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Okupacinės valdžios veiksmai kovojant prieš partizanų akcijas 
 
Kova prieš partizanus (karinius partizanų junginius) 
 
Bendrosios taisyklės 
 

 Yra lengviau sukliudyti partizanų junginių atsiradimą, nei po to juos sunaikinti. 
 Jei jau neįmanoma sukliudyti atsiradimo, tai mažų mažiausia reikia pradėti prieš juos 

kovoti kaip įmanoma anksčiau. 
 Norint ilgam laikui būtų sėkmingam partizaniniame kare reikia: 

a) laikyti vienu metu užimtus visus svarbius punktus; 
b) lygiagrečiai sistemingai šukuoti ir valyti partizaninio karo apimtas sritis. 

 Naudojant vien tik gynybines priemones, partizanų junginiai tampa dideli ir stiprūs. 
Gynybinės priemonės pateisinamos tik tuomet, jei puolimą riboja pajėgų trūkumas. 

 Partizanus sunaikinti galima tik puolant. 
 Puolimo taikinys nėra vietovė, bet partizanų junginys. 
 Puolama turi būti nuolat. Net ir mažiausi puolimai yra veiksmingesni nei vien tik 

apsauga. 
 Dešimt mažų puolimų yra vertingesni nei viena didelė akcija. 
 Partizanų grėsmės zona paskelbiama „fronto zona“. 
 Yra visiškai beprasmiška vienoje srityje stipriai kovoti prieš partizanus, kai kaimyninėje 

srityje elgiamasi pasyviai. Partizanai pasitraukia ir vėl sugrįžta. 
 Partizaniniame kare reikia kiek įmanoma ilgiau išlaikyti tuos pačius dalinius ir jų 

vadovybę. Patirtis ir priešo pažinimas yra vertingi. Nauji daliniai turėtų vėl viską 
pradėti iš naujo. 

 Savas mobilumas turėtų būti didesnis, nei partizanų (praktiškai įmanomas tik 
sraigtasparniais); 

 Dviejų kovos prieš partizanus dalinių operacijų ribos neturi eiti per miškingas ir 
kalnuotas vietoves. 

 Tokios vietovės yra partizaninio karo veisyklos ir turi būti priskirtos vienam daliniui. 
 Kariuomenė turi rimtai vertinti partizanus. Įsitikinimas, kad pastarieji karine prasme 

yra nevisaverčiai, veda prie nerūpestingumo ir taip atneša didelių nesėkmių bei 
nuostolių. 

 Partizanai sunaikinami: 
a) atskiriant juos nuo gyventojų; 
b) sustabdant tiekimą iš išorės (ginklų ir šaudmenų nuleidimas parašiutais); 
c) nuolat-- puolant. 

 Nuolatinis spaudimas (puolimas) ilgesnį laiką yra reikalingas: 
a) dezorganizuoti partizanų struktūras ir apsaugą; 
b) atkirsti juos nuo tiekimo; 
c) juos išsekinti kūniškai ir sukrėsti dvasiškai. 

 Partizanai negali išgyventi be gyventojų pagalbos. Todėl priemonės prieš gyventojus 
tiek pat svarbios, kaip ir prieš partizanus. 1  
[ 1 Okupacinės kariuomenės priemonės:  

 Registruoti visus asmenis. Duoti identifikacinę kortelę su nuotrauka. 
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 Sekti civilį eismą. Kontroliuoti praeivius, automašinas, traukinius ir t.t.. 
 Konfiskuoti ginklus, šaudmenis ir medžiagas. 
 Sekti radiją, telefono pokalbius ir televiziją. 
 Konfiskuoti radijo ir televizijos aparatus. 
 Kontroliuoti maisto prekes, medikamentus ir benziną. 
 Šukuoti namų kvartalus.] 

 Žymus žmonių (pėstininkų!) panaudojimas yra neišvengiamai būtinas. Čia ir glūdi 
viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl stiprios, labai mechanizuotos kariuomenės su 
nedidele pėstininkų dalimi turi tiek vargo, gesindamos partizanų akcijas. 

Apsaugos pajėgų sąnaudų pavyzdžiai iš karo istorijos: 
Karo įvykis Partizanų 

skaičius 
Apsaugos ir kovos 

pajėgų skaičius 
Jėgų 

santykis 
Karo trukmė 

metais 
Vokiečių okupacija Norvegijoje Antrajame 
pasauliniame kare 

32 000 430 000 (taip pat ir 
invazijos atrėmimui) 

1 : 14 5 

Komunistinis ELAS sukilimas Graikijoje 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 25 000 210 000 1 : 9 3,5 

Antibritiškos partizanų kovos Malaizijoje 
po Antrojo pasaulinio karo 10 000 175 000 1 : 17 12 

FLN Alžyro karas 30 000 490 000 1 : 16 6 
 

 Kovoje prieš partizanus skiriame: 
Pasyvioji kova prieš partizanus Aktyvioji kova prieš partizanus 

1. Konkrečios vietos gynyba: 
 vyriausybės ir valdymo institucijų būstinių 
 elektrinių 
 gamyklų ir dirbtuvių 
 visų rūšių sandėlių 
 ryšio įrenginių 

1. Kariuomenės panaudojimas: 
 naikintojų daliniai 
 didesnieji valymo daliniai 

2. Apsauga: 
 geležinkelių 
 kelių 

2. Policijos panaudojimas 

 
 Aktyviojoje kovoje prieš partizanus skiriame: 

Nuolatinė kova prieš partizanus Periodinės didesnio masto valymo akcijos 
Vykdo specialistai (naikintojų daliniai) Vykdo atskiram atvejui suformuojami daliniai: 

 įprastinė lauko kariuomenė 
 desantiniai daliniai 
 policijos daliniai 

Turi didelę kovos prieš partizanus patirtį  Turi tik nedideles kovos prieš partizanus žinias ir 
patirtį. 

 
 
 
Vietovės gynyba 
 

 Vietovių gynyboje atraminiai punktai vienas nuo kito išsidėstomi 15 km atstumu. 
 Kareivinės perkeliamos į didelius, tarpusavyje susijusius pastatų kompleksus. 
 Šie apsupami vielos užtvaromis (užminuojami) ir numatomos pozicijos 

kulkosvaidžiams, minosvaidžiams, o taip pat ir prožektoriams. 
 Esančiame priešais ir tarpiniame plotuose pašalinamos visos galimos pasislėpimo 

vietos. 
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Susisiekimo kelių apsauga 
 

 Susisiekimo ir tiekimo keliai turi būti saugomi. 
 Skiriame: 

a) kelių apsauga; 
b) geležinkelių apsauga. 

 Kelių apsauga suryja daug jėgų. Todėl mūsų tankiame kelių ir geležinkelių tinkle ne 
viskas gali būti apsaugota. Ir čia galioja taisyklė: „Kas nori viską apsaugoti, tikrumoje 
neapsaugo nieko!“ 

 Šalutiniai keliai ir šalutinės geležinkelio atkarpos paliekamos neapsaugotos. Karinis 
eismas apsiriboja pagrindinėmis magistralėmis. Jose ir koncentruojamos apsaugos 
pajėgos. 

 Ypač pažeidžiamos vietos (pvz. didieji tiltai ir t.t.) apsaugomi atraminiais punktais. 
 Naktį keliuose ir geležinkeliuose eismas nutraukiamas. 
 Važiavimas keliuose atskiromis transporto priemonėmis yra draudžiamas. 

Autotransporto priemonės buriamos į kolonas. Reikalui esant, kolonas lydi stiprus 
ginkluotas eskortas. 

 
Kelių apsauga 
 
Bendrai  
 
Skiriame: 

Ruožų apsauga Kolonų savisauga Ginkluota kolonų palyda 
Rutininė priemonė, atliekama 

visuomet 
Naudojama, esant vidutiniam 

partizanų pavojui 
Ypatinga priemonė, taikoma tik 

esant intensyviai partizanų veiklai 
Priemonė: motorizuoti maždaug 

skyriaus dydžio patruliai 
Priemonė: vairuotojai, 
bendrakeleiviai ir t.t.  

Priemonė: maždaug vienas 
sustiprintas pėstininkų būrys 
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Kelio ruožų apsauga: 
 Kelio ruožų apsaugą vykdo motorizuoti patruliai. Patrulis susideda iš: 1 puskarininkio + 

kareivių, su 2 transporto priemonėmis ir 1-2 motociklais. Ginkluotė: 1-2 borto 
kulkosvaidžiai. Priedo - rankiniai ginklai ir rankinės granatos. Radijo stotelė. 

 Apsaugos patruliai turi, visų pirma, demonstruoti ir atbaidyti! Jie veikia 
vadovaudamiesi taisykle: „ Matyti ir būti matomiems!“ 

 Patrulių automašinos važiuoja vidutiniu greičiu ir numatytais saugos atstumais. Visi 
ginklai – paruošti ugniai. Kiekviena automašina turi kitai automašinai teikti priedangą 
ugnimi. Įgulos, visų pirma, stebi kelio dangą (minos) ir kliūtis ant kelio (skersai 
ištemptų vielinių lynų, užtveriamųjų vielų ir t.t.). Toliau – įtartinus ženklus kelio 
pakraštyje ir ant namų. 

 Jei patrulis sutinka mažesnio pajėgumo partizanų junginį, jį iškart puola. Jei sutinka 
pranašesnį priešą, tai apie jį praneša ir toliau jį seka. 

 
Savigyna: 

 Savigynos komanda sudaroma iš: 
a) vairuotojų; 
b) bendrakeleivių; 
c) kartu važiuojančiųjų, pvz. krovimo brigados, grįžtančiųjų iš atostogų ir t.t. 

 Paskiriamas kolonos komendantas. Taip pat ir ekipažo vadas kiekvienai automašinai. 
 Važiuojantieji uždaromis automašinomis išlipa laukan ir pasiruošia mūšiui. Užtaiso 

ginklus. Pasidalina visų keturių krypčių stebėjimui. 
 Kolonoje išskiriami avangardas ir ariergardas. Kiekvienas jų susideda iš 2-3 lengvų 

transporto priemonių. Atstumai iki pagrindinės kolonos -  300-500 m. 
 Esant palankioms kelio sąlygoms važiuojama greičiau. Kilus pavojui greitis dar 

padidinamas, kad galima būtų pralėkti pro galimą pasalą. 
 Jei automašinos pasaloje apgadinamos, tai jų vairuotojai turi bent jau atlaisvinti kelią, 

kad galėtų važiuoti kitos automašinos. 
 Jei kolona yra priversta sustoti, sugedusių automašinų keleiviai išlipa ir pėsčiomis 

puola partizanus pasaloje. Priešais pasalą likusi kolonos dalis apsisaugo nuo artimojo 
puolimo. Automašinos lieka ant kelio. Degimą išjungti, užtraukti rankinį stabdį. 
Vairuotojas ir šalia jo sėdintysis išlipa ir atidengia stiprią ugnį į atpažintus taikinius 
arba į tas vietovės sritis, kuriose tikimasi, kad slepiasi partizanai (pamiškės, krūmynai, 
aukštumos ir t.t.). Jie išlieka betarpiškai arti savo transporto priemonės. Kolonos 
komendantas iš artimiausios kariuomenės įgulos per radiją arba pasiuntinį išsikviečia 
pagalbą. Po to surenka savo kolonos dalyje važiuojančiuosius ir puola partizanus. 

 
Apsauga eskortuojant: 

 Kai partizanų veikla intensyvi, priešas keliuose leidžia eismą tik dieną. Transporto 
mazguose pavienės automašinos surenkamos ir kaip kolona eskorto pervedamos per  
partizanų veiklos sritį. 

 Maždaug 20-iai sunkvežimių skiriamos dvi palydos automašinos. Paprastai, tankai, 
žvalgybos ir pėstininkų šarvuočiai. Išimties tvarka taip pat atviri sunkvežimiai su 
sumontuotais kulkosvaidžiais arba lengvaisiais zenitiniais pabūklais. 

 Eskortuojamos kolonos struktūra: 
a)  Transporto elementas. 40-50 sunkvežimių. 
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b) Palyda. 1 pėstininkų būrys, 1 pionierių skyrius, 2 tankai. 
 Palyda sudaro: 

a) Kolonos vadas. Visureigis arba šarvuotis. 
b) Apsaugos elementas. 1 tankas, 1 pėstininkų skyrius, 1 pionierių skyrius 

visureigiuose arba šarvuočiuose. 
c) Kovos elementas. 1 tankas, 2 pėstininkų skyriai visureigiuose arba 

šarvuočiuose. 
 Važiavimo kolonoje eilės tvarka: apsaugos elementas – transporto elementas (čia ir 

kolonos vadas) – kovos elementas. 
 Kur nėra betarpiško aviacijos pavojaus, kas užimtoje teritorijoje turėtų būti įprasta, 

automašinos važiuoja glaustai, t.y. stabdymo kelio atstumu. Tai palengvina palydos 
komandos užduotį. 

 Jei įmanoma, priešas konkrečiam kelio ruožui visuomet skiria tą pačią palydos 
komandą, nes yra svarbu pažinti vietovę. 

 Transporto kolonoms ypač pavojingos tos kelio vietos, kuriose kolonos priverstos 
važiuoti lėtai (statūs pakilimai, serpantinai, apleistos vietovės, miškai ir t.t.). 
Artinimasis prie tokių kritinių vietų palydos komandai automatiškai reiškia aukščiausią 
kovinės parengties lygį. 

 Jei kolona užvažiuoja ant kelio užtvaros arba patenka į pasalą, apsaugos elementas 
sustoja. Tankai ir pėstininkai kovoja prieš partizanus ugnimi, o pionieriai tuo tarpu 
ardo kelio užtvarą. Kovos elementas palieka kelią, užima pozicijas vietovėje ir puola 
partizanus iš šono arba užnugario. 
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ESKORTUOJAMOS KOLONOS STRUKTŪRA 
 
 

  Tankas arba žvalgybos šarvuotis 
 
 
 
 

 Šarvuotis su šaulių skyriumi aktyviai kovai prieš 
partizanus (ugnis ir smūgis!). 
Ginkluotė: lengvieji kulkosvaidžiai, automatai, rankinės 
granatos, taip pat šarvuotyje sumontuoti kulkosvaidžiai. 

 
 
 
 
 

 Šarvuotis su pionierių skyriumi kelių užtvarų ardymui 
(skersai kelio nuverstų medžių, prieštankinių minų, 
sprogstamųjų spąstų ir t.t.) ir išminavimui. 

 
 
 
 
 
 Radijo ryšys 

 
 
 
 
 

Maždaug 20-iai transporto priemonių tenka dvi palydos 
automašinos. 

 
 

 
117 pav. 
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118 pav. 
 

 Kolonos randa apsaugą ir prieglobstį kelio apsaugos atraminiuose punktuose. Šie yra 
palei kelią svarbiuose taškuose, dažniausiai prie tiltų. Naktį kolonos ilsisi atraminiuose 
punktuose (žr. 123 pav.). 

 
 
Geležinkelių apsauga 
 
Bendrai: 

 Priešas perims Šveicarijos geležinkelininkus ir šie turės toliau dirbti naujajam režimui.1  
[ 1 Geležinkelininkai, tai: 

 valdymo personalas 
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 stočių personalas (valdyba, iešmų aptarnavimas ir t.t.) 
 traukinių personalas (lokomotyvų vairuotojai, konduktoriai ir t.t.) 
 depų ir dirbtuvių personalas (mechanikai, elektrikai ir t.t.) ] 

 Geležinkelininkai imsis šnipinėjimo, pasyvaus pasipriešinimo ir sabotažo veiksmų. 
 Geležinkeliuose yra neribotos sabotažo galimybės. 
 Priešas turi apsaugoti geležinkelio įrangą dvigubai: 

a) Nuo šveicarų geležinkelininkų. 
b) Nuo partizanų. 

 
Geležinkelių apsaugoje skiriame: 

Stočių apsauga Geležinkelio ruožo apsauga Traukinių apsauga 
Karinės ir civilės stotys Patruliai 

Atraminiai punktai 
Traukiniai su sargyba 
Ginkluoti traukiniai 

Mišrūs traukiniai 
 
Stočių apsauga: 

 Nesvarbias ir mažesnes stotis aptarnauja vien tik Šveicarijos geležinkelininkai. 
 Svarbios ir didesnės stotys – „sukarinamos“. Geležinkelio įranga yra stebima, o 

šveicarų geležinkelininkų darbas – kontroliuojamas. 
 Sukarintos stoties struktūros schema: 

Karinis stoties komendantas 
Okupacinės valdžios organai Šveicarai geležinkelininkai 
Stoties sargyba 
Valdymo centralės kontrolierius 
Dirbtuvių kontrolierius 

Stoties valdyba 
Stoties personalas 
Valdymo centralės personalas 
Depo ir dirbtuvių personalas 

 
 Stoties komendantas yra priešo kariuomenės „geležinkelio karininkas“. Jis turi 

geležinkelininko išsilavinimą ir privalo užkirsti kelią pasyviajam pasipriešinimui bei 
sabotažui. 

 Dirbtuvių ir valdymo centralės kontrolieriai yra geležinkelininko išsilavinimą turintys 
okupacinės valdžios atstovai. Jie turi padėti stoties komendantui. 

 Stoties sargyba sudaroma iš okupacinės kariuomenės. Priklausomai nuo saugomo 
objekto didumo sargyba yra nuo būrio iki kuopos dydžio. 
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119 pav. 

 
Stoties apsaugos praktiniai pavyzdžiai. Esamos priemonės: 1 pėstininkų būrys. 
Išteklių paskirstymas: 
I grupė: postų ir patruliavimo tarnyba 

Postas nr.1: Saugo I iešmų sritį. 2 žmonės, 1 lengvasis kulkosvaidis. Vieta: 2 žmonių bunkeris prie bėgių. 
Postas nr.2: Saugo valdymo centralę ir II iešmų sritį. 2 žmonės, 1 lengvasis kulkosvaidis. Vieta: viršutinis 

valdymo centralės  aukštas. 
Išorės patrulis: Stebi artimąją aplinką. 2 žmonės su automatais. 
Vidaus patrulis: stebi postus, kontroliuoja stoties arealą. 1 puskarininkis (skyriaus vadas) ir 1 žmogus. 

II grupė + traukinių kariuomenė: stoties tarnyba 
Detali struktūra - žr. 120 pav. 

III grupė: poilsis (kartu ir kovos rezervas) 
 
Stoties sargyba privalo: 

1. Apsaugoti techninius įrenginius nuo sabotažo arba atviro puolimo (antpuolio). Tam ji 
turi: 

a) svarbiausiuose taškuose įrengti postus; 
b) patruliais stebėti stoties arealą ir artimąją aplinką. 

2. Tam tikru mastu kontroliuoti keleivių ir krovinių eismą. 
 

 Keleivių ir krovinių kontrolė ramiu metu apsiriboja atskirais pasirinktinais 
patikrinimais. Kiekvienas, kuris įžengia į stotį, turi tikėtis kontrolės. Ypatingai įtemptu 
metu (pvz. po didelės diversijos, neramumų, sukilimų ir t.t.) vykdoma nuodugni ir 
sisteminga keleivių ir krovinių eismo kontrolė. 

 Stoties sargyba skirstoma į 3 pamainas. 
o I pamaina: postų ir patrulių tarnyba. 
o II pamaina: stoties tarnyba. 
o III pamaina: poilsis atraminiame punkte (kartu ir kovos rezervas). 
Kiekvienoje pamainoje – trečdalis turimų pajėgų. Kiekviena pamaina trunka 8 
valandas. 

 Stoties tarnyba. Skiriame: 
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a) keleivių kontrolę; 
b) krovinių kontrolę. 

 Didžioji grupės dalis kontroliuoja asmenis stoties pastate. Kita dalis pašiūrėje 
kontroliuoja krovinius. 

 Prieigos prie stoties pastato yra apribotos užtvaromis (ispaniški raiteliai, spygliuotos 
vielos ritiniai). Paliekamas tik siauras praėjimas. 

 Prie įėjimo durų stovi postas. 
 Prie langelio pas stoties tarnautoją keleivis įsigyja bilietą. Po to jis eina prie raštininkų 

stalo. Šie patikrina jo asmens pasą ir užpildo blanką (pavyzdys žemiau). 
 Po to patikrinamas keleivio bagažas. Kol tikrinamas jo bagažas, apieškomas ir jis pats. 

Ieškoma paslėptų ginklų, spaudinių ir t.t. Galop jis atgauna bagažą ir gali eiti į peroną. 
 Įtariamieji vedami į tardymo kambarį ir ten juos perima traukinių tarnybos kariai. 

Būrio vadas sprendžia, ką reikia paleisti, o ką perduoti politinei policijai. 
 

Vardas Pavardė Gimimo metai Adresas Bilietas į Kelionės tikslas 
      
 
Geležinkelio ruožo apsauga: 

 Geležinkelio ruožo apsaugai naudojamos tokios priemonės: 
pėstieji patruliai, patruliai motodrezinomis ir sraigtasparnių patruliai. 

 

 
 

120 pav. 
1. Sargybos postas 4. Puskarininkis Pastaba: 
2. Stoties tarnautojas 5. Bagažo kontrolė Juodi = okupacinės kariuomenės kariai 
3. Raštininkai 6. Asmens apieškojimas Balti = Šveicarijos piliečiai 

 
 Patruliai kreipia dėmesį į: 

a) Atpalaiduotus varžtus bėgio ir pabėgio jungtyje. 
b) Atlaisvintas tvarsles tarp bėgių. 
c) Atsiradusius tarpus bėgiuose. 
d) Sprogstamuosius užtaisus ant bėgių. 
e) Supurentą skaldos sluoksnį arba po bėgiais vedančias Bigfordo  virveles. 
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f) Elektros tinklo pažeidimus, pvz. sušaudytus izoliatorius, karančius laidus ir t.t. 
 Pėstieji patruliai: 

Pranašumas:  gali atpažinti net ir mažiausius pakenkimus bei spąstus. 
Trūkumas:  yra labai lėti (apie 2 km/h). 

 Patruliai motodrezinomis: 
Pranašumas:  yra greiti (apie 15 km/h). 
Trūkumas:  gali atpažinti tik vidutinius bei didesnius pakenkimus. Jie vargiai gali 

pastebėti paslėptus sprogstamuosius užtaisus, atpalaiduotus varžtus ir 
t.t. 

 Sraigtasparnių patruliai: 
Pranašumas:  yra labai greiti ir gali kontroliuoti taip pat ir artimąją geležinkelio 

aplinką (pasislėpusius diversantus, partizanų padalinių pozicijas ir t.t.). 
Trūkumas:  mato tik didelius ir krentančius į akis pakenkimus. 

 Reziumė:  pėstieji patruliai tinka rutininei, periodinei ruožo kontrolei. Patruliai 
motodrezinomis arba sraigtasparniais tinka pasirinktinėms grubioms ruožo 
kontrolėms prieš pat važiuojant svarbiems traukiniams. 

 

 
121 pav. 

 
Traukinių apsauga: 

 Priešas ribos greitį, kad sumažintų nuostolius nuvirtus traukiniams. Ypatingais atvejais 
greitis sieks tik 15 km/h. 

 Svarbiems transportams lokomotyvo vairuotojo kabinoje kartu važiuos ir ginkluota 
apsauga, kad stebėtų lokomotyvo vairuotoją (pasyviam pasipriešinimui ar diversijai 
išvengti).  

 Skiriame: 
a) apsaugotieji traukiniai; 
b) ginkluotieji traukiniai; 
c) mišrieji traukiniai. 

 „Apsaugotųjų traukinių“ atveju prieš lokomotyvą stumiami 2-3 krovinių vagonai. 
Kalbama apie žemus, atvirus ir pripiltus smėlio vagonus. Paslėptų užtaisų sprogimo ar 
nuvirtimo nuo bėgių atvejais tikimasi išsaugoti vertingus lokomotyvus. 
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 „Ginkluotųjų traukinių“ atveju traukinio priekyje ir gale prikabinami krovinių vagonai 
su sumontuotais kulkosvaidžiais, lengvaisiais zenitiniais pabūklais ir t.t. Šie turi atremti 
partizanų junginių puolimus. 

 „Mišriųjų traukinių“ atveju traukinyje prikabinami keleiviniai vagonai su Šveicarijos 
civiliais asmenimis (esant reikalui, įkaitais). Taip priešas šia teroristine priemone 
neleis, kad traukinį užpultų mūsų diversantai ar partizanai. 

 Šie schematiškai išvardinti būdai praktikoje dažnai naudojami kartu. Tuomet turime 
pvz. „apsaugotąjį, ginkluotąjį ir mišrųjį“ traukinį. 
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Kelių arba geležinkelių atraminis punktas 
 

 Atraminis punktas turi: 
1. Saugoti svarbų, lengvai pažeidžiamą objektą (kelių arba geležinkelių tiltus, 

tunelių įvažiavimus, stotis ir t.t.). 
2. Tarnauti saugoma nakvynės vieta transporto kolonoms. 
3. Teikti prieglobstį bėgių stebėjimo patruliams. 

 Atraminio punkto įgula turi išlaikyti pozicijas ir kartu patruliais saugoti nustatytą kelio 
arba bėgių ruožą.  Ruožo ilgis, dažniausia, būna 15 km. 

 Atraminis punktas apsupamas vielų užtvara. Užtvaros veikimo padidinimui jų viduje 
įmontuojamos priešpėstinės minos ir sprogstamieji spąstai. 

 Namai tarnauja apgyvendinimui, o taip pat ir kovinėms pozicijoms įrengti. 
 Aplink atraminį punktą įrengiamos kovinės pozicijos, kurias aliarmo atveju užima 

punkto įgula ir kiti čia esantys kariškiai. 
 Svarbiausiose pozicijose budima nuolat. Toks postas, paprastai, susideda iš trijų 

žmonių ir lengvojo arba sunkiojo kulkosvaidžio. Postas yra įkastas ir užmaskuotas. 
 Aukštesniame taške (kalva, namo stogas, medinis bokštas) įrengiamas stebėjimo 

postas. Šis turi prožektorių. Iš čia gali būti apšviečiami saugomas objektas (pvz. tiltas) 
ir aplinka. 
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Kelių arba geležinkelių atraminio punkto struktūra 
▲ Stebėjimo postas. Kartu ir prožektoriaus stovas aplinkai apšviesti. 
● Posto vieta. Įkasta ir užmaskuota.  
 

 Aplinka prie ir po saugomu objektu (pvz. tiltu) užminuojama, kad apsunkintų 
sprogdintojų grupių patekimą. 

 Šalia esančiuose krūmynuose, miškeliuose ir aukštumėlėse išdėstomos priešpėstinės 
minos ir sprogstamieji spąstai, kad apsunkintų nepastebimą partizanų artėjimą. 

 Miškas išilgaiai geležinkelio linijos ir kelio iškertamas 200 m pločio juosta, kad būtų 
apsunkintas diversantų priėjimas. 

 Atraminis punktas turi užmezgęs telefono ir radijo ryšį su aukštesniąja vadaviete. 
 Atraminio punkto įgula skirstoma į 3 pamainas. 

o I pamaina: postų tarnyba atraminiame punkte. 
o II pamaina: patrulių (kelių ir geležinkelių apsauga). 
o III pamaina: Poilsis (ši pamaina yra kartu ir kovos rezervas). 
Kiekvienoje pamainoje – trečdalis turimų pajėgų. Kiekviena pamaina trunka 8 
valandas. 

 
Naikintojų būrių naudojimas 
 

 Naikintojų kuopos uždavinys yra „laisvoji medžioklė“. 
 Naikintojų kuopai skiriamas maždaug 15 x 15 km (225 km2) veikimo plotas. 
 Naikintojų kuopa sudaro tik griaučius atskiriems būriams, atitinkamai naikintojų 

būriams (tiekimo ir žvalgybos pagrindas). 
 Atskiri naikintojų būriai, paprastai, dirba smarkiai nutolę vienas nuo kito. Atstumas 

gali siekti iki 10 km. 
 Tik ypatingais atvejais naikintojų būriai sutelkiami ir naudojami kaip vienetas. 
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Naikintojų kuopa 
Valdymo būrys Žvalgybos būrys Ugnies būrys Naikintojų būriai 

 Kuopos grandis 
 Sanitarijos grandis 
 Radistų grandis 
 Kinologų skyrius 
 Tiekimo skyrius 

 Būrio grandis 
 3 patruliai po 1 

puskarininkį + 6 karius 

 2 kulkosvaidžiai 
 2 minosvaidžiai 
 2 beatatrankiai 

pabūklai 

 Būrio grandis 
 3 skyriai po 1 

puskarininkį + 6 karius  

 
 Kinologų skyriuje - 4-5 kinologai su pėdsekiais šunimis. Naikintojų būriams kinologai 

priskiriami iškilus reikalui. 
 Tiekimo skyrius turi 1 visureigį ir 10-12 nešulinių gyvulių. Jis atsakingas už tiekimą 

atskiriems naikintojų būriams. Skyrius paslepia sutartose vietose šaudmenis ir maistą. 

 
124 pav. 
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Naikintojų būrys nakties žygyje. Priekyje – kinologas su pėdsekiu šunimi. 

 



202 
 

 
126 pav. 

 



203 
 

 
127 pav. 
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 Ugnies būrys sunkiųjų ginklų ir šaudmenų transportui turi nešulinių gyvulių. Išimties 
tvarka jis motorizuojamas arba permetamas sraigtasparniu. 

 Naikintojų būrys turi lengvuosius kulkosvaidžius, automatus, rankines granatas ir 
priešpėstines minas. 

 Žvalgyba yra lemiančiai svarbi. Skiriame: 
a) strateginė žvalgyba; 
b) taktinė žvalgyba. 

 Strateginė žvalgyba nuolatos atliekama visoje naikintojų komandos veikimo srityje ir 
nepriklauso nuo momentinių poreikių. 

 Taktinė žvalgyba taikoma kartas nuo karto momentiniams poreikiams patenkinti. 
 Įsakymus strateginei žvalgybai duoda kuopos komendantas. Įsakymus taktinei 

žvalgybai duoda atskirų naikintojų būrių vadai. 
 Strateginę žvalgybą vykdo atskiri žvalgai arba žvalgų patruliai (2-3 žmonės). Čia priešas 

vilki civilę aprangą ir apsimeta „partizanais“, kad suklaidintų gyventojus. 
 Naikintojų būrių veikimo teritorijos: 

a) kur partizanų padaliniai traukia į ir grįžta iš puolimo; 
b) kur jie renka maistą. 

 Naikintojų būrių įsitraukimo momentas: Kai partizanai po puolimo traukiasi, tuomet 
naikintojų būriams ateina metas stoti į mūšį. Dabar persekiotojas ima sekti partizanų 
pėdomis. 

 Kiekvienas naikintojų būrys turi užduotį ištisas paras, o kartais ir savaites medžioti 
konkretų partizanų padalinį. Tam naikintojų būrys turi: 

a) visus savo judesius išlaikyti paslaptyje; 
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b) pats gyventi kaip partizanų padalinys. 
 
 
Didesnių junginių valymo taktika: 
 
Bendrai: 

 Neužtenka vien užimti partizanų judėjimo apimtą teritoriją. Partizaniniame kare lemia 
tik sunaikinimas (užmušimas, paėmimas į nelaisvę). 

 Valymo akcijose partizanai turi būti apsupti. Uždarymas be spragų yra ypač svarbus, 
kadangi partizanai tik kraštutiniais atvejais stoja į kovą, o dažniausia stengiasi 
prasprukti. 

 Metodai: 
1. „Prasisunkti“ pro apsupimo žiedą; 
2. „Pasislėpti“ kaip nekalti civiliai apsuptos teritorijos viduje. 

 Planuojamos valymo akcijos išlaikymas paslaptyje turi lemiamą reikšmę. Tačiau tai 
retai kada pavyksta. Partizanai turi per daug „nekaltų“ padėjėjų ir informatorių. 

 Pagelbėti gali: 
1. greitas veikimas; 
2. staigus kuo didesnės teritorijos apsupimas ir po to kruopštus ir laikui imlus 

šukavimas. 
 Greitas veikimas reiškia: 

1. valymo pajėgų rinkimas ir organizavimas toli nuo veikimo zonos; 
2. greitas ir kompaktiškas atvežimas (geležinkeliu, sunkvežimiais, 

sraigtasparniais); 
3. trumpas pasiruošimas. Idealiu atveju netgi pasiruošimo atsisakymas ir 

partizanų judėjimo apimtos teritorijos apsupimas iškart po išsilaipinimo. 
 Partizanų suradimui ypač vertingi du būdai, kurių terminai paimti iš medžioklės srities: 

1. „Katilu“. 
2. „Su varovais“. 

 
„Katilu“ „Su varovais“ 

Lėtas sistemingas apsuptos teritorijos 
suspaudimas. Žiedas iš visų pusių 
koncentriškai siaurinamas. 

Viena apsupimą vykdančių pajėgų dalis lieka 
pozicijose. Kita varo partizanus link pozicijų. 

 Reikalauja labai daug pėstininkijos. 
 Mažos sunkiųjų ginklų panaudojimo 

galimybės. 
 Reikalauja specialaus labai gero 

naudojamų pajėgų apmokymo. 

 Reikalauja mažiau pėstininkijos. 
 Geros sunkiųjų ginklų panaudojimo 

galimybės. 
 Būdas yra paprastas ir gali būti greitai 

pritaikytas. 
 

 Šiuolaikinis priešas, paprastai, naudos būdą „Su varovais“. Jis yra visiškai motorizuotas 
ir turi daug sunkiųjų toliašaudžių ugnies priemonių. Be to, jis turi tik nedaug žmonių 
savo daliniuose (apie 500 žmonių pėstininkų batalione). Todėl jis pasirinks būdą, kuris 
reikalauja mažiau žmonių ir teikia daugiau šansų sunkiesiems ginklams. 

 Tad toliau verta aptarti tik būdą „Su varovais“. 
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Pajėgų naudojimas: 
 Kadangi, visų pirma, bus „šukuojama“, o ne „kovojama“, reikalingas ženklus 

pranašumas. 
 Pranašesnė ginkluotė ir apmokymas mažai tepadeda, kadangi partizanai vengia bet 

kokių lemiamų kovų. 
 Kovoje prieš partizanus visuomet reikia daugiau pajėgų, negu prireiktų tokio pat 

dydžio priešo sunaikinimui „įprastiniame“ kare. 
 Kad sugebėtume medžioti tik 100 žmonių partizanų junginį, dažnai prireikia net 3-4 

batalionų (1500 – 2000 žmonių). 
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Valymo dalinio struktūra metode „Su varovais“: 
 Pėstininkai ir sunkieji ginklai turi būti perorganizuoti: perkrauti kulkosvaidžius, 

minosvaidžius ir beatatrankius pabūklus ant nešulinių gyvulių. 
 Motorizuotas rezervas susodinamas į siauras, padidinto pravažumo transporto 

priemones, kurios tikrai galėtų manevruoti taip pat ir siaurais keliais. 
 Artilerija organizuojama baterijomis arba skyriais lanksčiam šaudymui. 
 Paramai iš oro tinka, visų pirma, ginkluoti sraigtasparniai ir senesni, lėti bombonešiai. 
 Tiekimas perorganizuojamas ant nešulinių gyvulių arba į sraigtasparnius. 

 
Akcijos vadas 

Paramos pajėgos Pozicijų pajėgos (gaudymo 
tinklas) 

Valymo pajėgos (varovai) 

 Artilerija 
 Bombonešiai 
 Ginkluoti sraigtasparniai 

 ¾ turimų sunkiųjų ginklų 
(kulkosv., minosv., pabūklai) 

 Didžioji pėstininkų ir 
artileristų vadovų dalis 

 ¼ turimų pėstininkų 

 ¾ turimų pėstininkų  
 ¼ turimų sunkiųjų ginklų (kulkosv., 

minosv., priešt.pabūklai) 
 Kai kurie pėstininkų ir artileristų vadovai 

   Valymo 
skraistė 

Motorizuotas 
rezervas 

Paramos 
ginklai 

 
Karyba metode „Su varovais“: 

 Partizanų junginys staigiai apsupamas. 
 Pozicijos ir apsupties linija parenkama taip, kad ją galima būtų lengvai pasiekti 

transporto priemonėmis. 
 Valymo akcijos pradžioje palankioje vietovės vietoje (upė, kalvų grandinė, slėnis ir 

t.t.) įrengiamas gaudymo tinklas, į kurį varomi partizanai. 
 Sumanus vietovės parinkimas leidžia gaudymo tinklą išlaikyti minimaliu personalo 

skaičiumi. Tuomet užtektinai stiprios pajėgos gali būti skirtos pačiam valymui. 
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 Gaudymo tinklo pozicijos turi turėti gerą apžvalgą ir užtektinai platų šaudymo lauką 
sunkiajai ginkluotei. 

 Plona pėstininkų grandinė  plačiu frontu pėsčiomis šukuoja partizanų judėjimo 
apimtą teritoriją. Fronto plotis kuopai – iki 3 km. 

 Valymo grandinėje yra kinologų su pėdsekiais šunimis. 
 Valymo grandinei papildomai priskiriami kvotos specialistai (policijos pareigūnai). 

Suimtieji iš karto apklausiami. 
 Už valymo grandinės pakankamai dideliu atstumu seka motorizuotas rezervas. 
 Jei valymo grandinė sutinka stiprų pasipriešinimą, radijo ryšiu iškviečiamas rezervas. 
 Partizanai kovoja visada gynybiškai. Net ir užspeisti, jie stengiasi išsisukti. Todėl 

valymo grandinė turi turėti daug automatinių ginklų (automatų, lengvųjų 
kulkosvaidžių), kad greitai pasiektų ugnies pranašumą. Tik taip atsiranda perspektyva 
išsklaidytus partizanus, taip sakant, „prikaustyti“ ugnimi, kad galima būtų juos vienu 
smūgiu sunaikinti. 

 Granatsvaidžiai labai pasitarnauja kaip „grubi priemonė“ prieš kulkosvaidžių ir šaulių 
pozicijas. 

 Kuo greičiau vyksta puolimas, tuo daugiau partizanų sunaikinama. Kuo puolimas 
vyksta lėčiau, tuo daugiau partizanų randa galimybių prasprūsti. 

 Mūšis beveik visuomet vyksta miške. Užspeisti partizanai bando užvilkinti kovą iki 
nakties, kad prisidengę tamsa žūtbūtinai išsiveržtų. 

 Kai partizanai prasiveržia, apsupties žiedas iš karto vėl uždaromas. Rezervai perima 
išsiveržusių partizanų persekiojimą. 
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