys.
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5. Pareigänas, kuris dalyvauja Saudybos mokymuose, varäybose ar pratybose ir
naudoja ginkl4, privalo laikytis Siq pagrindiniq ginklo naudojimo saugos reikalavimq:

5.1. Visada elgtis su ginklu taip, tarytum jis bütq uZtaisytas.
5.2. Prie5 paimant, vùtaisant, valant, ginklas turi büti asmeniÉkai patikrintas, kad yra

neuZtais¡as (lsitikinant, kad Soviniq detuve i5imta ið ginklo ir Sovinio lizdas tuSðias).
5.3. Visada naudoti Svariq saus4, auk5tos kokybes amunicij4 (ðaudmenis),

atitinkanði4 ginklo kalibr4.
5.4. Prie5 nuspauclZiant nuleistukq privaloma buti absoliuðiai isitikinusiam, kad

taikiniq zona saugi.

5.5. Praktinio Saudymo metu visi tire esantys pareigrlnai privalo naudotis nuo
triuk5rno apsauganðiomi s ausin,ömis.

5.6. Saudantys pareigünai privalo naudotis apsauginiais akiniais ar apsauginiais akiq
skydeliais.

5.7. Tarpuose tarp pratimq pareigunas gali padeti ginkl4 þaleisti ji i5 rankq) tik
nukreipçs vamzdi i taikiniq pusç.

5.8. Pareigünas, i5Sovçs paskutini Suvi, turi prane5ti Saudymo instruktoriui, kad
Saudym4 baige, bei ramiai stovèti, nukreipçs ginklo vamzdi I taikiniq pusç. Po Saudymo
instruktoriaus komandos ,,ApZirlrai", detuve i5imama ir pridedama prie ginklo. Pareigünas
privalo spyne pertraukti dar 2-3 kartus ir parodyti ginkl4 su atitraukta spyna, kad ðaudymo
instruktorius galetq isitikinti, jog Sovinio lizdas tuSðias ir ginklas yraneuttaisytas.

5.9. Ginklq, paliktq Saudymo zonoje,vamzdLiai nukreipiami I taikiniq pusç.
6. Ginklui nei55ovus:
6.1. Ginkl4 laikyti nukreipt4 [ taikinio pusç ir, pakeliant rank4 i vir5q apie tai

infbrmuoti Saudymo instruktoriq.
6.2. ISsiaiSkinti neiðSovimo prieZasti ir.f 4 pa5alinti.
7. Mokymq metu pareigünui draudZiama:
7. L Naudoti ginkl4 ne pagal paskirti.
7.2. Be ðaudymo instruktoriaus atskiro nurodymo palikti ginkla be prieZiúros ar

perduoti kitam asmeniui (nesvarbu, ar ginklas uZtaisytas, ar ne).
7.3. Dalyvauti Saudybos rnokymuose, pratybose ar varùybose esant neblaiviam,

apsvaigusiam nuo narkotiniq, psichotropinir,¡ ir kitokiq svaigiqjq medZiagq ar stipriai veikianðiq
medikamentr¿.

7.4. Naudoti netvarkingus Saudmenis ar netvarking4 ginkl4, o, pastebejus ginklo
defektus, apie tai nedelsiant informuoti Saudymo instruktorir¿.

7.5. Nukreipti ginkl4 [ Zmones, nors ginklas ir neuZtaisytas, ir leisti taikytis I save.
7 .6.Imti ginkl4 be Saudymo instruktoriaus nurodymo.
7.7. Detuvç (nesvarbu, ar su Saudmenimis, ar be) i ginkl4 istatyti be instruktoriaus

leidimo.
7.8. {leisti Sovini i Sovinio lizd4 be Saudyrno instruktoriaus leidimo.
7 .9. Tire Saudyti be Saudymo instruktoriaus komandos.
7.10. Saudyti arba uâtaisyti ginkl4 Saudymo zonoje be Saudymo vadovo arba

Saudyrno instruktoriaus ieidimo (komandos),
7.1 l. Saudymo zonoje nukreipti ginkl4 nesaugia kryptimi.
LI2. Liesti padetE ginkl4 kada ugnies zonoje yra Zmoniq ar gyvünr¿.
7.13. Nelaikyti pir5to ant nuleistuko, jei nèra tiesiogiai kontroliuojamas taikinys.
7,14. Saudyti i kitiems pareigünams sl<irtus taikinius.
7. I 5. I5neðti uítaisytqginkl4 uZ Saudymo zonos ribq.
7.16. Saudyti I kitus daiktus, i5skyrus taikinius.
8. Vykdant praktinio Saudybos pratybas, varlybas

dalyvauti sveikatos prieZiüros specialistas.
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III SKYRITJS
I}AIGIAMOSIOS NTJOSTATOS

9. Siq Taisykliq vykdymas privalomas visiems Mokymo centro tire Saudybos
mokynruose, pratybos e ar variybose dalyvaujantiems pareigünams.
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