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Kova prieš civilį pasipriešinimo judėjimą 
 
Bendrai: 
 

 Policija ir kariuomenė bendrai kovoja prieš civilį pasipriešinimo judėjimą. 
 Policija perima techniškai sunkias užduotis, reikalaujančias mažai personalo, tačiau 

gilių specialiųjų žinių. Kariuomenė perima užduotis, reikalaujančias daug pajėgų. 
 Skiriamos: 

a) policijos priemonės; 
b) kariuomenės priemonės. 

 Skiriamos taip pat: 
a) kasdienės rutininės priemonės; 
b) specialiosios operacijos. 

 Policijos priemonės turi kriminalinį profilį. 
 Kovos priemonės remiasi kariuomenės taktika ir kovos technika. Čia kalbama, visų 

pirma, apie: 
a) sargybos ir apsaugos tarnybas; 
b) kovą vietovėje. 

 Naudojama taktika labai skiriasi nuo to, ką dalinys yra išmokęs prieš tai. 
 Pradedant kuopos komendantu ir aukščiau, visi turi ženkliai pakeisti mąstymą. Tačiau 

kovos technikos detalės iš esmės lieka tos pačios. Atskiriems kareiviams, o taip pat ir 
žemesniesiems vadams (skyrių ir būrių) reikia tik nedaug papildomų mokymų. 

 
Darbo pasidalinimas 

Vien tik policija Policija, padedant kariuomenei Kariuomenė, padedant policijai 
 namų kratos 
 suėmimai 
 atskirų praeivių kontrolė 
 telefono pokalbių kontrolė 
 pašto cenzūra 

 gatvių kontrolė 
 namų blokų ir ištisų kvartalų 

šukavimas 
 masinių demonstracijų 

slopinimas 
 radijo pelengavimas 

 sukilimų slopinimas 

 Vadovauja ir vykdo policija. 
Kariuomenė atlieka tik pagalbines 
funkcijas. 

Vadovauja ir vykdo kariuomenė. 
Policija atlieka tik pagalbines 
funkcijas. 

 
 
Gatvių kontrolė 
 

Kontrolės padalinys 
Užkardos grandis Sargybos grandis Kratos grandis Transporto grandis 

 3 žmonės su automatais 
 ispaniškieji raiteliai 
 spygliuotosios vielos 

ritiniai 

 4 žmonės su automatais 
 

 2 žmonės su automatais 
 

 1 vairuotojas 
 2 žmonės su automatais 
 1 dengtas sunkvežimis 
 

 
 Gatvių kontrolės tikslas: 

a) rasti nelegalaus bagažo (ginklų, sprogmenų, atsišaukimų, pogrindžio laikraščių 
ir t.t.); 
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b) asmens dokumentų kontrolė. 
 Atliekant gatvių kontrolę, netikėtai atitveriama 200 m ilgio gatvės atkarpa.  Po to 

kontroliuojami praeiviai. 
 Kontrolės akcijos vadas yra policijos arba kariuomenės karininkas. 

 

 
135 pav. 

 
 Kontrolės padalinys atvyksta dengtu sunkvežimiu. Žmonės iššoka ir akimirksniu 

pradeda darbą. 
 Užkardos grandis išdėlioja spygliuotosios vielos ritinius ir palieka tik siaurą praėjimą, 

ties kuriuo sustoja. 
 Sargybos grandis varo praeivius ir sustato juos palankioje vietoje į tvarkingą ir lengvai 

apžvelgiamą vorą (pvz. keturgubą koloną ir t.t.). Po to stebi praeivius ir kreipia dėmesį 
į tai, kad niekas neišmestų ar nepaslėptų daiktų. 

 Kratos grandis apieško atskirus praeivius. Vienas žmogus su automatu stebi įtariamąjį. 
Kitas apieško ir patikrina rankinį bagažą (portfelius, krepšius ir t.t.). 

 Suimtieji perduodami transporto grandžiai. 
 
 
Paieškos akcijos 
 
Bendrai: 

 Skiriama: 
a) šukavimas; 
b) krata. 

 „Šukavimas“ yra grubesnis metodas. „Krata“ yra subtilesnis metodas. 
 
Šukavimas: 

 Akcijos tikslai: pirminis – asmenų medžioklė, pvz. pabėgusių diversantų, 
sąmokslininkų ir t.t. Antrinis – daiktų paieška. 

 Tinkamas didesnių objektų kontrolei, pvz. namų blokams, ištisiems kvartalams, 
ištisiems miškams ir t.t. 

 Reikalauja santykinai nedaug laiko. 
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 Reikalauja daug personalo. 
 Po trumpo instruktavimo gali vykdyti kiekvienas dalinys. 
 Duoda tik grubius rezultatus. Profesionaliai paslėptų daiktų beveik nerandama. 

 
Krata: 

 Akcijos tikslas: daiktų paieška, pvz. radijo aparatų, spaudinių, smulkių daiktų ir t.t. 
 Taikytina tik mažiems objektams, pvz. atskirai patalpai, butui, daugių daugiausia, 

mažiems pastatams.  
 Reikalauja mažai personalo. 
 Reikalauja ypatingai daug laiko. 
 Gali atlikti tik žmonės su nuodugniu specialiuoju išsilavinimu. 
 Yra „kryptinga akcija“. Taikoma tik tuomet, kai kyla tikras ir pagrįstas įtarimas. 
 Duoda gerus rezultatus. Randami ir profesionaliai paslėpti daiktai. 

 
 
Namų bloko šukavimas 
 

 Akciją vykdantis dalinys skirstomas į: 
a) naikintojų padalinį; 
b) kratos padalinį; 
c) užkardos padalinį. 

Smulkesnę struktūrą žr. 136 pav. 
 Akcija skaidoma į: 

a) žvalgybą; 
b) užkardymą (apsupimą); 
c) šukavimą. 

 Prieš akciją atliekama žvalgyba. Žvalgyboje dalyvauja akcijos vadas, o taip pat ir 
žemesnieji vadai. Žvalgyba atliekama civiliais drabužiais. Ji apima: 

a) atskirų padalinių atvykimo kelius ir išlaipinimo vietas; 
b) užkardos struktūrą: kliūtis, ugnies paramos grandžių ir arešto grandžių 

pozicijas; 
c) apklausų vykdymo vietą. 

 Jei tik įmanoma, atvykimas ir apsupimas vyksta ryto sutemose prieš žmonėms 
vykstant į darbą. Tuo priešas skuba kiek tik gali, kad tu negalėtum imtis atsakomųjų 
priemonių (pabėgti, pasislėpti, suorganizuoti pasipriešinimo). 

 Laiko taupymo ir netikėtumo išsaugojimo sumetimais atsisakoma pasiruošimo. Atskiri 
padaliniai atvažiuoja iš skirtingų pusių sunkvežimiais tiesiai prie objekto. Žmonės 
iššoka ir užima savo vietas. 

 Užkardos padalinys apsupa visą pastatų bloką. Tam naudojamos ir mobiliosios 
užtvaros (spygliuotų vielų ritiniai). Pastarosios palengvina kontrolę ir sutaupo 
personalo. 

 Kiekvienam fasadui priskiriama po ugnies paramos grandį. Ši stebi duris, langus, 
stogus bei rūsio angas ir yra pasiruošusi numalšinti galimą ginkluotą pasipriešinimą. 

 Kiekvienam fasadui priskiriama po arešto grandį. Ši turi sulaikyti, jei galima gyvus, iš 
pastato sprunkančius asmenis. 

 Kai pastatų blokas apsupamas, kratos padalinys sistemingai šukuoja pastatą po 
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pastato. 
 Iškart išskiriamas dvigubas postas į pastogę, kad galima būtų sutrukdyti pabėgti 

stogais. 
 Kiekviename aukšte statomas postas, kuris stebi visų butų duris. 
 Į pirmąjį aukštą eina trys žmonės. Po vieną žmogų kontroliuoja priekinį ir galinį namo 

įėjimus, o trečiasis  stebi įėjimą į rūsį. 
 Namo gyventojai surenkami ir nuvedami į lengvai stebimą vietą (vidinį kiemą, sienos 

kampą ir t.t.). Namo sargas turi pasakyti, ar visi susirinkę, ko trūksta ir kas nėra šio 
namo gyventojas. Įtariamieji nuvedami į kvotos vietą ir ten apklausiami. 

 Tik tuomet prasideda tikrasis šukavimas. Gyventojai pakviečiami, kai ateina jų buto 
eilė. Durys, kurios negali būti atidarytos, beatodairiškai išlaužiamos. Tas pat galioja 
uždarytiems baldams, lagaminams, dėžėms ir t.t. 

 

 
136 pav. 

 
 Kratos metu svarbiausią darbą atlieka priskirtieji policijos specialistai. Jau vien tik šių 

nekenčiamų ir bauginančių funkcionierių pasirodymas gyventojus išgąsdina ir 
prislegia. Taip pat ir pačiame akcijos vidiniame vyksme mažai dalyvaujančių kareivių  
buvimas ypatingai skatina nepatekti į politiškai nepatikimųjų tarpą. 
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137 pav. 

 

 
138 pav. 

 
Namo krata 
 
Bendrai: 

 Kratos komanda skirstoma į: 
a) išorės stebėsenos grupę; 
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b) kratos grupę. 
 Namo kratos vadas koordinuoja išorės stebėsenos ir kratos grupes. 
 Išorės stebėsenos grupėje yra mažiausia 2 žmonės su automatais. Grupė turi neleisti: 

a) niekam pabėgti iš namų; 
b) išmesti per langą daiktus. 

Išorės stebėsenos grupė pradeda darbą prieš tai, kai kratos grupė įžengia į 
butą. 

 Kratos grupė susideda iš: 
a) grupės vado. Vadovauja kratai; 
b) sargybinio. Stebi įtartinus asmenis; 
c) vienos ar daugiau kratos grandžių. Vykdo kratą. 

 

 
139 pav. 

 
 Gyventojai sukviečiami, informuojami ir po to stebimi. Jei laukdami jie gali sėdėti, 

pirmiausia, reikia patikrinti kėdes, ar nėra paslėptų daiktų. 
 Reikalaujama nuomos sutarties, kad nebūtų praleistos jokios butui priklausančios 

patalpos (palėpės, rūsiai, sandėliukai, garažai, stoginės ir t.t.). 

 
140 pav. Išorės stebėsenos struktūra 
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Patalpos krata: 

 Kai tėra viena kratos grandis, vadas nusprendžia, kuria tvarka bus apieškomos 
patalpos. Kai yra daugiau kratos grandžių, vadas nusprendžia, kas ką apieškos. 

 Vienai patalpai racionaliai apieškoti reikalingi 2-3 žmonės. 
 Grupės vadas padalina patalpą. Kiekvienoms dviem sienoms  paskiriamas atsakingas. 

Trečiasis žmogus perima patalpos vidurį. Plotų ribos pažymimos kreida ant grindų 
(kilimų), sienų ir lubų. Plotų sandūros yra svarbios. Čia galima lengva ko nors 
nepastebėti. 

 Grupės vadas kratoje nedalyvauja. Jis rūpinasi bendra eiga ir užtikrina, kad nieko 
neliktų praleista. 

 Apieškomi baldai, kilimai, užuolaidos, tapetai, medžio apmušalai, šiukšliadėžės ir 
krosnys. Gėlių vazonai ištuštinami, konservų stiklainiai bei dėžutės atidaromos ir t.t. 
Gulintys ligoniai ar kūdikiai vežimėliuose iškeliami ir apieškomi. 

 Techninė taisyklė sako: Kiekvienas ieško taip rūpestingai, kad jam pabaigoje netektų 
visko pradėti iš naujo, tačiau kad būtų tikras, jog nieko neliko nepastebėta. 

 Kas ką nors yra paslėpęs, tas turi tendenciją lyg užhipnotizuotas vis žvilgčioti 
slaptavietės kryptimi. Sargybinis tai žino ir kreipia dėmesį į žiūrėjimo kryptį. 

 Asmenys, kurie kratos metu įeina į kambarį, yra suimami. 
 Kai suskamba telefonas, ragelis nekeliamas, kad sudarytum įspūdį, jog nieko nėra 

namuose. Antraip, svetimas policijos balsas išduotų akciją. Taip pat ir namo gyventojai 
negali kalbėti, kad nekalta susitarta fraze neperduotų perspėjimo. 

 
Aikštės atlaisvinimas 
(Masinės gyventojų demonstracijos išvaikymas prie vyriausybės, partijos būstinių ar valdymo 
įstaigų) 
 
Bendrai: 

 Kalbama apie tai, kaip atlaisvinti aikštę greitai ir užtikrintai, tačiau tuo pat metu ir be 
žmonių aukų bei su minimaliu sužeistųjų skaičiumi. 

 Susirinkusi minia turi turėti galimybę greitai ir nekliudomai pasišalinti. 
 Todėl reikia: 

a) Sąmoningai daug gatvių palikti tuščias, kad minia galėtų pasišalinti. 
b) Aikštę laisvinti tik iš vienos pusės. Tam reikia pasirinkti tą pusę, kurioje į aikštę 

sueina mažiausiai gatvių.  
c) Garsiakalbiu perduoti įsakymą atverti gretimų namų duris, tačiau uždaryti 

visus langus (taip, iš vienos pusės, minia galės pro duris pabėgti į namus, tačiau 
negalės taip lengvai šaudyti į kariuomenę pro uždarytus langus!). 

 Reikia skirti du atlaisvinimo būdus: 
a) laisvinimą žmonių pagalba, t.y. taip vadinama „policijos grandine“; 
b) laisvinimą transporto priemonių grandine. 

 Policijos grandinės pagalba galima išsklaidyti tik mažesnes ar vidutines žmonių minias. 
 Didelės žmonių minios turi būti išstumtos automašinų grandine. 

 
Policijos grandinė: 
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Skiriame: 

 
141 pav. 

 

 
142 pav. 

 
 Policininkai grandinėje stovi petys petin, be tarpų tarp vienas kito. Šautuvas su uždėtu 

durklu yra atkištas priekin. Durklas – krūtinės aukštyje. Ginklas yra užtaisytas ir jo 
saugiklis įjungtas. 

 Už policijos grandinės, 1-2 m atstumu, seka ašarinių dujų metikai. Kiekvienas nešasi 
perpetiniame krepšyje mažiausia 30 ašarinių dujų užtaisų. Papildomi užtaisai vežami 
vado automašinoje, kad metikai galėtų pasipildyti atsargas akcijos metu. 

 20-30 m už metikų eina artimasis rezervas. Jis turi: 
a) prireikus sustiprinti policijos grandinę;  
b) sulaikyti prasiveržusius asmenis; 
c) perimti suimtuosius  ir juos perduoti pagrindiniam rezervui. 

 Toje pačioje linijoje važiuoja ir vadas. Jis stovi aukštesnėje vietoje ant tanko arba 
šarvuočio, kad galėtų matyti dalinio narius ir gyventojų minią. Vadas turi radijo ryšį su 
aukštesne vadovybe. Jis taip pat turi garsiakalbį, kad galėtų: 

a) kalbėti miniai; 
b) nepaisant bendro triukšmo perdavinėti įsakymus ir komandas savo 

padaliniams. 
Vado automašinoje sėdi 3-4 vado apsaugos žmonės. Jie neleidžia, kad 
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demonstrantai liptų į automašiną, nutrauktų anteną ar mėtytų padegamojo 
skysčio butelius. 

 Visi žmonės užsimauna dujokaukes. Vadas paruoštą dujokaukę turi pasikabinęs ant 
krūtinės. Užmauta dujokaukė trukdo komunikavimui. 

 Prieš prievartinį aikštės atlaisvinimą žmonių minia perspėjama. Perspėjimas gali 
skambėti maždaug taip: „... Dėmesio! Dėmesio! Kalba tvarkos priežiūros dalinys! – 
Reikalaujame palikti aikštę gera valia! – Duodame 10 minučių laiko! Po to aikštė bus 
valoma jėga!“. Šis perspėjimas pakartojamas kelis kartus su mažomis pertraukomis. 
Pasibaigus terminui, dalinys ima veikti. 

 Vado įsakymu metami ašarinių dujų užtaisai. Dujų panaudojimas turi būti greitas ir 
koncentruotas. Ašarinės dujos turi poveikį tik tuomet, kai trumpu laiku (per 1-2 
minutes) panaudojami keli šimtai užtaisų. Metikai išsklaido metimus į plotį ir gylį. 
Tolimi metimai yra ypač svarbūs, kad būtų pasiektos ir toliau stovinčios minios dalys. 

 Po to įsitraukia padaliniai su durtuvais. Einama ramiu žygio tempu ir kruopščiai 
išlaikant rikiuotę. Tempas priderinamas prie lėčiausių dalių.  Greičiausiai judantys 
padaliniai negali tiesiog išsišauti į priekį ir tuo suardyti grandinės. Dažnai daromi 
tarpiniai sustojimai, kad vėl būtų atstatyta tvarka. 

 Užkardos padalinys seka iš paskos ir mobiliosiomis užtvaromis (ispaniškaisiais 
raiteliais, spygliuotųjų vielų ritiniais ir t.t.) užtveria pražygiuotas šonines gatves. Prie 
kiekvienos užtvaros paliekama keturių automatais ginkluotų žmonių užkardos 
grandis. Ji neleidžia grįžtantiems demonstrantams išardyti užtvaros. 

 
Transporto priemonių grandinė 

 Aikščių atlaisvinimui naudojami tankai, šarvuočiai arba sunkvežimiai. 
 Transporto priemonės išrikiuojamos viena linija su kiek išsikišusiu vienu sparnu 

geresnei apžvalgai. 
 Atstumai tarp transporto priemonių: 

a) sunkvežimiams 0,80 – 1,00 m; 
b) tankams ir šarvuočiams  1,50 – 2,00 m. 

 Ant transporto priemonių susėdę pėstininkai neleidžia, kad: 
a) minia plėšytų antenas, gaireles, įrangą ir t.t. arba mėtytų padegamojo skysčio 

butelius; 
b) atskiri žmonės prasmuktų į tarpus tarp transporto priemonių. 

 Už tankų tam tikru atstumu seka rezervas sunkvežimiuose. Rezervas turi: 
a) mobiliomis užtvaromis (ispaniškaisiais raiteliais, spygliuotųjų vielų ritiniais) 

atitverti šalutines gatves ir neleisti, kad žmonių minios dalis suplūstų atgal ir 
patektų į atlaisvinimo pajėgų užnugarį; 

b) perimti suimtuosius ir juos išvežti. 
 Minios sustabdymas ir atstūmimas vyksta žingsnio tempu. 
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143 pav. 

 

 
144 pav. 
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Kova prieš neramumus ir sukilimus 
 
Bendrai: 
 

 Okupacinė valdžia naudoja maksimaliai dideles pajėgas, kad išvengtų pralaimėjimo 
rizikos. Valdžios pralaimėjimas suteiktų sukilimo judėjimui stiprų postūmį. Visi ligi tol 
dar atsargiai laukiantieji taptų aktyviais kovotojais. 

 Priešas turi tokias galimybes: 
Planinga, demonstratyvi kova Netikėti puolamieji smūgiai 

 Turi sukrėsti ir skatinti atsitokėti. 
 Tačiau duoda sukilėliams laiko atsakomosioms 

priemonėms. 

 Neduoda sukilėliams laiko atsakomosioms 
priemonėms. 

 Okupacinė valdžia turi improvizuoti ir todėl 
rizikuoja sulaukti kontrsmūgių. 

Šis būdas naudojamas: 
 kai sukilimas - jau labai išplitęs; 
 kai sukilimo judėjimas - labai stiprus. 

Šis būdas naudojamas: 
 kai sukilimas dar tik prasideda; 
 kai sukilimo judėjimas – santykinai silpnas. 

 
 
Žvalgyba 
 

 Prieš tai, kai okupacinė valdžia pradeda kovą prieš sukilimą, ji atlieka žvalgybą. 
Žvalgybos organai dirba, dažniausia, civiliais drabužiais. 

 Žvalgyba apima karines ir politines aplinkybes. 
 Žvalgomi tokie punktai: 

a) politinės aplinkybės: 
 Kokių simpatijų ir kokios praktinės paramos sukilėliai sulaukia iš 

gyventojų? 
 Ar dar veikia valdymo organai ir policija? 
 Kokių nuostatų laikosi „marionetinė valdžia“? Ar ji dar „kietai“ laikosi, 

ar galvoja, kad atėjo metas perbėgimui? 
b) karinės aplinkybės: 

 Sukilėlių ginklai ir šaudmenys. Ar sukilėliams vadovaujama kariškai 
profesionaliai, ar jie veikia diletantiškai? 

 Apytikris neramumų apimtos teritorijos dydis. Esminiai aspektai. Užimti 
objektai. Įrengtos gynybinės linijos ir t.t. 

 
 
Puolimo pajėgų skirstymas 
 
Bendrai: 
 

 Kovoje prieš sukilimą dalyvauja: 
a) okupaciniai daliniai (reguliarioji kariuomenė); 
b) partijos kariuomenė (saugumo daliniai) 1; 
c) politinė policija. 

[ 1 Palyginama su vokiečių SS Antrajame pasauliniame kare arba rusų NKVD. Taip pat žr. ankstesnį psl.] 
 Pagrindinį vaidmenį vaidina partijos kariuomenė.  
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 Okupacinė kariuomenė bei politinė policija atlieka pagalbines funkcijas ir sustiprina ne 
tokias skaitlingas partijos formacijas. 

 Okupacinė kariuomenė sudaro apie 75%, partijos kariuomenė ir politinė policija – apie 
25% naudojamų pajėgų dalį. 

 Skirstymas: 
Visos akcijos vadas 

Užkardos pajėgos Valymo pajėgos Pagrindinis rezervas 
Apie 30% Apie 50% Apie 20% 

 Okupacinė kariuomenė 
 Suėmimai 
 Atskirų praeivių patikros 

 Partijos kariuomenė 
 Politinė policija 
 Atskiri kariuomenės daliniai 

 Okupacinė kariuomenė 

 Išorinės užkardos 
 Vidinės užkardos 

 Šturmo grupės 
 Ugnies paramos grupės 
 Šukavimo padaliniai 
 Artimasis rezervas 

 

 
 Visos akcijos vadu gali būti: 

a) aukštesnysis policijos vadas; 
b) aukštesnysis partijos kariuomenės vadas; 
c) išimtinu atveju, aukštesnysis kariuomenės vadas2. 

[ 2 Tik jeigu jis yra politiškai visiškai patikimas ir nenusileidžia brutalumu abiems kitoms paminėtoms 
vadų kategorijoms.] 

 
Išorinės užkardos: 
 

 Išorinė užkarda turi nutraukti draudžiamą eismą ir kartu apsaugoti valymo pajėgas 
nuo išorės trikdžių. 

 Išorinė užkarda blokuoja tik pagrindinius kelius sukilimo teritorijos periferijoje. 
Kalbama apie mažai tankų tinklą, kuris gali būti lengvai apeinamas už pagrindinių 
gatvių ribų. 

 Atskirus postus sudaro 1-2 tankai ir vienas pėstininkų skyrius. 
 
Vidinės užkardos: 
 

 Vidinė užkarda turi neleisti prasmukti sukilėliams. Todėl ji yra kaip įmanoma tankesnė 
ir be spragų. 

 Vidinėms užkardoms parenkamos vietos, turinčios platų šaudymo lauką: parkai, 
aikštės, plačios gatvės, geležinkelio bėgiai, kanalai ir t.t. Tuo būdu, valymo pajėgų 
naudai sutaupoma personalo. 

 
Valymo pajėgos: 
 

 Valymo pajėgos skirstomos į šturmo grupes, ugnies paramos grupes, šukavimo 
padalinius ir artimąjį rezervą. 

 Šturmo grupes skiria kariuomenė ir jos susideda iš pėstininkų ir šarvuočių. Šios grupės 
naikina sukilimo žindinius. 



224 
 

 Ugnies paramos grupes skiria kariuomenė ir jos susideda iš atskirų tankų, šturmo 
pabūklų, prieštankinių pabūklų ir minosvaidžių. Šios grupės padeda šturmo grupėms 
veržtis pirmyn. 

 Šukavimo padalinius skiria partijos kariuomenė ir politinė policija. Šie padaliniai valo 
užimtas teritorijas. 

 Artimąjį rezervą skiria kariuomenė. Rezervas remia puolimą, atitveria šalutines gatves, 
išveža suimtuosius ir t.t. 

 
 
Kovos technika 
 

 Į neramumų apimtą teritoriją įžygiuojama ankstyvų rytą (02:00 – 04:00). Okupacinė 
valdžia nori sukilėlius, taip sakant, užklupti „lovose“. 

 Įžygiuojant nutraukiamas viešasis telefono ryšys, kad sukilėliai negalėtų perduoti 
pranešimų. 

 Sukilimo apimtoje teritorijoje nutraukiamas elektros ir vandens tiekimas. 
 Mechanizuoti daliniai apsupa miestą, kad būtų:  

a) užkirstas kelias sukilėliams pasitraukti; 
b) nutrauktas maisto tiekimas; 
c) užkirstas kelias pagalbai iš išorės. 

 Atskiri šarvuoti šturmo būriai veržiasi pagrindinėmis miesto ašimis centro link. Jie turi 
užimti svarbius punktus ir išskaidyti sukilėlius į paskiras nesusijusias grupes. 

 Pėstininkų masė lėtai ir sistemingai šukuoja atskiras miesto dalis, namų blokus bei 
pastatus. 

 Motorizuotas pagrindinis rezervas laikomas parengtyje už vietovės ribų, kad: 
a) būtų atmušti išsiveržimo bandymai; 
b) pakeistų atkovojusius padalinius; 
c) išlygintų nuostolius; 
d) sustiprintų šturmo pleištus; 
e) sunaikintų ypač atkakliai ginamus pasipriešinimo židinius. 

 Visai akcijai vadovaujama radijo ryšiu, sraigtasparniais ir lengvaisiais lėktuvais (žr. 146 
pav.). 
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Karyba gatvėse 
 
Bendrai: 

 Kiekvienai didelei gatvei skiriama po sustiprintą tankais pėstininkų kuopą. 
 Kuopa eina į priekį dviem būriais. Vienas būrys eina pačia gatve. Kitas - vidine puse 

kiemais ir sodais. Išsirenkama ta pusė, kuri teikia geresnę priedangą. 
 Trečiasis pėstininkų būrys seka iš paskos kaip rezervas. 

 
Priešakinis būrys: 

 Priešakinis būrys eina dviem skyriais priekyje. 
 Kiekvienas skyrius eina dešine ir kaire gatvės pusėmis išilgai namų fasadų. Rikiuotė: 

pėstininkų kolona. Atstumas tarp žmonių – 5-10 m. Priešakiniai skyriai išsiunčia po 2 
žvalgus 50-100 m pirma savęs. 

 Trečiasis skyrius seka 50-100 m atstumu iš paskos palankesne gatvės puse. 
 
Kuopos rezervas: 

 Kuopos rezervas susideda iš: 
a) trečiojo pėstininkų būrio; 
b) kulkosvaidžių būrio (4 kulkosvaidžiai); 
c) visų kuopos šarvuočių (8 vnt.). 

 Kuopos rezerve dirba atskiri politinės policijos pareigūnai. 
 Po vieną trečiojo pėstininkų būrio skyrių abejose gatvės pusėse grubiai apieško 

priešakinio būrio praeitus namus. Apieška turi neleisti, kad kuopos užnugaryje vėl 
įsiliepsnotų kovos. 

 Kulkosvaidžių būrys ir šarvuočiai žymia persvara atitveria šonines gatves ir saugo 
kuopos sparnus. 

 Kai priešakinės pajėgos kovoja, kolonos gilumoje esantys žmonės pasitraukia į namus, 
kad išvengtų nuostolių. 

 Prie kiekvienos žygiavimo kryptį kertančios gatvės trumpam sustojama, kad vėl būtų 
atstatyta tvarka kuopoje. 

 Namų apieškos reikalauja daugiau laiko, nei priešakinių pajėgų veržimasis į priekį. 
Todėl rezervas nustato žygiavimo tempą. 

 (žr. 147 pav.). 
 
Barikadų ir gatvių užtvarų įveikimas 
 

 Tankai sustoja už artimosios kovos priemonių (minų, granatsvaidžių, padegamojo 
skysčio butelių) veikimo lauko ribų ir naikina barikadas pabūklų ugnimi. 

 Pėstininkai išlipa iš šarvuočių ir kovodami slenka išilgai namų eilės link užtvaros. 
Išnaudojami sienų plyšiai priešlėktuviniuose rūsiuose. Kur tokių nėra, plyšiai padaromi 
aukštesniuose aukštuose. 

 (žr. 148 pav.). 
 
Didelio objekto (pvz. gamyklų komplekso) valymas 
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 Arealas apsupamas. 
 Privažiavimo keliai užtveriami spygliuotąja viela ir pėstininkais (1). 
 Demonstratyviai privažiuoja tankai ir borto ginklais seka objektą (2). 
 Kulkosvaidžiai pastatomi pozicijose ant kaimyninių pastatų, kad būtų kontroliuojami 

puolamo objekto stogai (3). 
 Šturmo grupė – su ja ir politinės policijos organai – įsiveržia ir šukuoja puolamą 

objektą (4). 
 Įtariamieji suimami ir iškart išvežami paruoštais sunkvežimiais (5). 
 Puolimo rezervas laukia netoliese, kad: 

a) perimtų suimtuosius ir juos saugotų; 
b) reikalui iškilus, sustiprintų šturmo grupę (6). 

 Atvažiuoja garsiakalbių automašina ir perduoda sukilėliams okupacinės valdžios 
nurodymus (7). 

 Sustatomi prožektoriai, kad reikalui esant valymo akcija galėtų būti tęsiama ir naktį 
(8). 

 (žr. 148 pav.). 
 

 
145 pav. 
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Miesto užėmimas po nuslopintų neramumų ar po nugalėto sukilimo 
 
Bendrai: 

 Po sukilimo nuslopinimo gyventojai turi būti išlaikyti paklusnūs. 
 Skiriama: 

Taktinės priemonės Administracinės priemonės 
 Draudžiamųjų zonų sukūrimas. 
 Išorės atraminių punktų sukūrimas. 
 Patrulių siuntimas 

 Nepaprastosios padėties paskelbimas. 
 Nuginklavimas. 

 
Draudžiamoji zona: 

 „Draudžiamoji zona“ okupacinei valdžiai tarnauja kaip bazė. 
 Draudžiamojoje zonoje okupacinė kariuomenė yra griežtai atskirta nuo gyventojų. 

Priežastis: 
a) kariuomenę sunkiau užpulti; 
b) kariuomenė išlieka apsaugota nuo politinės gyventojų įtakos. 

 Draudžiamoji zona parenkama taip, kad svarbūs objektai (pvz. valdymo ar vyriausybės 
būstinės) atsidurtų jos viduje ir tuo būdu automatiškai būtų apsaugotos. 

 Draudžiamoji zona saugoma periferijoje atskiromis sargybomis (postų grandine). 
 Postų grandinė  kiek galima greičiau pakeičiama spygliuotosios vielos užtvaromis. Šios 

yra veiksmingesnės ir taupo žmones. 
 Atskiri postai statomi mažiausia 30 m gilyn už užtvarų, taip kad jie negalėtų bendrauti 

su minia. Tokiu būdu kareivių negali veikti politinė gyventojų įtaka. 
 Postų pozicijos apsaugomos smėlio maišų pylimais. 
 Sustatomos lentelės su užrašais, draudžiančiais peržengti vielų užtvaras. Į tą, kuris 

bando prasiveržti, šaunama be įspėjimo. 
 
Išorės atraminiai punktai: 

 Priešais draudžiamąją zoną sukuriami atraminiai punktai, kurie: 
a) saugo svarbų objektą (tiltą, kryžkelę, aikštę ir t.t.); 
b) suteikia prieglobstį patruliams. 

 Išorės atraminiai punktai naudojami taupiai, kad nebūtų skaidomos pajėgos. 
Pagrindinė taisyklė: geriau mažiau, tačiau stipresnių atraminių punktų! 

 Išorės atraminiai punktai įrengiami tvirtuose, lengvai apginamuose pastatuose ir 
apsupami viela. 

 Išorės atraminiai punktai yra būrio dydžio ir jiems visuomet vadovauja karininkas. 
 
Patruliai: 

 Patruliai turi demonstruoti ir įbauginti. 
 Skiriame „mažuosius patrulius“ ir „didžiuosius patrulius“. 
 Mažesnieji patruliai saugo artimąją draudžiamosios zonos aplinką. Didieji patruliai 

saugo visą miesto teritoriją ir išlaiko ryšį su išorės atraminiais punktais. 
 Mažieji patruliai susideda iš vienos transporto priemonės (1 šarvuotis arba 1 tankas su 

ant jo sėdinčiu pėstininkų skyriumi). 
 Didysis patrulis susideda iš 2 transporto priemonių (1 tankas + 1 šarvuotis). 
 Patruliams vadovauja išimtinai tik karininkai. 
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 Patrulių vadais skiriami tik geriausieji, t.y. beatodairiškiausieji ir labiausiai mėgstantys 
šaudyti karininkai. Jie turi: 

a) užkirsti kelią kareivių ir gyventojų kontaktams; 
b) užtikrinti, kad komanda nesileis žmonių minios nuginkluojama, tačiau, reikalui 

esant, geriau šaudys į moteris ir vaikus arba ant jų užvažiuos tanku. 
 Patruliai važiuoja gatvės viduriu. Kiekvienam patrulio nariui skiriamas tam tikras 

stebėjimo sektorius. 
 Patruliai yra pavojingesni už didelius, sutelktus dalinius, nes jie iš baimės greitai 

pradeda šaudyti. 
 
Nepaprastoji padėtis: 

 „Nepaprastoji padėtis“ paskelbiama atsišaukimų išmėtymu, plakatų išklijavimu, 
garsiakalbiais ir per radiją. 

 Nepaprastoji padėtis, dažniausia, apima šias priemones: 
1. Nakties metui uždaromi restoranai ir pasilinksminimo vietos. 
2. Draudžiama išeiti iš namų nakties metu. 
3. Draudžiama susirinkti daugiau nei 10 asmenų. 
4. Draudžiamos sueigos (klubai, draugijos). 
5. Įvedami karo lauko ir greitieji teismai. 
6. Paskelbiama, kad kiekvienas sutiktas su ginklu rankose iškart bus sušaudytas. 
7. Visos langinės iš gatvės pusės turi būti atidarytos, tačiau visi langai užverti. Į 

atvirus langus šaunama be perspėjimo. 
8. Visos namų, rūsių ir palėpių durys turi būti uždarytos. Svetimi asmenys 

įleidžiami tik juos patikrinus. Už galimą šių asmenų priešišką okupacinei 
valdžiai veiklą namų savininkai ir gyventojai atsako solidariai. 

 
Nuginklavimas: 

 Ginklų ir šaudmenų atidavimui skiriamas terminas, per kurį garantuojamas atleidimas 
nuo bausmės. Tai pirmiausia daroma tam, kad nieko neatbaidytų. Nepasiduok šiai 
gudrybei. Kas grąžina ginklą, tas patenka į juoduosius sąrašus ir vėliau paimamas, kai 
prireikia įkaitų arba darbo vergų. Vis labiau pamatai, kad neįmanoma išsinarplioti iš 
priešo tinklo, ir geriau žūti kovojant! 

 Pasibaigus numatytam terminui vykdomos namų kratos ir patikrinimai gatvėse. Kas 
tuo metu turi ginklą, tas ištremiamas arba sušaudomas. 

 
150 pav. 
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