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34 pav. 
 

Antpuolis 
 
Bendrai: 

 Užpultini objektai (pvz. sandėliai, kareivinės, oro uostai ir t.t.), paprastai,  yra saugomi. 
Todėl antpuolis susideda iš: 

a) kovos akcijos: sargybos likvidavimas; 
b) techninės akcijos: sprogdinimo, padegimo, sunaikinimo, išmontavimo ir t.t. 

 
Išžvalgymas / instruktavimas: Išžvalgymą atlieka asmeniškai pats vadas. Galimybės: 

 Stebėjimas žiūronais, brėžinių rengimas, fotografavimas, patikimų gyventojų apklausa 
ir t.t. 

 Išžvalgymas apima: 
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a) sargybos dydį, organizavimą ir įpročius, 
b) užpuolimo taikinius; 
c) reikalingas ardomąsias medžiagas (sprogstamuosius užtaisus, padegimo 

priemones, naikinimo įrankius ir t.t.); 
d) puolimo kelius, tykojimo pozicijas, ugnies pozicijas priedangos ginklams, 

apsaugos grupės pozicijas, atsitraukimo kelius ir susirinkimo vietą. 
 Grupių vadų instruktavimas vietovėje. Galimybės: 

a) leisti stebėti žiūronais ir išaiškinti rodant brėžinius ir nuotraukas; 
b) prieiti kuo arčiau objekto. Maskavimosi galimybės: 

 nekaltas pasivaikščiojimas, lauką dirbantis žemdirbys ir t.t. 
 
Organizavimas: 

 Kovos planas negali būti labai paprastas. Negali likti jokių neaiškumų, nes skirtingai nei 
„didžiajame kare“ negalima tikėtis jokio pastiprinimo, paramos ar pagalbos bet kuria 
forma. 

 Po apsisprendimo reikia, atkreipiant dėmesį į akcijos ypatybes, kruopščiai organizuoti 
ir apginkluoti grupes ir būrius. 

 Partizanų junginiai, daugiausia, dirba keturiomis grupėmis: 
1. Apsaugos grupė. 
2. Smogiamoji grupė. 
3. Transporto grupė. 
4. Technikos grupė. 

 Užpuolimo momentas turi būti visiškai netikėtas. Todėl neužtenka paprasto naktinio 
antpuolio. 

 Jei reikia įvairių sprogdinimų, tuomet būtina tiksliai nustatyti jų eilės tvarką (kad 
nebūtų tarpusavio poveikio!).  

 Puolant labai padeda netikėtumo momentas. Po to vykstantis atsitraukimas tokio 
pranašumo nebeturi. Todėl atsitraukimas turi būti kruopščiausiai suplanuota akcijos 
dalis. 

 
Akcijos vykdymas: 

 Atskleisti  planą net ir saviems žmonėms tik prieš  pat akcijos pradžią (belaisviai, 
išdavimas kankinant).  

 Planą atskleisti tik tiems žmonėms, kurie būtini jį ruošiant (grupių vadai, specialistai). 
 Spartus naktinis žygis prie objekto vengiant gatvių ir kelių tinklo. 
 Šalia objekto užimti gerai užmaskuotas tykojimo pozicijas, kuriose sulaukti kitos 

(puolimo) nakties. Viso padalinio supažindinimas su kovo planu.   
 Palankus akcijos pradžios laikas: iškart, kai sutemsta. Taip kovotojai gali būti 

instruktuoti vietoje dar prieblandoje. Pati akcija vykdoma prisidengus tamsa. Po 
akcijos vykstančiam atsitraukimui  lieka didelė nakties dalis. 

 Staigiu antpuoliu likviduojama sargyba. Reikia siekti, kad nekiltų jokio garso. 
 Objektą izoliuoja apsaugos grupė, kad smogiamoji, transporto ir technikos grupės 

galėtų dirbti netrukdomos. 
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Antpuolis / Partizanų junginio skirstymas 
Bendrai: 

 Partizanų junginys antpuoliui skirstomas į tokias grupes: 
1. apsaugos; 
2. smogiamąją; 
3. transporto; 
4. technikos. 

 
Apsaugos grupė 
Uždaviniai: 
 Pasirūpinti, kad smogiamoji ir technikos grupės galėtų dirbti nieko netrukdomos. 
 Užkirsti kelią sargybos rezervo kontrpuolimui. 
 Atsitraukimo priedanga. 
 Uždavinių vykdymui išsidėstyti palankiose vietose, pvz. šalia tiltų, perėjų, kryžkelių ir t.t. 
Ginkluotė: 
 Karabinai, automatai, pistoletai, granatsvaidžiai, rankinės granatos. 
 
Smogiamoji grupė 
Uždaviniai: 
 Nutraukia telefono ryšį. 
 Likviduoja sargybą. 
 Prižiūri vidaus personalą (pvz. geležinkelininkus, degalinių prižiūrėtojus ir t.t.). 
 Po to tampa puolimo rezervu. 
Ginkluotė: 
 Karabinai, automatai, pistoletai, rankinės granatos, durklai, „kuokos“ ir t.t. 
 
Transporto grupė 
Uždaviniai: 
 Iš nukautų priešų ir žuvusių saviškių surenka ginklus, šaudmenis, įrangą. 
 Išveža saviškius sužeistuosius. 
 Išveža grobį (maistą, šaudmenis, benziną ir t.t.). 
 Kuo greičiausiai atvyksta į numatytą rinkimosi vietą, dažnai dar kovai visiškai nesibaigus. 
Ekipuotė: 
 Neštuvai, brezentas, kuprinės, nešimo diržai, nešuliniai arkliai, arklių vežimai, išimtinais atvejais – 
motorinės transporto priemonės. 
 
Technikos grupė 
Uždaviniai: 

Sunaikina užpultą objektą po to, kai smogiamoji grupė likviduoja sargybą ir transporto grupė išveža 
grobį. 

Ekipuotė: 
 Sprogdinimo priemonės, padegimo priemonės, naikinimo priemonės (laužtuvai, kūjai ir t.t.). 
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35 pav. 
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Laikas: Naktis iš antradienio į trečiadienį. 
 
Veikla: 

Antpuolio vykdymas, pvz. iškart 
sutemus. 
Atsitraukimas 
 

 
 
Laikas: antradienis 
 
Veikla: 

Kovotojų instruktavimas vietoje. 
Paskutiniai pasiruošimai puolimui. 
Puolimo nakties laukimas. 
Poilsis / maitinimasis. 
 
 
 
 
 
 

Laikas: Naktis iš pirmadienio į antradienį, 
 
Veikla: 

Greitas naktinis žygis į tykojimo 
pozicijas vengiant gatvių, tiltų, 
gyvenviečių ir t.t. 
Atvykimas į maskuotas tykojimo 
pozicijas šalia objekto. 
 
 
 
 
 

Laikas: pirmadienis. 
 
Veikla:  

Pasiruošimas antpuoliui. 
Įtraukti tik grupių vadus ir specialistus. 
Plano išlaikymas paslaptyje nuo 
likusiųjų. 
 
 

   36 pav. 
 

 Nenumatytas situacijas, kurių visada galima sulaukti, vadas turi įveikti: 
1. Griežtai vadovaudamas akcijos metu (nepaleisdamas visko savieigai pagal 

numatytą planą). 
2. Išsirinkdamas palankią poziciją, kurioje jis galėtų matyti visumą ir turėti ryšį su 

atskiromis grupėmis. 
3. Turėdamas mažą rezervą (dažnai užtenka 3-5 žmonių). 
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Maisto, pašarų ir įvairių medžiagų sandėlio užpuolimas 
 
Bendrai: 

 Sandėlio turinys: maisto produktai, pašarai, šienas, šiaudai, statybinės bei kitos 
medžiagos ir t.t. 

 Sandėlio turinio pakuotė: dėžės, skysčių talpos, maišai, ritiniai ir t.t. 
 Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
 Kas negali būti išvežta savoms reikmėms ar išdalinta gyventojams, sunaikinama. 
 Paprasčiausia ir tuo pačiu veiksmingiausia naikinimo priemonė yra ugnis. 

 

 
37 pav. 

 
Padegimo technika 

 Sugadinti sandėlyje įrengtą gaisro gesinimo įrangą: 
1. Supjaustyti gaisro gesinimo žarnas. 
2. Sunaikinti vandens tiekimo taškus (pagrindinius čiaupus, hidrantus ir t.t.). 
3. Ištuštinti gaisro gesinimo (putų) talpas. 

 Atidarius visas duris ir išdaužius langus sukelti skersvėjį, kad ugnis įsidegtų. 
 Sandėlio turinį iš skersvėjo pusės apipilti alyva, žibalu arba benzinu ir padegti. 
 Jei medžiaga suspausta ir sudaro lygų paviršių (dėžės, maišai, šieno ar šiaudų ritiniai ir 

t.t.), ugnis tik rusens. Tuo atveju reikia padegti kaip galima daugiau vietų. Tuo 
siekiama, kad be gaisro padarytos žalos būtų išprovokuota ir vandens daroma žala. 
Daug degimo vietų = visur gesinti = didesnė vandens padaryta žala! 
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38 pav. 

 
 
Chemijos / techninių produktų sandėlio užpuolimas 
 
Bendrai: 

 Sandėlio turinys: chemijos / techniniai produktai. Lengvai užsiliepsnojantys, lengvai 
sprogstantys. 

 Sandėlio turinio pakuotė: dėžės, kartoninės dėžės, maišai, indai, kanistrai, buteliai ir 
t.t. 

 Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
 Kas negali būti išvežta savoms reikmėms, sunaikinama. 
 Paprasčiausia ir tuo pačiu veiksmingiausia naikinimo priemonė yra ugnis. 

 
Padegimo technika 

 Problema yra,  kaip be pavojaus naikinimo grupei (nudegimų) padegti lengvai 
užsiliepsnojančias ir sprogias medžiagas. 

 Paprasta, lengvai įsigyjama  pagalbinė priemonė yra NITRO lakas (pvz. slidžių lakas), 
Palietas nitro lako takelis vaidina šiuo atveju padegamosios virvelės vaidmenį. 

 Laką reikia palieti plonu ištisiniu takeliu. Ugnis nitro lako takelyje plinta maždaug 50 
cm per sekundę greičiu. Tuo būdu, 5 m ilgio lako takelis suteikia 10 sekundžių laiko, 
kad prieš sprogimą būtų galima laiku pasislėpti saugioje vietoje. 

 Grindys turi lemiamą įtaką nitro lako panaudojimui. Gerai tinka betono, medžio arba 
asfalto grindinys. Blogiausiu atveju, dar tinka suplūkta žemė (pvz. lauko keliukas). 
Šlapios pievos, miško žemė, drėgnas arimas ar sniegas netinka. 

 Veiksmai padegant: 
1. Naikintiną objektą iš kanistro apipilti benzinu, žibalu arba terpentinu. 
2. Nuo padegtino objekto atgal nutiesti nitro lako takelį. 
3. Lako takelį padegti ir iškart eiti į priedangą. 
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 Kai padegama indų eilė, sprogsta tiek pilnai , tiek dalinai pripilti indai. Sprogimo metu 
visuomet išplėšiami dvigubi dugnai ir liepsnojantis indų turinys išmetamas išilgai indų 
ašies. 

 Indų apvalios dalys retai kada išplėšiamos. Šią aplinkybę patyrusi padegėjų komanda 
išnaudos ir artės prie gaisro židinio iš šios santykinai saugios pusės. Tokį veikimą 
galima išnaudoti, prieš padegimą kai kuriuos indus greitai pasukant taip, kad jų dugnai 
būtų nukreipti į sandėlio duris. Kryptingi sprogimo ugnies liežuviai trukdo 
gaisrininkams priartėti prie gaisro židinio. Paskiri indai gaisro metu sproginėja visiškai 
atsitiktinai ir nenuspėjamais laiko tarpais. 

 Žr. 39 pav. 
 
 
Benzino saugyklų užpuolimas  
 
Bendrai: 

 Benzino saugyklos, paprastai, yra prie geležinkelio stočių ir sujungtos su jomis bėgiais. 
 Benzino saugyklos susideda iš:  

a) Saugyklos sargybos namelio: pirmajame aukšte yra benzino išpylimo iš 
benzovežių įranga. Antrajame aukšte yra sargo kambarys, telefono prievadas. 

b) Antžeminės talpyklos. Talpa iki kelių milijonų litrų. 
c) Požeminės talpyklos. Į jas patekti galima per įlipimo šachtas. Talpa: visuomet 

mažesnė, nei antžeminių talpyklų. 
d) Talpų rietuvės, benzovežiai, geležinkelio cisternos. 
e) Benzino išpylimo iš geležinkelio cisternų įranga (prie geležinkelio bėgių). 

 Partizanų junginio paskirstymas užpuolimui, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal  
ankstesnį 35 pav. aprašymą. 

 

 
39 pav. 
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Sunaikinimo galimybės 
 
Įžanginės pastabos: 

 Benzinas lengvai užsiliepsnoja, tačiau dyzelis užsidega labai sunkiai. Neturėk jokių 
perdėtų lūkesčių! 

 Degalus talpyklose padegti labai sunku, o dažnai ir neįmanoma. 
 Degalai talpyklose išdega labai lėtai. Reikalingas laikas: dienos ir savaitės. 
 Jei galima, pradžioje reikia išleisti didesniąją degalų dalį ir tik po to padegti. 

 

 
40 pav. 
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41 pav. 

 
 Didelio išsiliejusių degalų kiekio padegimas yra labai pavojingas padegėjų grupei! 

Todėl visuomet padeginėti tik iš nuotolio. Galimybės: 
a) įšauti signalinę arba šviečiamąją raketą; 
b) įšauti trasuojančiais šoviniais; 
c) padėti sprogstamąjį užtaisą ir susprogdinti per ilgą Bigfordo virvelę. Užtaisai iš 

dūminio parako sukelia didesnę padegamąją liepsną ir todėl labiau tinka negu 
trotilo ar plastito užtaisai. 

 Nežiūrint daugelio šių apribojimų neturėtum iš kuro talpų sunaikinimo daryti mokslo. 
Talpos išplėštais dugnais turės būti taisomos. Statinės su išdaužytomis skylėmis – 
nebetinkamos. Gaisrai kenkia!  

 
Antžeminės talpos 

 Apšaudymas iš granatsvaidžių ir reaktyvinių granatų. Taikinys: talpos vidurys. 
 Mažiausiai 4 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas talpos papėdėje. 
 Apšaudant ar sprogdinant talpų turinys retai kada užsiliepsnoja. Todėl reikia 

išsiliejusius degalus papildomai padegti pagalbinėmis priemonėmis. 
 
Požeminės talpos 

 Talpos, paprastai, įkasamos 1-3 m į žemę. 
 Padėk sprogstamąjį užtaisą įlipimo šachtoje ir būtent betarpiškai ant talpos skardos. 

Panaudok mažiausiai 500 g sprogmenų. 
 Pilnose talpose sprogimas teatveria talpos sienelėse įtrūkimus, nes skystis nėra 

spūdus. Jei talpa nepilnai pripildyta, tuomet likusi talpos erdvė sudaro labai sprogų 
oro mišinį, kuris sunaikina talpą. Visais atvejais, užtaisas turi būti dedamas talpos 
išorėje. 
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Geležinkelio cisterna 
 Sunaikinimas: Apšaudymas šautuvinėmis kumuliatyvinėmis granatomis arba  

reaktyvinėmis prieštankinėmis granatomis. Susprogdinti 500 g užtaisu. Taikinys: 
apatinė talpos pusė. Užtaiso talpinimo vieta: idealiu atveju talpos apačia, jeigu ne, tai 
ant talpos sienelės kiek galima žemiau.  Veikimas: jeigu pažeista cisterna nesprogsta, 
tai bent išteka degalai. 

 Apgadinimas: Apšaudymas įprastiniais šaudmenimis. Talpos skarda pramušama, 
degalai išbėga, cisterną reikia remontuoti. 

 
Degalų statinių rietuvė 
 Sunaikinimas: žr. 40 ir 41 pav. 

 

 
42 pav. 

 
Šaudmenų sandėlio uždarose patalpose arba atvirame lauke užpuolimas  
 

 Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
 Partizanų daliniai patiria chronišką šaudmenų stygių. Kai tik įmanoma, savo tikslams 

naudojami užgrobti šaudmenys. Tik išimtinais atvejais priešo šaudmenys naikinami. 
 Šaudmenų naikinime reikia skirti: 

a) Lengvųjų ginklų šaudmenis (iki 12,7 mm kalibro); 
b) Sunkiųjų ginklų šaudmenis (20 mm ir didesnio kalibro). 

 Šaudmenys gali būti sunaikinti tokiais būdais: 
a) padegti; 
b) susprogdinti; 
c) paskandinti (upelyje, kūdroje, upėje, ežere). 

Drėgmė šaudmenis  pagadina labai greitai! Telieka aptarti padegimo ir 
sprogdinimo būdus. 

 Lengvųjų ginklų šaudmenų naikinimas: 
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Kai neturima daug laiko: dėžes sukrauti į rietuvę, apipilti benzinu ir padegti. 
Kai turima daugiau laiko: šaudmenų pakuotes praplėšti ir šovinius supilti į krūvą. 
Apipilti benzinu ir padegti. 
Veikimas: šaudmenys sprogsta nuo karščio arba susprogdinami. Net ir išoriškai sveiki 
atrodantys šaudmenys nebegali būti toliau naudojami, nes jų „vidinės savybės“ 
pasikeičia neprognozuojamai. 
 

 Sunkiųjų šaudmenų naikinimas: 
Kaip sužadinamąjį sprogdiklį naudoti kelias prieštankines minas arba sprogstamuosius 
užtaisus (iš viso mažiausiai 10 kg sprogmenų). Sprogdiklius apkrauti likusiomis 
šaudmenų dėžėmis. Labiau sprogius sprogmenis - arčiau, silpniau sprogius – toliau. 
Rietuvę susprogdinti. Veikimas: dalis šaudmenų sužadinami pradinių sprogdiklių ir 
patys sprogsta. Kitą dalį sprogimo banga išmėto į šalis. Ir ši šaudmenų dalis 
nebetinkama, nes priešas turi bijoti, kad sprogdikliai deformavosi ir gali užstrigti 
vamzdžiuose. 
 

 
43 pav. 
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44 pav. 

 
Štabo arba kareivinių užpuolimas 

 
Pagrindinės taisyklės: 

 Užpuolimo objektą izoliuoti, kad: 
a) padarytume negalimu išgąsdinto priešo pasitraukimą; 
b) užkirstume kelią pagalbai iš išorės. 

 Užpulti sargybą ir ją tyliai likviduoti. 
 Priešą objekte sunaikinti. 

 
Pavyzdys (vado įsakymas): 

1. Orientacijai: „... pastate priešais mus už 300 m įsikūręs priešo štabas. Mes jį puolame! 
Sargybinis stovi priešais namą šalia trijų tuopų. Kitas sargybinis yra už namo po eglėmis.“ 

2. Tikslas: „... apstatyti namą iš visų pusių, kad niekas negalėtų pasprukti. Vieną sargybinį tyliai 
likviduoti. Nepastebimai prisėlinti prie pastato ir įmesti sprogstamąjį užtaisą. Neužmuštus 
priešus, sprunkančius laukan,  sušaudyti apsaugos grupei.“ 

3. Įsakymas: „... sargybinį prie trijų tuopų likviduosiu aš asmeniškai kirviu. Pirmoji apsaugos 
grupė – Šveiceris ir Blumenštalis – saugo šiaurinį ir vakarinį fasadus. Pozicija – šalia kelio 
atsišakojimo. Antroji apsaugos grupė – Mozeris ir Miuleris – saugo  pietinį ir rytinį fasadus. 
Pozicija – miškinga aukštuma 80 m nuo namo. 
Apsaugos grupės ugnies atidengimas: 
 jei viskas einasi gerai, po sprogimo; 

jei kas nors nepavyksta, t.y. priešas pastebi, iškart! Atkreipti dėmesį  į savąją 
sprogdintojų grupę. 

Sprogdintojų grupė – Blazeris ir Nyfenegeris – po mano šviesos signalo prisėlina prie vakarinio 
fasado ir įmeta sprogstamąjį užtaisą (5 kg sprogstamosios medžiagos) pro prastai užtamsintą 
langą. Po sprogimo jie iškart pro tris tuopas grįžta čia, kad apsaugos grupės turėtų laisvą 
šaudymo plotą!“ 

(Žr.  44 pav.). 
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Mažo atramos punkto užpuolimas 
 

 Partizanų junginys padalinamas į: 
a) kovos padalinį (ugnies paramos grupė, smogiamoji grupė, vielos karpytojų ir 

išminuotojų grupė ir t.t.); 
b) naikintojų grupę (sprogmenys, padegamosios priemonės); 
c) grobio surinkėjų grupę (transporto grupė). 

 Prieš pat puolimą nutraukiami visi priešo ryšiai su išorės pasauliu (kaimynine įgula, 
naikintojų padaliniais ir t.t.), kad negalėtų išsikviesti pagalbos. Tam perkirsk visus 
telefono laidus. Radijo ryšio priemonių negali paveikti. Tačiau iškart nukreipk savo 
smogiamąją grupę į radijo ryšio aparato vietą. Sužinoti jo vietą yra  kruopščios 
žvalgybos reikalas. 

 Visi svarbiausi punktai, tokie kaip karininkų patalpos, kulkosvaidžių ir minosvaidžių 
pozicijos, prožektorių stovai ir t.t., puolami vienu metu. 

 Jei įmanoma, įgulos pasipriešinimą sabotuoti viduje. Priemonės: rūpestingai iš anksto į 
atramos punktą infiltruoti civilio pasipriešinimo judėjimo elementai (pagalbinis 
personalas – virėjai, valytojai, specialistai ir t.t.). 
 

 
45 pav. 

 
Telefono tinklo užpuolimai 
 
Diversijos galimybės: 

 Antžeminis telefono tinklas: 
o nukarpyti laidus; 
o nugriauti atramas (nupjauti, susprogdinti, taranuoti transporto priemone). 

 Požeminis telefono tinklas (kabeliai): 
o iškasti duobę; 
o nutraukti ryšį perėjimo taškuose po tiltais. 

 Telefono stotys: 
o užpuolimas. 
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Telefono išorės jungčių nutraukimas 
 

 Nupjauk arba susprogdink atramas, kad susipintų laidai.  
 Pritvirtink geležies gabalą arba akmenį prie ilgo, stipraus lyno ir permesk jį virš laido. 

Tempk lyną ir nutrauk telefono laidą žemyn. 1  
[1 Nelaimingiems atsitikimams išvengti diversantas turi  greitai ir užtikrintai atskirti telefono laidą nuo 
elektros srovės laido. Telefono laidai eina lygiagrečiai (izoliatoriai iš abiejų strypo pusių įtaisyti 
vienodame aukštyje). Elektros srovės laidai eina sukeisti (izoliatoriai iš abiejų atramos pusių išdėstyti 
įvairiame aukštyje.] 

 Nupjauk medžius taip, kad krisdami nutrauktų telefono laidus. Padaryk atstatymą 
sunkesnį, įrengdamas priešpėstines minas arba sprogstamuosius spąstus. Nukarusių 
telefono laidų tumule minų įtempimo troseliai nekris į akis. 

 
Požeminių telefono kabelių nutraukimas 
 

 Požeminės jungtys susideda iš daugelio laidų, kurie tarp savęs ir nuo išorės atskirti 
izoliacine mase (kabelis). Didesnei apsaugai nuo išorės pažeidimų kabeliai sudedami į 
geležies vamzdžius arba betono lovius. Vidutinis kabelių įkasimo gylis – 80 cm. 

 Požeminio kabelio sugadinimas yra delikatus ir pavojingas reikalas, nes, paprastai, 
kabeliai tiesiami palei judrias gatves, o reikia žemėje iškasti pastebimą duobę. 

 Pagrindinis būdas: kabelį iškasti, pašalinti izoliaciją, kabelį perpjauti, kabelį vėl 
izoliuoti, duobę užpilti ir panaikinti kasimo žymes. 

 Greitasis būdas: kabelį iškasti, kabelį perpjauti, prieš užpilant duobę abu kabelio galus 
sumesti atgal, apdėti akmenimis, kad jie nejudėtų, duobę pridengti ir užmaskuoti 
kasimo darbus. 

 Avarinis būdas: Per vandens telkinius telefono kabeliai tiesiami dideliais skardos 
vamzdžiais po tiltais arba tilto kraštais. Kadangi priešas saugo toli gražu ne visus tiltus, 
šiose vietose galime lengvai sugadinti kabelius sprogdinimais. 

 Ryšys nutraukiamas vidutiniškai 3-4 dienoms. 
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Elektros tinklo užpuolimai 
 

 Elektros tinklo užpuolimas 
o Transformatorinė pastotė 

 Apšaudymas iš didelio nuotolio 
 Antpuolis 

o Elektros perdavimo tinklas 
 Smulki vietinė elektros linija 

 Sudaužyti izoliatorius apšaudant 
 Sukelti trumpąjį sujungimą 
 Nugriauti atramas (užvažiuojant transporto priemone, nupjauti, 

susprogdinti) 
 Stambi aukštos įtampos linija 

 Susprogdinti atramas 
o Elektrinė 

 Sugadinti turbinas 
 Sugadinti vandens tekėjimo kanalus 

 
Transformatorinės pastotės užpuolimas 
 
Bendrai: 

 Transformatorinės pastotės yra svarbūs ir tuo pačiu pažeidžiami elektros 
tiekimo tinklo įrenginiai. Jos yra dėkingiausias elektros tiekimo tinklo puolimo 
objektas. 

 Sunaikinus transformatorinę pastotę iškart nutraukiamas energijos tiekimas 
didelei sričiai. Pažeidimai atstatomi labai sunkiai. 

 Transformatorinė pastotė turi tokius objektus: 
a) Sargybos būstinė 

Pirmajame aukšte esanti salė su valdymo ir jungimo aparatūra. 
Antrajame aukšte yra nuolatinių budinčių darbuotojų gyvenamosios 
patalpos. Telefono ryšys. 
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b) Transformatorių įranga 
Susideda iš transformatorių, aušinimo įrenginių ir izoliatorių. 

c) Prožektorių įranga 
Aplinkos apšvietimui, kad galima būtų dirbti naktį. Tuo pačiu, 
palengvina visos transformatorinės pastotės apsaugą. 

d) Tvora 
Turi apsaugoti nuo elektros srovės nelaimingų atsitikimų. Solidi 2-3 m 
aukščio pintos vielos tvora. Tuo pačiu, palengvina visos 
transformatorinės pastotės apsaugą. 

e) Elektros linijos 
Paskutinė aukštos įtampos atrama stovi šalia tvoros (paprastai, mažiau 
nei 100 m atstumu). 
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Sunaikinimo galimybės: 
 Apsauga, sargybos likvidavimas ir t.t. pagal ankstesnį 35 pav. aprašymą. 
 Laikytis naikinimo veiksmų sekos. 

 
Kai turima nedaug laiko: 

Sunaikink transformatorius. Šie yra visos įrangos pagrindinė dalis. Jie apsaugoti 
maždaug 10 mm storio metalo kiautu. 
Sunaikinimo galimybės: 

a) Apšaudymas šaudmenimis, turinčiais  plienines šerdis, šautuvinėmis 
arba granatsvaidžių kumuliatyvinio veikimo granatomis. 

b) 3 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas ant transformatoriaus korpuso. 
 
Kai turima daugiau laiko: 

Papildomai sunaikink ir aušykles. 
Sunaikinimo galimybės: 

a) Apšaudymas šaudmenimis, turinčiais  plienines šerdis, šautuvinėmis 
arba granatsvaidžių granatomis. 

b) 2 kg sprogstamojo užtaiso padėjimas pusės aušyklės aukštyje (virvė, 
viela, kablys ir t.t.). 
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Kai turima daug laiko: 

Papildomai sunaikinti izoliatorius, prietaisų salę ir elektros įvado atramą. 
Izoliatorių (3 cm storio porcelianas) sunaikinimo galimybės: 

a) Apšaudyti iš automatų; 
b) Suskaldyti kūju (prieš tai išjungti srovę!); 
c) Susprogdinti 200 g užtaisu. Geriausia - plastitas, priklijuotas tarp 

izoliatorių diskų. 
Prietaisų salės sunaikinimo galimybės: 

a) 5 kg sprogstamosios medžiagos sutelktąjį užtaisą susprogdinti patalpos 
viduryje. Veikimui pagerinti prieš tai uždaryti visas duris ir langus; 

b) Padegti. 
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Elektros linijų užpuolimas 
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Aukštosios įtampos linijos atramos sprogdinimas 
Taktika: 
Nesprogdink atramos lygumoje ar šalia kelio. Taip priešas galės panaikinti žalą lengvai ir be didesnių pastangų. 
Sprogdink kiek įmanoma nepatogesnėje vietoje ir sudėtingame reljefe (pvz. skardžiuje), taip kad priešui kiltų 
didelių sunkumų jau vien atvežant medžiagas ir prieinant. Sprogdink visuomet ten, kur atstumas tarp dviejų 
atramų yra labai didelis, taigi pvz. prie upių, tarpeklių ir t.t. 
 
Technika: 
Išsprogdinti nelygiakraštį pleištą. Tai palengvina atramos virtimą ir susisukimą. Idealiu atveju visus užtaisus 
sujungti Bigfordo virvele. Blogiausiu atveju sprogdinti keturiais atskirai užtaisais. Sprogdinant reikia atkreipti 
dėmesį ir į kabelių traukos jėgas. 
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Trumpojo jungimo sukėlimas 
Stora viela (gali būti plonas vielos trosas) pritvirtinamas prie geležinių turėklų arba įkišamas į drėgną žemę. 
Kitame gale kaip svarmuo pritvirtinamas geležies gabalas ir šiuo galu viela permetama per elektros laidus. 
Dėmesio! Išmetus, vielą iškart paleisti.  Po įvykusio trumpojo jungimo gali tam tikrame plote atsirasti didelis 
įtampų skirtumas. Tačiau pastarasis yra pavojingas tik tuomet, kai iš to ploto bėgate greitais dideliais žingsniais. 
Todėl diversantas pasišalinti turi lėtai ir mažais žingsneliais. 

 
 

 
 


