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Egzaminus gali laikyti asmenys, baigę kursus pagal Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo,
laikymo, nešiojimosi ir naudojimo kursų programą, taip pat vieną kartą – eksternu (deklaravę
gyvenamąją vietą Telšių apskrityje) ir baigę kursus pagal Apsaugos darbuotojo kursų programą.
 

 Atvykęs asmuo privalo pateikti Lietuvos Respublikos pilietybę ar tapatybę patvirtinanti
dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė), banko kvitą,
patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už egzamino laikymą (mokėti Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Finansų ministerijos, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas
5744, 50 litų už norinčiais dirbti asmens bei turto saugotojais, saugos tarnybų ar saugos
padalinių darbuotojais ir 25 litus pageidaujančiais įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklus
savigynai) ir kursų baigimo pažymėjimą. Telefonas pasiteiravimui 8-444-72429. Komisariatas
informuoja, kad asmenų, pageidaujančių įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklus savigynai ir
dirbti asmens bei turto saugotojais, saugos tarnybų bei saugos padalinių darbuotojais
laikinosios egzaminavimo taisyklės yra paskelbtos komisariato tinklapyje. 

 Medžiaga įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklą ir dirbti asmens bei turto saugotojais, saugos
tarnybų ar saugos padalinių darbuotojais yra patalpinta Telšių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato tinklapyje - adresu: http://telsiai.policija.lt/  (po to kairėje pusėje atidaryti Licencijos
(leidimai) ir tada spausti Informacija egzaminams).

 Asmenys, pageidaujantys įsigyti ribotos civilinės apyvartos ginklus savigynai, privalo būti
susipažinę su :
 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, (Žin., 2002, Nr. 13-467, su
vėlesniais pakeitimais);
 Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėmis, (Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-362 su vėlesniais
pakeitimais);
 Teisiniais šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindais;
 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso
straipsniais, numatančiais atsakomybę už ginklų apyvartos taisyklių pažeidimus;
 Šaunamaisiais ginklais;
 Šaudybos pagrindais, šaudymo būdais ir taisyklėmis;
 Šaunamųjų ginklų sandara.

 Asmenys, norintys dirbti asmens bei turto saugotojais, saugos tarnybų ar saugos padalinių
darbuotojais, privalo būti susipažinę su :
 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, (Žin., 2002, Nr. 13-467 su
vėlesniais pakeitimais);
 Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymu, (Žin., 2004, Nr. 116-4317);
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 Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėmis, (Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-362 su vėlesniais
pakeitimais);
 Teisiniais šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindais;
 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso
straipsniais, numatančiais atsakomybę už ginklų apyvartos taisyklių pažeidimus;
 Specialiosiomis priemonėmis ir fizine prievarta. Teisiniais šaunamųjų ginklų, specialiosiomis
priemonių ir fizinės prievartos panaudojimo pagrindais;
 Šaunamaisiais ginklais;
 Šaudybos pagrindais, šaudymo būdais ir taisyklėmis;
 Šaunamųjų ginklų sandara;
 Objektų apsauga;
 Priešgaisrine sauga.
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