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PRATARME

Šiuo metu Lietuvoje specialiųjų priemonių bei ginklo naudojimą reglamentuoja 

įstatymai, statutai, nuostatai bei kiti norminiai aktai, numatantys sąlygas, kurioms esant 

policijos arba kitos tarnybos pareigūnas, sulaikydamas asmenį, juos gali panaudoti. Ta

čiau nė viename iš šių dokumentų jūs nerasite atsakymų į klausimus, kaip, kada ir kur 

sulaikomas asmuo yra surakinamas antrankiais arba kaip tinkamai paruošti ginklą 

šaudyti bei užimti tinkamą šaudymo padėtį.

Mokomajame-metodiniame leidinyje išdėstyta asmens surakinimo antrankiais tak

tika ir veiksmai, kuriuos policijos pareigūnai gali panaudoti tarnybos metu. Leidinio au

toriai visus antrankių uždėjimo veiksmus suskirstė pagal situacijas bei sudėtingumą. Įval

dęs greito antrankių uždėjimo techniką pareigūnas tampa mažiau pažeidžiamas. Tinka

mais veiksmais jis suvaržo sulaikomo asmens judesius ir galimybę pasipriešinti.

Lygiavamzdžiais 12 kalibro šautuvais šiuo metu yra ginkluoti Lietuvos Respublikos 

policijos padaliniai ir kitos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, struktūriniai saugos 

padaliniai bei asmenys, įsigiję šiuos šautuvus savigynai. Šiame leidinyje pateikti lygia

vamzdžio 12 kalibro PU M PACTIO Nšautuvo Winchester 1300 Defender techniniai duo

menys, aiškinamas veikimo principas bei ginklo priežiūra. Trumpai apžvelgtos ir šautuvo 

naudojimo galimybės bei taktika, šaudmenų rūšys bei jų  paskirtis ir lygiavamzdžių 

šautuvų naudojimo policijoje teisiniai pagrindai.

Mokomojo-metodinio leidinio pirmąją dalį parengė Lietuvos teisės akademijos Po

licijos profesinės taktikos katedros asistentas Linas Karosas ir katedros vedėjas Valerijos 

Pataševas. Antrosios dalies autoriai — Policijos profesinės taktikos katedros vyr. dėsty

tojas Dmitrijus Kosarevas ir asistentas Linas Karosas.
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POLICIJOS SPECIALIOSIOS PRIEMONĖS 
ASMENS SURAKINIMO ANTRANKIAIS

TAKTIKA



ĮŽANGA

“Policija turi ir gali panaudoti -  antrankius bei surišimo priemones -  sulaikant ir 
pristatant į policiją asmenį, padariusį pavojingą visuomenei veiką, jeigu yra pagrindo manyti, 
kad jis gali pasipriešinti policijos pareigūnui arba bando išvengti sulaikymo;

-  lydint sulaikytuosius bei suimtuosius;
-  kai pilietis savo pavojingais veiksmais gali padaryti žalą sau ar aplinkiniams”. (Lie

tuvos Respublikos policijos įstatymas, 43 str.)
“Draudžiama naudoti specialiąsias policijos priemones prieš vaikus, nėščias moteris ir 

moteris su vaikais, invalidus su aiškiais invalidumo požymiais, išskyrus atvejus, kai jie patys 
užpuola”. (Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, 43 str.)

Šiuo metu Lietuvoje antrankių panaudojimą reglamentuoja keletas norminių aktų: LR 
policijos įstatymas, LR laikinasis vidaus tarnybos įstatymas, LR kardomojo kalinimo įsta
tymas, LR Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos 
departamento nuostatai, LR valstybės saugumo departamento statutas, LR specialiųjų 
tyrimų tarnybos statutas, Vidaus reikalų padalinių konvojavimo laikinasis statutas, Pataisos 
įstaigų priežiūros ir apsaugos laikinasis statutas, Policijos patrulinės tarnybos statutas, VRM 
įsakymas dėl policijos komisariatų areštinių, skirstymo punktų veiklos nuostatų patvirtinimo. 
Kiekvienas jų numato sąlygas, kurioms esant bet kuris policijos arba kitos tarnybos 
pareigūnas, sulaikydamas asmenį, gali panaudoti antrankius.

Sulaikomam, lydimam arba įtariamam padarius nusikaltimą asmeniui uždėti antrankius 
gali būti labai sunku, jei asmuo nesutinka su pareigūno reikalavimais, priešinasi jam, užpuola 
arba bando pabėgti.

Viena iš daugelio problemų, su kuria pareigūnai turi susidoroti, -  nėra vienodo 
požiūrio į asmens surakinimo antrankiais techniką bei taktiką.

Kai kurie pareigūnai visiškai abejingi pavojui, kylančiam situacijose, kai reikia uždėti 
antrankius. Dažnai jie nededa antrankių manydami, kad tai bus pernelyg sudėtinga.

Šios problemos sprendimas priklauso nuo pareigūnų sugebėjimo taktiškai ir efektyviai 
uždėti antrankius. Pareigūnas privalo žinoti, ką darys, jeigu asmuo pasipriešins teisėtam jo 
reikalavimui ir jį puls. Daugumos standartinių antrankių uždėjimo procedūrų metu parei
gūnas tiesiogiai kontaktuoja su sulaikomu asmeniu. Jei atstumas tarp pareigūno ir asmens 
mažėja, mažėja ir reakcijos laikas, periferinio matomumo laukas bei potenciali jėga, galinti 
tą asmenį kontroliuoti.

Antrankių uždėjimo esmė yra užkirsti kelią nepageidaujamiems besipriešinančio as
mens veiksmams ir kitoms nenumatytoms aplinkybėms. Antrankiai uždedami tam, kad pa
reigūnas galėtų maksimaliai sumažinti asmens galimybę pasipriešinti, pabėgti arba užpulti.

Jeigu sulaikomas asmuo priešinasi pareigūnui, net ima elgtis agresyviai, antrankių už
dėjimo technika numato ypatingus antrankių uždėjimo veiksmus siekiant palaužti sulaikytojo 
pasipriešinimą.

7



APIBRĖŽIMAI IR BENDRA INFORMACIJA

Kai kurie iš čia pateikiamų apibrėžimų parodo dviejų žmonių, t.y. policijos pareigūno ir 
sulaikomo asmens, tarpusavio padėtį. Šie apibrėžimai tinka ir dešiniarankiams, ir kai
riarankiams.

1 pav. Antrankių sudėtis: 1 -  dviguba apyrankės dalis, 2 -  fiksatorius,
3 -  užrakto mechanizmas, 4 -  trekšlė, 5 -  jungtis, 6 -  viengubos 
apyrankės dalies dantukai, 7 -  fiksavimo kištukas, 8 -  raktelis

Antrankiai yra skirti asmeniui ir jo veiksmams kontroliuoti, surakinant asmens rankas 
per riešus. Antrankiai susideda iš grandinėle arba vyriais standžiai sujungtų dviejų apyrankių, 
užrakto mechanizmo, fiksatoriaus ir raktelio (žr. 1 ir 2 pav.).

2 pav. Antrankių tipai: a - su grandinėle; b - su vyriais: c - su standžia jungtimi.
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Antrankių apyrankę sudaro 2 dalys -  vienguba ir dviguba. Vienguba dalis sukasi ratu ir 
turi dantukus. Spaudžiant viengubą apyrankės dalį į dvigubą, apyrankės apimtis mažėja. 
Spaudžiama apyrankė gali tik mažėti, o traukiama atgal didėti negali dėl dantukų ir trekšlės. 
Norint užfiksuoti užrakto mechanizmą, raktelio galu reikia įspausti fiksatorių. Jei antrankiai 
užfiksuoti, apyrankė negali daugiau užsiveržti. Norint antrankius atrakinti, raktelį reikia 
sukti į vieną ir į kitą pusę.

Suveriami antrankiai yra mažiau lankstūs nei tradiciniai. Jie leidžia pareigūnui geriau 
kontroliuoti riešus (žr. 2 pav.). Tačiau dėl riboto antrankių jungties lankstumo su antrankiais 
reikia elgtis atsargiai, kad nesužeistume sulaikomam asmeniui riešų.

Viršutinė antrankių dalis. Stipriąja ranka laikomų antrankių viršutinė dalis būna virš 
nykščio. Viršutinė apyrankė dažniausiai dedama pirmiausia (žr. 3 pav.).

Apatinė antrankių dalis. Antrankių apatinė dalis prilaikoma mažuoju pirštu ir delnu. 
Apatinė apyrankė dažniausiai dedama ant antros rankos antrajame antrankių uždėjimo eta

Stiprioji pusė -  ginklo pusės sinonimas. Jei pareigūnas šaudo laikydamas pistoletą 
dešine ranka, tai stiprioji, arba ginklo, pusė yra dešinė. Paprastai ginklo pusėje yra ir ginklo 
dėklas.

Silpnoji pusė -  ne ginklo pusė. Tai pusė, kurioje nėra ginklo. Jei pareigūnas yra deši
niarankis, tai silpnoji pusė yra kairė.

Stiprioji ranka -  ginklinės rankos sinonimas. Tai ranka, kuria paprastai pareigūnas lai
ko šaunamąjį ginklą.

Silpnoji ranka -  neginklinės rankos sinonimas. Tai ranka, kuria pareigūnas nelaiko 
šaunamojo ginklo (jei pareigūnas šaudo dešine, tai silpnoji ranka -  kairė).

pe.

3 pav. Viršutinė ir apatinė antrankių dalys
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS ANT 
RIEŠO

Žmogaus riešas yra ovalus. Vidinė antrankių apyrankės briauna irgi ovali. Kuo mažiau 
antrankiai užveržti, tuo geriau matyti ovali antrankių forma. Geriausiai ir greičiausiai ant
rankiai uždedami, jei rankos ir antrankių ovalai tiksliai sutampa (žr. 4 pav.). Jei antrankius 
stumsite ties ovalo viduriu į riešo šoną, antrankius uždėsite lengvai ir jie užsiverš iki galo.

4 pav. Antrankių uždėjimo vieta

Antrankiai dedami iš lėto, kol vienguba apyrankės dalis apsisuka ir užsikerta kitoje 
riešo pusėje.

Jei antrankius reikia uždėti greitai, riešas jais lengvai smūgiuojamas. Smūgis neturi būti 
stiprus, kad nesužeistų riešo. Greitai dedamų antrankių apyrankė turi būti spaudžiama ne į 
riešą, o į delno apatinę dalį aukščiau riešo. Tuomet, net ir smūgiuojant antrankių apyranke, 
delno raumenys neleidžia riešo sužeisti.

Uždėti antrankius reikia treniruotis daug kartų, kad smūgiuodamas nesužeistumėte
riešo.
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NESIPRIEŠINANČIO ASMENS 
KONTROLĖ

Sulaikant asmenį, padariusį teisės pažeidimą, nusikaltimą arba kitą neteisėtą veiką, ne 
visada galima nuspėti, ar pažeidėjas nesipriešins, nepuls policijos pareigūnų, nebandys bėgti, 
nesukels pavojaus pašaliniams ir pan.

Kartais antrankiai arba surišimo priemonės naudojamos ne vien tik asmens netei
sėtiems veiksmams prieš policijos pareigūnus arba aplinkinius žmones sutramdyti, bet ir tam, 
kad pats asmuo, gabenamas į policijos įstaigą, negalėtų pakenkti sau.

Bet kurią antrankių uždėjimo ir sulaikytojo patikrinimo procedūrą pareigūnas turi at
likti pagal tam tikrą sistemą, kad turėtų daugiau galimybių apsiginti ir apginti kitus, rasti ir 
atimti ginklus, neleistinus nešiotis daiktus, pabėgimo priemones bei įkalčius.

Kai kam gali kilti klausimas: kodėl reikia kontroliuoti iš pažiūros nesipriešinantį as
menį? Atsakymas vienas: policininkas turi būti saugus.

Sulaikant pažeidėją, pavojingiausia yra prieiti prie jo. Jei tam tikromis aplinkybėmis 
jums reikia sulaikyti asmenį, jūs privalote žinoti, ką darysite nedelsdamas ir ką vėliau.

Prieš sulaikydamas asmenį, jūs turite:
• nepamiršti, kad iš pažiūros ramus asmuo gali būti ginkluotas, laukiantis galimybės jus 

užpulti arba pabėgti;
• žinoti ir nuspręsti, ką darysite pirmiausia ir ką vėliau;
• suprasti, su kuo susidūrėte;
• būtinai atkreipti dėmesį į pažeidėjo rankas ir įsitikinti, ar jis neturi ginklo;
• apžvelgti teritoriją;
• greitai įvertinti situaciją.

Artindamasis prie įvykio vietos, analizuokite situaciją. Apgalvokite ir atlikite tokius 
veiksmus:

• stebėkite asmens rankas, judesius ir daiktus, esančius šalia asmens, nes žudyti galima 
ne tik ginklu;

• pasverkite savo ir įtariamojo galimybes, savo pranašumus ir trūkumus;
• patraukite asmenį nuo aplinkinių asmenų ir kitų pašalinių objektų;
• atlikite fizinės kontrolės veiksmus arba panaudokite kovinių imtynių veiksmus;
• išveskite asmenį iš sulaikymo vietos arba teritorijos.

Dėdamas antrankius turite žinoti, ką darysite, jei kas nors nepavyks. Tokiomis aplin
kybėmis galima panaudoti:

• kovinių imtynių veiksmus;
• policijos lazdą arba dujų balionėlį;
• šaunamąjį ginklą.

Liepkite asmeniui nusisukti nuo jūsų. Kai tik jis nusisuks, atsistokite tokioje vietoje, 
kurioje asmuo jūsų dar nematė. Jeigu pažeidėjas jus užpultų, turėtumėte padėties prana
šumą. Jei yra laiko, duokite ryžtingas žodines komandas.
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Jums turi būti žinomi kai kurie agresijos, galimo pasipriešinimo arba puolimo požy
miai. Štai keletas iš jų:

• asmuo jus ignoruoja;
• kreipia į jus pernelyg daug dėmesio, stebi jus;
• pernelyg garsiai kalba;
• per daug priartėja prie jūsų.

Neleiskite asmeniui trikdyti jūsų pašalinėmis kalbomis. Įtariamasis gali kalbėti bet ką, 
kad tik užvilkintų sulaikymą. Svarbiausia -  vykdyti savo pareigas, nesileisti į pokalbius, kol 
asmuo be antrankių. Nekreipkite dėmesio į asmens prašymus: “Leiskite man parašyti raštelį, 
paskambinti prieš išeinant, pasiimti kitą striukę” ir pan. Tokiais prašymais stengiamasi 
vilkinti sulaikymą arba laimėti laiko veiksmams apgalvoti. Jei norite, kad sulaikytasis vykdytų 
jūsų nurodymus, ir jei įstatymas leidžia naudoti specialiąsias priemones, pirmiausia uždėkite 
jam antrankius.
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PAGRINDINIAI SULAIKYMO VEIKSMAI

Situacijos etapai

Situacijos valdymas. Nuo pat įvykio pradžios bandykite kontroliuoti visus sulaikomo 
asmens judesius. Pasakykite pažeidėjui (arba pažeidėjams) savo reikalavimus. Jeigu tik ga
lima, padėtį kontroliuokite žodinėmis komandomis. Įsakinėkite naudodamasis priedanga. 
Tuo pat metu neleiskite pasinaudoti priedanga pažeidėjui. Liepkite jam pasitraukti toliau 
nuo įvairių kliūčių (tvorų, sienų, automobilių), kuriomis jis galėtų pasinaudoti bandydamas 
pabėgti. Pastatykite sulaikytąjį į tokią vietą, kurioje galėtumėte jį lengvai matyti bei kont
roliuoti ir išdėstykite savo reikalavimus. Sis psichologinis būdas veikia nesipriešinantį bei 
padeda fiziškai kontroliuoti besipriešinantį asmenį.

Jūsų komandos turi būti griežtos, ryžtingos ir aiškios. Pavyzdžiui: "Policija, nejudėti! 
Jūs esate sulaikomas! Atsisukite veidu į sieną!”...

Jeigu įmanoma, sustabdykite asmenį ir nusukite jį veidu nuo savęs. Kitomis koman
domis priverskite atsistoti jį nepatogia poza. Suprantama, jei sulaikytasis turi ginklą, geriau
sia pasilikti už priedangos. Jeigu būtina, nukreipkite ginklą į asmenį ir perspėkite, kad 
nepaklusus komandoms panaudosite ginklą. Įsakykite asmeniui nejudėti. Sulaikytasis turi 
suprasti, kad jei jis bandys siekti ginklo, jūs imsitės atitinkamų priemonių. Jeigu įmanoma, 
laikydamas į asmenį nukreiptą ginklą, priartėkite prie jo iš užnugario ir ištraukite jo ginklą. 
Jei to padaryti negalite, atsitraukite truputį už priedangos, liepkite asmeniui lėtai ištraukti 
ginklą, padėti ant žemės ir pasitraukti nuo jo keletą žingsnių į šoną. Jei nėra didelio pavojaus 
ir jus dengia kitas pareigūnas, ginklą paimkite.

Fizinė kontrolė. Jei pažeidėją turite kontroliuoti be ginklo, naudokite nykščio, riešo, 
alkūnės užlaužimo arba kitus kovinės savigynos veiksmus. Iš fizinės kontrolės veiksmų bene 
svarbiausias iki antrankių uždėjimo yra asmens nykščio užlaužimo veiksmas. Kiti kontrolės 
veiksmai yra šie:

• laikymas užlenkus alkūnę už nugaros;
• asmens riešo užlaužimas ir kontrolė;
• kiti kontrolės veiksmai surakinant ypač pavojingą asmenį.
Surakinimas. Antrankius asmeniui uždėkite kaip galima greičiau. Jums neturi trukdyti 

asmens dėvimas paltas, striukė arba pirštinės.
Asmens patikrinimas. Apieškokite asmenį nuosekliai, nuo galvos iki kojų, iš pradžių iš 

priekio, paskui iš nugaros.
Asmens vežimas. Išveskite asmenį į saugią teritoriją. Kontroliuokite situaciją ir stebė

kite vežamą į policijos įstaigą asmenį. Asmuo turi būti stebimas dėl jo paties saugumo.

Rizikos veiksnys

Rizikos veiksnys priklauso nuo to, kaip taisyklingai ir greitai uždėsite antrankius ir 
patikrinsite asmenį. Kuo ilgiau užtruksite dėdamas antrankius, tuo didesnė rizika, kad su
laikytasis pasipriešins. Be to, rizikai turi įtakos:

• asmenų skaičius;
• informacija apie asmenį;
• matomos asmens galimybės ir asmens požiūris į jūsų reikalavimus;
• asmens galimybė panaudoti ginklą, kovinius veiksmus arba kitas priemones;
• asmens pabėgimo būdai;
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• jūsų partnerio veiksmai;
• jūsų pasitraukimo būdai;
• prieinama priedanga ir galimybė pasislėpti;
• apšvietimas;
• patalpų dydis (jei įvykis patalpoje);
• turimas laikas.

Kaip pastatyti asmenį

Uždėti antrankius nesipriešinančiam asmeniui galima jam stovint, sėdint, klūpint arba 
atrėmus jį į sieną arba į kitą objektą.

Besipriešinantį asmenį reikia paguldyti ant žemės. Jums gali tekti panaudoti kovinės 
savigynos veiksmus, policininko lazdą arba net šaunamąjį ginklą ir tik tada uždėti antrankius.

Šios įvairios asmens kontrolės padėtys sumažina asmens galimybes judėti, pabėgti arba 
pasipriešinti bei užtikrina jūsų saugumą. Asmenį galima prirakinti prie daiktų, tačiau nepa
tartina prirakintojo palikti be priežiūros. Antrankių užrakto mechanizmas nėra sudėtingas, 
todėl įgudusiam pažeidėjui neprireiktų ir kelių minučių jiems atrakinti. Draudžiama pri
rakinti asmenį prie transporto priemonių. Naudojantis siena, automobiliu arba kitais pana
šiais objektais, galima pažeidėją atremti į juos taip, kad jis negalėtų judėti arba priešintis.

Uždėkite antrankius kaip galima greičiau

Kuo ilgiau trunka fizinis pareigūno ir pažeidėjo susirėmimas, tuo daugiau galimybių 
pažeidėjui ištrūkti, o pareigūnui būti sužeistam. Užrakinus antrąją antrankių apyrankę, pa
didėja asmens kontrolė ir pareigūno saugumas. Kuo mažiau laiko praeina nuo asmens 
palietimo iki jo surakinimo, tuo mažesnė rizika. Todėl uždėkite antrankius greitai.

Kaip antrankiai turi būti užveržti

Sulaikytas asmuo arba jo advokatas visada gali pasiskųsti, kad pareigūnas panaudojo 
per daug jėgos, nes antrankiai buvo pernelyg smarkiai užveržti (net ir tada, kai asmuo tai 
būna padaręs tyčia). Kaltinimai brutalumu gali būti patogus būdas nukreipti teisėtvarkos 
pareigūnų dėmesį nagrinėjant padarytą teisės pažeidimą arba nusikaltimą.

Kad nustatytumėte, ar antrankiai uždėti taisyklingai, atlikite antrankių uždėjimo testą: 
pabandykite užkišti mažąjį pirštą tarp viengubos apyrankės ir asmens riešo. Jei jums pavyko, 
vadinasi, antrankiai uždėti taisyklingai ir galite juos užfiksuoti.

Jei greito antrankių uždėjimo veiksmus atliksite tiksliai, asmens riešų nesužalosite -  
neįbrėšite, neįpjausite ir pan. Tačiau jei asmuo antrankių uždėjimo metu pradės priešintis, jo 
riešus galite sužeisti. Jei sulaikytasis priešinasi, perspėkite jį, kad gali susižeisti.

Antrankių užfiksavimas

Uždėtus antrankius kaip galima greičiau užfiksuokite. Tai sumažins sulaikytojo gali
mybę antrankius atrakinti arba susižeisti. Ypač svarbu antrankius užfiksuoti gabenant sulai
kytąjį automobiliu arba kita transporto priemone. Neužfiksuoti ir per daug užsiveržę ant
rankiai gali sustabdyti kraujotaką ir sužaloti rankas.
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POZICIJA IR KONTROLĖ

Pareigūno padėtys pažeidėjo atžvilgiu

Pabandysime išsiaiškinti, kokios 
galimos jūsų padėtys asmens, kurį ruo
šiatės sulaikyti, atžvilgiu.

Nesaugi padėtis yra padėtis prie
šais sulaikytąjį (žr. 5 pav.). Tai gera po
zicija bendrauti, tačiau, stovėdamas prie
šais sulaikytojo rankas, jūs galite būti 
labiausiai pažeidžiamas. Labai sunku vi
siškai kontroliuoti asmenį, kai šis stovi 
atsisukęs į jus. Norėdamas kontroliuoti 
asmenį, pirmiausia turėtumėte prieš jį 
panaudoti puolamuosius kovinių imtynių 
veiksmus.

Saugi padėtis yra padėtis, kai as
muo stovi nusisukęs nuo pareigūno. Yra 
keletas skirtingų saugių padėčių.

1-oji padėtis. Pakankamai gera pa
dėtis bendrauti su asmeniu arba jį kont
roliuoti.

Stovėdamas asmens dešinėje, blokuokite jo dešinę ranką. Kontrolė 1-ojoje padėtyje 
leidžia pereiti prie kontrolės 2-ojoje padėtyje ir suteikia jums sąlygiškai saugesnę padėtį negu 
stovint tiesiai priešais asmenį.

2- oji padėtis. Stovėkite dešinėje asmens pusėje, atsisukęs veidu į jį. Naudodamas 
įvairius kontrolės veiksmus, jūs galėsite veikti priešais save, asmuo taip pat. Skirtumas tik tas, 
kad jūs stovite pasisukęs į asmenį, o asmuo -  šonu į jus.

3- oji (konvojavimo) padėtis. Stovėkite 45° kampu už asmens nugaros iš dešinės pusės. 
Tai sunkiausiai asmens rankomis ir kojomis pasiekiama erdvės dalis. Si padėtis pakankamai 
saugi jums, nes asmuo, nepakeitęs padėties, nei kojomis, nei rankomis negalės jūsų pasiekti. 
Be abejo, šioje padėtyje jūs galite taikyti įvairius kontrolės veiksmus, tarp jų ir nykščio, riešo 
arba alkūnės užlaužimo veiksmus. Be to, tai tinkamiausia padėtis asmeniui konvojuoti, ne
svarbu, surakintas jis ar ne.

4- oji padėtis. Stovėkite tiesiai už asmens nugaros. Tai geriausia padėtis jums matyti 
asmenį (jis jūsų negali matyti), tačiau ne pati geriausia eiti su asmeniu.

Asmeniui surakinti tinkamiausia 3-oji padėtis, tačiau esant įvairioms situacijoms galima 
uždėti antrankius ir iš 2-osios arba 4-osios padėties.

Pagrindinės priartėjimo prie asmens taisyklės

Prieš uždedamas asmeniui antrankius, stenkitės atlikti šiuos veiksmus:
1. Kontroliuokite asmenį iš saugios padėties.
2. Pasirinkite saugiausią padėtį. Jei įmanoma, stovėkite 3-ojoje, jei ne -  4-ojoje, 2-ojoje 

arba 1-ojoje padėtyje.

3 PADĖTIS

2 PADĖTIS

1 PADĖTIS

4 PADĖTIS

SAUGI ' 
PADĖTIS \

NESAUGI PADĖTIS

5 pav. Pareigūno padėtis asmens atžvilgiu
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3. Jeigu stovite priešais asmenį, atlikite puolamuosius kontrolės veiksmus.
4. Stenkitės visada būti aukščiau nei asmuo, jeigu stovite nelygioje vietoje. Jei asmuo 

stovi ant laiptų aukščiau už jus, įsakykite jam atsiklaupti.
5. Tvirtai stovėkite abiem kojom.
6. Jei esate arčiau negu per du žingsnius nuo pažeidėjo, jums gali nepavykti išsisukti 

nuo staigios priešininko atakos, net jei sutelksite į jį visą savo dėmesį. Todėl lai
kykitės saugaus atstumo.

Priartėjimas. Jei įmanoma, prieikite prie asmens 45° kampu iš nugaros pusės, ginklą 
laikydamas saugiu atstumu nuo asmens (žr. 6 pav.). Artindamasis prie asmens, pasistenkite 
įsidėmėti galimas priedangas arba kitas kliūtis, už kurių galėtumėte pasislėpti, jei prireiktų 
trauktis arba panaudoti šaunamąjį ginklą.

Dėkite antrankius ant kontroliuojamos rankos. Iš pradžių uždėkite viršutinę antrankių 
apyrankę tik ant kontroliuojamos rankos. Pasinaudodamas papildoma antrankių funkcija, 
t.y. spausdamas asmens riešą jau uždėta apyranke, toliau kontroliuokite jo ranką. Paskui 
sugriebkite kitą ranką ir surakinkite ją. Už
dėjęs antrankius patikrinkite, kaip jie užsi
veržė.

Kontrolė -  silpnąja ranka, suraki- 
nimas -  stipriąja. Asmenį kontroliuokite 
silpnąja ranka (kuria nelaikote ginklo), o 
antrankius dėkite stipriąja. Dėdamas ant
rankius, stenkitės ginklą laikyti kuo toliau 
nuo asmens, kad šis jo nepasiektų. Jei as
muo sugriebtų jūsų silpnąją ranką, stiprioji 
ranka turi likti laisva. Ypatingo pavojaus 
atveju antrankius meskite ir griebkite ginklą.
Greitai antrankiai uždedami apytiksliai per 
2-3 sekundes.
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIM O PRINCIPAI

Uždėjimas

Kad uždėtų antrankius pasyviai besipriešinančiam asmeniui, pareigūnas turi įvaldyti 
atitinkamą techniką ir išmokti šiuos pagrindinius veiksmus:

1. Kontroliuoti užlaužtą nykštį (žr. 8 pav.).

2. Surakinant pirmąją ranką, riešą lenkti ir traukti atgal (žr. 9 pav.).

3. Asmens riešą su uždėta viršutine apyranke pasukti žemyn ir į šoną (žr. 10 pav.).
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4. Greitai uždėti apyrankę ant kitos rankos (žr. 11 pav.). Abi rankos turi būti sura
kinamos ne ilgiau kaip per 2-3 sekundes.

11 pav. Kitos rankos surakinimas

Antrankių nešiojimas

Pėsčias patrulis antrankius gali nešiotis už nugaros ant diržo esančiame dėkle, kad ga
lėtų juos išimti tiek dešine, tiek kaire ranka. Tačiau sėdint automobilyje antrankiai už nu
garos gali neigiamai veikti stuburo slankstelius, todėl patartina juos laikyti šone, už ginklo 
dėklo (žr. 12 pav.).

Prieš įdėdamas antrankius į dėklą patikrinkite, ar laisvai sukasi viengubos apyrankės, ar 
antrankiai neužfiksuoti. Jei antrankiai sujungti grandine, patikrinkite, ar laisvai sukasi suk-
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tukas. Antrankių raktelį laikykite prisegtą prie diržo taip, kad galėtumėte jį lengvai pasiekti 
ir nusegti. Pažeidėjas antrankiais gali pasinaudoti kaip užpuolimo įrankiu. Todėl, stovė
damas arti asmens, būkite budrus ir laikykitės saugaus atstumo. Specialiųjų operacijų metu 
pareigūnas ant diržo gali nešiotis dvi poras antrankių arba dar daugiau -  krepšyje.

12 pav. Tarnybinis diržas su antrankiais

Vienkartinės surišimo priemonės -  tai plastmasiniai dirželiai ir įvairios virvutės, kurios 
sulaikymo metu gali būti naudojamos vietoje antrankių (žr. 13 pav.). Bet jei turite ant
rankius, uždėkite juos. Vienkartines surišimo priemones, atsižvelgiant į jų skaičių ir formą, 
galima nešioti kišenėse, kepurėje arba kitur. Kaip surišimo priemonė gali būti naudojamas ir 
diržas.

13 pav. Vienkartinės surišimo priemonės

Antrankių laikymas

Išsiaiškinsime, kaip taisyklingai laikyti antrankius prieš juos uždedant.
1. Antrankiai turi būti laikomi ir dedami stipriąja ranka.
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2. Viršutinė apyrankė tvirtai laikoma rodomuoju pirštu ir nykščiu -  panašiai yra lai
komas ginklas. Vienguba apyrankės dalis turi būti nukreipta į priekį (žr. 14 a pav.).

3. Apatinė apyrankė prilaikoma mažuoju pirštu ir delnu. Apatinė apyrankė gali būti 
laikoma dvejopai: vienguba dalimi ji gali būti nukreipta į priekį, kaip ir viršutinė, 
arba pasukta 45° kampu į jus (žr. 14 b pav.).

14 pav. Antrankių laikymas: a -  abi apyrankės lygiagrečios; b -  apatinė apyrankė pasukta 45° kampu

4. Antrankius turite laikyti taip, kad jų grandinėlė būtų įtempta.
5. Abiejų apyrankių viengubos dalys turi laisvai suktis aplink ašį nekliudydamos delno, 

neužsikirsdamos, kad ir kaip pasuktumėte delną.
6. Antrankius stipriai laikykite tol, kol juos uždėsite.

Ką daryti, jei antrankius laikote netaisyklingai

Kartais, dėdamas antrankius, per vėlai pastebite, kad juos laikote netaisyklingai ir, ne
pavykus jų uždėti, sutrinkate. Nesijaudinkite, nes netinkamai paimtus antrankius irgi galima 
uždėti.

Jei ištraukęs antrankius ir paruošęs juos dėti pastebėjote, kad viršutinės apyrankės 
vienguba dalis nukreipta ne į priekį, o atgal -  nieko baisaus. Dažnai ši klaida pastebima tik 
tada, kai apyrankės neįstengiama uždėti. Tokiu atveju paprasčiausiai uždėkite apyrankę 
stumdamas ją iš priešingos riešo pusės, t.y. iš nykščio pusės (žr. 15 pav.).

Netaisyklingai laikomą apatinę apyrankę uždėkite ant kitos rankos, stumdamas ją taip 
pat iš nykščio pusės.
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15 pav. Surakinimas dedant apyrankę iš kitos pusės

Nykščio užlaužimas

Asmens ranką, prieš uždedamas ant jos apyrankę, kontroliuokite užlauždamas nykštį 
(žr. 8, 16 pav.).

Jei asmuo stovi su atgal ištiestomis rankomis delnais į viršų, pareigūnas turi priartėti 
prie jo 45° nuo ginklo pusės.

Silpnąja ranka tvirtai sugriebkite asmens nykštį ties jo pagrindu, vienu metu sukite jį į 
šoną nuo kūno ir lenkite žemyn link jo.

16 pav. Nykščio kontrolė

Daug svarbiau yra sukti nykštį į šoną nei jį lenkti. Jei nykštį labiau stengsitės lenkti nei 
sukti, savo energiją panaudosite tikrai neefektyviai, be to, pats sau trukdysite uždėti ant
rankius. Treniruodamasis uždėti antrankius partneriui, gerai išsiaiškinkite, kaip turi būti 
kontroliuojamas nykštys, kokia nykščio kontrolė yra veiksmingiausia.
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Asmens patikrinimas

Paviršutinis patikrinimas (arba asmens apžiūra) -  greitas, dažnai paviršutiniškas as
mens patikrinimas, kai ieškoma ginklų ir kitų neleistinų nešiotis pavojingų daiktų. Tai darant 
reikia vengti įžeisti arba pažeminti asmenį.

Paviršutinis patikrinimas gali būti atliekamas be prievartos, t.y. asmeniui nesipriešinant. 
Tikrinant asmenį, ieškoma pareigūnui arba aplinkiniams pavojingų daiktų (peilio, šauna
mojo ginklo ir kt.), taip pat daiktų arba dokumentų, turinčių reikšmės bylos tyrimui.

Išorinis asmens patikrinimas turi būti atliekamas asmenį sulaikius arba uždėjus jam 
antrankius.
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Paklauskite asmens, ar jis turi ginklą. Jei turi, nuginkluodamas jį nesusižeisite. Ap
ieškokite asmenį nuo galvos iki kojų, vienu metu vieną kūno pusę (žr. 17 pav.). Pirminį 
asmens patikrinimą baikite kuo greičiau ir, jei galima, atlikite kitą, išsamesnį, patikrinimą.

Dažniausiai išsami asmens apžiūra (asmens krata) atliekama policijos įstaigoje arba 
kitoje tam tinkamoje patalpoje. Šį patikrinimą turi atlikti tos pačios lyties policijos parei
gūnas kaip ir sulaikytasis asmuo. Asmens kratos tikslas -  rasti ir atimti ginklus, pabėgimo 
priemones, kontrabandą arba kitus įkalčius, kurie paviršutinio patikrinimo metu galėjo likti 
nepastebėti.

Moterų patikrinimas

Pareigūnui vyrui, turinčiam sulaikyti moterį, kyla problemų, susijusių su asmens pa
tikrinimu. Vėliau asmuo arba jo advokatas gali pasiskųsti dėl pareigūno neetiško elgesio.

Tačiau, nepatikrinus asmens, lieka ginkluoto pasipriešinimo galimybė, nesvarbu, kieno 
rankose ginklas -  moters ar vyro. Moterys turėtų būti apieškomos moterų ir, jei įmanoma, 
kuo greičiau po sulaikymo.

Pareigūnas vyras gali fiziškai kontroliuoti sulaikytą moterį, o pareigūnė moteris -  ją 
patikrinti. Jei būtina, nesivaržykite uždėti moteriai antrankius. Patikrinkite visus asmens 
turimus daiktus.

Asmenį galima patikrinti ir neliečiant kūno rankomis. Yra keletas tokio patikrinimo 
būdų:

• naudokite pieštuką, šratinuką arba kitą lengvą, kietą, be aštrių kampų daiktą. Per
braukite juo asmens kūno vietas, kur gali būti paslėptas ginklas;

• laisvus drabužius stipriai patraukite arba įtempkite, kad pamatytumėte atsikišusius 
paslėptus daiktus;

• patikrinimą galima atlikti išorine plaštakos puse. Toks lietimas asmeniui yra priim
tinesnis nei lietimas delnu arba pirštais.

Jei pareigūnas tikrina kitos lyties asmenį, patartina, kad dalyvautų liudytojai, kurie pa
liudytų, kaip buvo atliekamas tikrinamas.

Pareigūnas turi duoti sulaikytajam žodines komandas, kad užkirstų kelią nepagei
daujamiems jo veiksmams.
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS STOVINČIAM
ASM ENIUI

Asmens sutramdymas. Išsitraukite ginklą ir nukreipkite jį į sulaikomą asmenį (jeigu 
būtina). Pasisukite 45° kampu į asmenį taip, kad jūsų stiprioji pusė būtų toliau nuo asmens. 
Jei asmuo arti, nukreiptą į jį ginklą laikykite sulenktoje rankoje, alkūnės lygyje. Jei asmuo 
stovi toliau, ginklą laikykite nukreiptą į asmenį ištiestoje rankoje. Jei situacija nepavojinga, 
galite laikyti policininko lazdą.

18 pav. Priartėjimas prie asmens ir jo sutramdymas

Prieš prieidamas prie asmens ir uždedamas jam antrankius, duokite žodines komandas. 
Kaip vykdyti komandas, galite rodyti silpnąja ranka (žr. 18 pav.).

19 pav. Asmens pastatymas į nepatogią padėtį
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Žodinės komandos duodamos garsiai, gali būti lydimos gestų:
1. “Policija. Nejudėk. Jūs sulaikomas už...”.
2. “Rankas virš galvos (arba rankas aukštyn)”. Asmens alkūnės turi būti aukščiau pečių, 

galima liepti asmeniui ištiesti rankas į šalis.
3. “Lėtai nusisuk nugara į mane”. Pakėlus rankas, matosi drabužiuose paslėpti daiktai 

(pvz., ginklas po pažastimi).
4. “Kojas pečių plotyje (arba dar plačiau), pėdomis į šalis”.
5. “Rankas ištiesk už nugaros delnais į viršų”. Stebėkite, kad rankų asmuo nenuleistų.
6. “Galvą į priekį (aukštyn, į kairę, į dešinę)”.
7. “Stovėk ramiai. Nejudėk. Kitaip bus panaudota jėga (ginklas)”.
Kai asmuo, įvykdęs visas komandas, stovi nepatogia poza, prieikite ir atsistokite 45° 

kampu už asmens nugaros iš ginklo pusės (žr. 19 pav.).
Kontrolė. Įdėkite ginklą į dėklą ir jį užsekite. Ištraukite antrankius, patikrinkite, ar ne

užfiksuoti, ir pasiruoškite juos uždėti.

20 pav. Dešinės rankos kontrolė už nykščio

Prieikite prie asmens iš 3-iosios padėties taip, kad jūsų kūnas irgi būtų pasuktas 45° 
kampu, o ginklas -  toliau nuo asmens.

Sustokite ištiestos rankos atstumu nuo asmens ir silpnąja ranka sugriebkite bei 
užlaužkite jo nykštį (žr. 20 pav.).

21 pav. Antrankių uždėjimas kontroliuojant ranką už nykščio
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Surakinimas. Taisyklingai laikydamas antrankius ir kontroliuodamas asmens ranką, 
stumkite viršutinės antrankių apyrankės viengubą dalį į asmens riešą iš mažojo piršto pusės 
ties delno ir riešo jungtimi (žr. 21 pav.).

Jei būtina, neginklinės rankos laisvais pirštais stumkite viengubą dalį tol, kol apyrankė 
visiškai užsiverš (žr. 22 pav.). Jei apyrankė nesisuka ant riešo, vadinasi, ji uždėta gerai.

Tvirtai laikykite antrankius stipriąja ranka, kol uždėsite juos ant abiejų rankų.
Jei asmuo vilki marškinius arba striukę ilgomis rankovėmis, viršutine apyranke 

rankovės kraštą nusmaukite nuo riešo (žr. 23 pav.).

23 pav. Antrankių uždėjimas, kai trukdo ilgos rankovės

Jei asmuo dėvi pirštines, apyranke nusmaukite jas nuo riešo, kurį ruošiatės surakinti. 
Surakinęs vieną ranką, antrankiais pasukite asmens surakintą riešą link kitos rankos ir 

paleiskite nykštį. Dabar apatinė apyrankė bus nukreipta į kitą asmens ranką, o vienguba dalis 
-  viršuje (žr. 24 pav.).
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24 pav. Kontroliuojant nykštį, antrankiai pasukami, 
kad apatinė apyrankė būtų šone

Silpnąja ranka sugriebkite kitos asmens rankos nykštį ir, pritraukęs ranką prie ant
rankių, įspauskite riešą į antrą apyrankę (žr. 25 pav.).

25 pav. Kitos rankos surakinimas

Patikrinimas. Viena ranka kontroliuodamas asmenį, kita metodiškai apčiupinėkite visą 
kūną. Stipriąja ranka laikykite antrankių grandinėlę arba asmens plaštaką (žr. 26 pav.).

Jei asmuo priešinasi, galima spustelėti jo kelį arba stipriai patraukti asmens koją į šoną 
ir parversti jį ant žemės.

Išvedimas. Vedamą surakintomis rankomis asmenį galima kontroliuoti keliais būdais.
Silpnąja ranka laikydamas jį už antrankių grandinėlės, kita ranka suimkite už apy

kaklės.
Antrankius kelkite į viršų, o apykaklę traukite žemyn, kad asmuo prarastų pusiausvyrą, 

tada stumkite jį silpnąja ranka į priekį ir eikite (žr. 27 pav.).
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Silpnąja ranka laikykite asmens riešą, o kita ranka -  tos pačios rankos alkūnę. Skaus 
mingai lenkdamas asmens riešą alkūnės link, priversite jį eiti. Žinoma, jei asmuo nesi 
priešina, užtenka žodinės komandos.

Asistuojančio pareigūno pagrindinis tikslas -  užtikrinti saugų užnugarį.
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ANTRO PAREIGŪNO VEIKSMAI DEDANT
ANTRANKIUS

Du arba daugiau pareigūnų gali kartu uždėti antrankius vienam asmeniui. Jei sulaiky
tųjų yra daugiau, pareigūnai deda antrankius paeiliui kiekvienam iš jų.

Antrasis pareigūnas gali padėti uždėti antrankius, netrukdydamas pirmajam atlikti pa
grindinių veiksmų.

Dedantis antrankius pareigūnas atlieka visus veiksmus, kaip ir dėdamas be asistuojan
čio pareigūno.

Antrasis pareigūnas stovi iš kitos asmens pusės, pasisukęs į asmenį 45° kampu, ir silp
nąja ranka laiko užlaužęs asmens antros rankos du pirštus. Tuos du pirštus jis gali laikyti tol, 
kol pirmasis pareigūnas atliks visus surakinimo veiksmus (žr. 28 pav.).

28 pav. Dviejų pareigūnų, surakinančių vieną asmenį, veiksmai

Antrasis pareigūnas turi būti pasiruošęs atlikti kontroliavimo arba kovinių imtynių 
veiksmus, jei asmuo pasipriešintų, užpultų arba kitaip bandytų išvengti surakinimo. Antrasis 
pareigūnas yra dengiantysis pareigūnas. Jo pagrindinė užduotis -  užtikrinti pirmojo sau
gumą.
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DU ASMENYS -  VIENI ANTRANKIAI

Reikia rasti išeitį iš tokios padėties: vienas pareigūnas sulaikė du asmenis ir ruošiasi 
jiems uždėti antrankius, kad jų galimybė pabėgti arba pasipriešinti šiek tiek sumažėtų. Ta
čiau jis turi tik vienus antrankius.

29 pav. Dviejų asmenų surakinimas vienais antrankiais

• Liepkite asmenims atsistoti nugara į jus, ištiesti rankas į šonus, delnais į jus.
• Įsakykite vienam asmeniui atsistoti už kito ir nejudėti.
• Sugriebkite ir užlaužkite priekyje stovinčio asmens nykštį, uždėkite viršutinę antrankio 

apyrankę ant riešo (žr. 29 pav.).
• Užlaužkite antrojo asmens, stovinčio už nugaros, nykštį ir uždėkite apatinę apyrankę.
• Laikydamas užlaužtą antrojo asmens nykštį, abu asmenis greitai apieškokite, kad įsitikin

tumėte, ar jie neturi ginklų.
• Vesdamas asmenis nepamirškite, kad kiekvienas iš jų turi po vieną nesurakintą ranką, to

dėl, jei galite, į pagalbą pasikvieskite kolegų.
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS IR ASM ENS PATIKRINIMAS
NAUDOJANT ATRAMĄ

Rekomenduojama padėtis: asmuo gali remtis į sieną arba į kitą objektą krūtine, galva 
arba rankomis. Pirmiausia panagrinėsime padėtį, kai asmuo remiasi galva arba krūtine. Ko
jos turi būti kuo toliau nuo sienos (arba kito objekto), kad asmens svorio centras būtų kuo 
toliau nuo kojų ir kelių.

Nesistenkite užspirti asmens pėdų savosiomis, nes tai greičiausiai nesustabdytų suma
niusio pabėgti asmens. Todėl pasirinkite tinkamą atstumą.

Asmens sutramdymas. Pistoletas ištrauktas (jeigu būtina). Kūnu jūs pasisukęs 45° kam
pu į asmenį.

Duokite komandas: “Policija. Nejudėk. Jūs sulaikomas už...”; “Rankas virš galvos” 
(asmens alkūnės turi būti aukščiau pečių); “Lėtai nusisuk nugara į mane”.

Liepkite prieiti prie atramos ir atsiremti į ją rankomis. Įsakykite: “Kojas plačiai, toliau 
nuo sienos (atramos)”.

Liepkite asmeniui ištiesti rankas už nugaros, delnais į viršų, o į atramą remtis galva 
arba krūtine (žr. 30 pav.).

Tokia poza stovintį asmenį įspė
kite: “Stovėk ramiai. Nejudėk. Kitaip 
bus panaudota jėga. Supratai?”.

Kontrolė. Įdėkite ginklą į dėklą ir 
užsekite. Ištraukite antrankius ir pa
ruoškite juos uždėti.

Priėjęs prie asmens iš nugaros de
šinės pusės 45° kampu, laisvąja ranka 
užlaužkite asmens rankos nykštį.

Surakinimas. Pirmiausia surakin
kite arčiausiai jūsų esančią ranką (tą, 
kurią kontroliuojate), paskui kitą.

Patikrinimas. Viena ranka kont
roliuodamas asmens rankas, patikrin
kite jį iš pradžių iš tos pusės, kurioje 
stovite, paskui iš kitos.

Jei nusprendėte uždėti antrankius 
asmeniui, rankomis atsirėmusiam į at
ramą, dėkite iš pradžių apatinę ant
rankių apyrankę, paskui, nuleidęs su
rakintą ranką žemyn už nugaros, visu 
kūnu spauskite asmenį prie atramos. 
Spausdamas asmenį, silpnąja ranka pa
imkite laisvąją jo ranką ir, nuleidęs že
myn už nugaros, uždėkite ant jos vir
šutinę apyrankę.

30 pav. Į sieną atsirėmusio asmens padėtis
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS KLUPINČIAM
ASM ENIUI

Pareigūnas turi sulaikyti iš pažiūros nesipriešinantį asmenį. Jei situacija pavojinga, 
tačiau guldyti asmenį ant žemės nebūtina, galima liepti asmeniui klauptis. Tokioje padėtyje 
asmuo yra nepaslankus.

Asmens sutramdymas. Pistoletas ištrauktas (jeigu būtina). Kūnu jūs pasisukęs 45° kam
pu į asmenį.

Duokite komandas: “Policija. Nejudėk. Jūs sulaikomas už...”; “Rankas virš galvos” 
(asmens alkūnės turi būti aukščiau pečių); “Lėtai nusisuk nugara į mane”; “Atsiklaupk” (ga
lite liepti asmeniui atsiklaupti iš pradžių ant vieno kelio, paskui ant kito).

Klaupdamasis pakeltomis rankomis, asmuo gali prarasti pusiausvirą ir nugriūti į priekį. 
Kadangi asmuo nusisukęs, jūs negalite matyti jo rankų, jei jos priekyje. Klūpinčio asmens 
galimybės atsitiktinai prarasti pusiausvyrą yra minimalios. Todėl, jei asmuo griūva į priekį, 
gali būti, kad jis tai daro specialiai. Būkite budrus ir pasiruošęs netikėtumams.

Klūpinčiam asmeniui duokite komandas: ’Tšskėsk kelius ir suglausk pėdas”, "Rankas į 
šalis už nugaros, delnais į viršų”; “Nejudėk” (žr. 31 pav.).

31 pav. Antrankių uždėjimas klūpinčiam asmeniui

Kontrolė. Įdėkite ginklą į dėklą ir užsekite. Ištraukite ir paruoškite uždėti antrankius. 
Priėjęs prie asmens 45° kampu iš nugaros pusės, laisvąja ranka užlaužkite asmens rankos 
nykštį.

Surakinimas. Antrankiai dedami ant riešo arčiau delno taip pat kaip ir stovinčiam as
meniui (žr. 32 pav.). Patikrinkite, ar antrankiai gerai užsiveržė. Gerai užsiveržę antrankiai 
nesisuks aplink riešą, bet ir nesužalos jo.

Patikrinimas. Viena ranka kontroliuokite asmens rankas arba nykštį, kita atlikite pa
viršutinį asmens patikrinimą (žr. 33 pav.).

32



32 pav. Klupinčiam asmeniui antrankiai dedami taip pat kaip ir stovinčiam

33 pav. Klūpinčio asmens patikrinimas

Išvedimas. Stipriąja ranka laikykite asmenį už apykaklės, o silpnąja -  už antrankių 
grandinėlės. Liepdamas asmeniui atsistoti, stumkite jį pirmyn.

Atsistojusį asmenį veskite laikydamas jį už drabužių ir antrankių arba panaudokite al
kūnės, riešo ar nykščio kontrolės veiksmus.
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS GULINČIAM
ASM ENIUI

Pareigūnas turi sulaikyti ir uždėti antrankius iš pažiūros nesipriešinančiam asmeniui, 
tačiau esant pavojingai situacijai patartina tai atlikti paguldžius asmenį ant žemės.

Asmens sutramdymas. Pistoletas ištrauktas ir nukreiptas į asmenį. Kūnu pareigūnas 
pasisukęs 45° kampu, kad stiprioji jo pusė būtų toliau nuo asmens. Jei asmuo arti, paruoštas 
šauti ginklas laikomas sulenktoje rankoje, alkūnės aukštyje, prie kūno. Duokite komandas, 
kita ranka galite gestais rodyti asmeniui, kaip jas vykdyti: “Policija. Nejudėk. Jūs sulaikomas 
už...”; “Rankas virš galvos” (asmens alkūnės turi būti aukščiau pečių); “Lėtai nusisuk nugara 
į mane”; “Atsiklaupk”. Galite liepti asmeniui atsiklaupti iš pradžių ant vieno kelio, paskui 
ant kito (žr. 34 pav.).

“Atsiremk rankomis į žemę”. Stebėkite, kad asmens rankos būtų kuo toliau nuo kūno.

34 pav. Antrankių uždėjimas gulinčiam asmeniui
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“Atsigulk ant grindų, kojas ir rankas į šalis, delnais į viršų”; “Rankas pakelk nuo že
mės”.

“Pasuk galvą į kairę (į dešinę)”. Asmuo turi būti nusisukęs, kad nematytų pareigūno, 
einančio uždėti jam antrankių.

“Nejudėk ir nebūsi sužeistas. Ar supratai?”
Kontrolė. Kai asmuo, įvykdęs visas komandas, ramiai guli, prieikite prie jo iš dešinės 

pusės, įsidėkite ginklą į dėklą ir užsekite (žr. 35 pav.). Išimkite antrankius, patikrinkite ir pa
ruoškite juos uždėti ant arčiausiai jūsų esančios rankos.

Antrankių uždėjimas. Pakelkite arčiausiai jūsų esančią ranką nuo žemės, užlaužkite 
nykštį arba riešą ir uždėkite ant tos rankos apyrankę. Surakinę pirmąją ranką, pasukite ant
rankius kartu su riešu kitos rankos link ir, stipriąja ranka tebelaikydamas antrankius, paleis
kite nykštį.

Laisvąja ranka sugriebkite kitą asmens ranką ir surakinkite ją (žr. 36 pav.).

36 pav. Antrankių uždėjimas gulinčiam asmeniui

Patikrinimas. Viena ranka kontroliuodamas asmens rankas, patikrinkite asmenį iš 
pradžių iš tos pusės, kurioje stovite, paskui, perėjęs į kitą pusę, iš kitos (žr. 37 pav.). Jei reikia 
asmenį apžiūrėti iš priekio, paverskite jį ant šono taip, kad stovėtumėte jam už nugaros. 
Kontroliuodamas sulaikytojo kojas, apžiūrėkite jį iš priekio. Apieškojęs vieną pusę, paguldy
kite asmenį ant pilvo. Ranka spausdamas kūną, apeikite aplink jo galvą ir apžiūrėkite iš kitos 
pusės.

Išvedimas. Stipriąja ranka laikykite asmenį už apykaklės, o silpnąja -  už antrankių 
grandinėlės. Liepkite asmeniui atsisėsti, kartu stumkite jį pirmyn ir įsakykite atsistoti. Padė
kite asmeniui atsisėsti, paskui atsistoti, nes kai kurie žmonės patys to padaryti nepajėgia.

Atsistojusį asmenį veskite laikydamas jį už drabužių ir antrankių arba panaudokite al
kūnės, riešo arba nykščio kontrolės veiksmus (žr.38 pav.).
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38 pav. Asmens surakintomis rankomis pakėlimas ir išvedimas
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ANTRANKIŲ NUĖMIMAS

Jei situacija pavojinga, prieš nuimdamas antrankius liepkite asmeniui pasilenkti į 
priekį, atsiklaupti arba atsisėsti. Jei galima, išnaudokite kliūtį tarp savęs ir asmens, kad as
muo negalėtų jūsų užpulti. Pats atsistokite už asmens. Stovinčio asmens kojos turi būti pra- 
žergtos pėdomis į šalis (žr. 39 pav.).

Atrakinęs vieną apyrankę, duokite komandą: “Ranką ant galvos. Nejudėk”. Ir toliau 
būkite budrus. Jei asmuo priešinasi, nenuimta apyranke skausmingai suspauskite jam riešą. 
Jei tai nepadeda, naudokite kovinės savigynos veiksmus arba kitas specialiąsias priemones. 
Jei asmuo nesipriešina, antrą ranką išlaisvinkite (žr. 40 pav.).

40 pav. Antrankių nuėmimas
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PASIPRIEŠINIM O, DEDANT ANTRANKIUS,
SUTRAMDYMAS

Jei, uždėjus vieną apyrankę, asmuo pradeda priešintis, antrankius kartu su riešu sil
pnąja ranka traukite prie savęs, o surakintos rankos plaštaką stumkite nuo savęs. Tai papras
tas riešo užlaužimo veiksmas, kai uždėta viena apyrankė (žr. 41 pav.).

Jei asmens pirštai yra nukreipti į viršų arba jeigu asmuo atsisuko veidu į jus, galite 
lenkti jo riešą, antrankius laikydamas už apyrankės. Žinoma, naudojant metalinius antran
kius, veiksmai būna efektyvesni ir asmuo greičiau pajunta skausmą.

Jei šie veiksmai neveiksmingi, pabandykite keliu smūgiuoti asmeniui į liemenį arba 
pėda -  į kelį (žr. 42 pav.).

Jei ir šiais veiksmais nepavyko sutramdyti asmens, sukdamas riešą arba lenkdamas al
kūnę, verskite jį ant žemės (žr. 43 pav.).
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42 pav. Smūgis keliu į liemenį ir pėda į kelį

43 pav. Asmenį galima versti ant žemės sukant riešą arba lenkiant alkūnę
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ANTRANKIŲ UŽDĖJIMAS VEDAMAM ASM ENIUI

Dažnai antrankiai sulaikytajam dedami ne iš karto, o tik kai jis pasipriešina arba yra 
vedamas į policijos įstaigą. Vesdamas asmenį, policijos pareigūnas gali naudoti įvairius ve
dimo ir kontroliavimo veiksmus. Jei vedamas asmuo netikėtai pasipriešintų, pareigūnas ir 
tokiu atveju turi mokėti uždėti antrankius. Apžvelgsime keletą vedimo ir kontroliavimo veik
smų.

Antrankių uždėjimas už vienos rankos laikomam asmeniui
Asmuo dažnai vedamas paimtas už vienos rankos alkūnės ir riešo, tačiau taip kontro

liuoti galima tik netoli vedamą ir nesipriešinantį asmenį. Pareigūnas turi būti įsitikinęs, kad 
ėmusį priešintis asmenį lengvai sutramdys. Už vienos rankos vedamam asmeniui galima ne
sunkiai uždėti antrankius.

Silpnąja ranka laikydamas asmens dešinę ranką ties alkūne, stipriąja ranka ištraukite 
antrankius ir paruoškite juos uždėti.

Uždėkite viršutinę antrankių apyrankę ant asmens kontroliuojamos rankos riešo iš 
nykščio pusės. Žengęs žingsnį už asmens nugaros, sukite jo surakintą ranką kartu su antran
kiais žemyn, kol jūsų stiprioji ranka, laikanti antrankius, atsidurs žemiau surakintos rankos. 
Asmuo atsiduria pagrindinėje padėtyje su surakinta viena ranka (žr. 44 pav.). Dabar galite 
panaudoti vieną iš kelių skausmingų veiksmų:

44 pav. Už vienos rankos vedamo asmens surakinimas

• traukdamas antrankius žemyn, stumkite riešą į priekį taip, kad riešas užsilenktų;
• sukite antrankius kartu su riešu taip, kad delnas būtų atsuktas į išorę;
• atlikite abu veiksmus iš karto.
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Be to, galite užlenkti asmens ranką už nugaros ir truputį kilstelėti.
Kadangi viena ranka negalėjote taisyklingai paimti antrankių (kad abiejų apyrankių 

viengubos dalys būtų atsuktos į priekį), ant kitos rankos dėkite juos atsižvelgdamas į apatinės 
apyrankės padėtį. Jei apatinės apyrankės vienguba dalis atsukta į priekį, dėkite ją ant kito 
riešo iš apačios. Jei vienguba dalis laikoma atvirkščiai, dėkite ją ant riešo iš viršaus (žr. 45 
pav.). Paėmęs laisvą ranką už nykščio ir jį užlaužęs, ant riešo uždėkite antrąją apyrankę.

45 pav. Kita ranka surakinama įprastiniu būdu

Antrankių uždėjimas laikant žemyn užlaužtą riešą

Pareigūnas, panaudojęs riešo užlaužimo bei kontrolės veiksmą prieš pasyviai besiprie
šinantį asmenį, o paskui nusprendęs jam uždėti antrankius, gali tai padaryti laikydamas už
laužtą riešą.

Liepkite asmeniui ištiesti laisvąją ranką atgal, delnu į viršų. Sulaikytasis gali jums pa
klusti arba nepaklusti, tačiau jūs ir toliau atlikite būtinus veiksmus. Jei asmuo pradėjo aršiai 
priešintis, atlikęs kovinės savigynos veiksmus, galite imtis ypatingų ant žemės gulinčio as
mens surakinimo veiksmų.

Laikydamas žemyn užlaužtą asmens riešą, pasukite jį taip, kad pirštai būtų nukreipti 
nuo jūsų, lygiagrečiai su grindimis (žr. 46 pav.).

46 pav. Antrankių uždėjimas užlaužus riešą
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Laisvąja ranka ištraukite antrankius ir paruoškite juos uždėti, kad viršutinė apyrankė 
vienguba dalimi būtų atsukta į priekį.

Laikydamas užlaužtą riešą, uždėkite viršutinę apyrankę, spausdamas iš viršaus į riešą 
kaip galima arčiau delno tokiu kampu, kokiu palenktas delnas.

Jei būtina, rodomuoju pirštu prispauskite ir iki galo užveržkite uždėtą apyrankę.

47 pav. Kontroliuojamos rankos surakinimas

48 pav. Žengus žingsnį už asmens nugaros, surakinama kita jo ranka
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Ženkite žingsnį už asmens nugaros, kelkite jo surakintą ranką aukštyn ir, kontroliuo
damas antrankiais, pasukite už nugaros. Ta ranka, kuria laikėte užlaužtą riešą, dabar laiky
kite plaštaką, kol surakinsite kitą ranką (žr. 47 pav.).

Staigiai persukite surakintą ranką su antrankiais taip, kad apatinė apyrankė atsidurtų 
tiesiai už nugaros ir būtų nukreipta nesurakintos rankos link.

Sis judesys gali priminti smūgį asmeniui į šoną ir turi būtį atliekamas greitai. Jei reikia, 
apyranke galima skausmingai spausti riešą ir taip priversti sulaikytąjį atsipalaiduoti (žr. 48 
pav.).

Kai ranka jau už nugaros, sugriebkite laisvąją asmens ranką ir įprastiniu budu surakin
kite. Jei traukdamas antrankius jūs nespėjote jų tinkamai paruošti ir antrankius laikote taip, 
kad apatinė apyrankė nusisukusi į priešingą pusę, tai juos ir uždėkite iš kitos pusės.

Riešo užlaužimas laikant nykštį

Iš pagrindinės antrankių uždėjimo padėties, kai asmens rankos yra ištiestos atgal del
nais į viršų ir pareigūnas laiko užlaužtą nykštį, nesunku pereiti prie riešo užlaužimo ir ant
rankių uždėjimo užlaužus riešą.

Silpnąja ranka užlaužęs asmens nykštį (kita ranka galite laikyti antrankius), patraukite 
asmens ranką ir sulenkite ją per alkūnę(žr. 49 pav.).

Sulenktą alkūnę atremkite į savo pažastį tarp silpnosios rankos ir liemens.

49 pav. Asmens riešo užlaužimas ir kontrolė
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Vis dar laikydamas nykštį, užlenkite asmens riešą taip, kad delnas būtų atsuktas į jus. 
Riešo skausmas sukeliamas lenkiant riešą atgal arba sukant jį nuo savęs. Šis veiksmas dažnai 
atliekamas kontroliuojant vedamą asmenį.

Gali būti, kad pareigūnas iš pradžių kontroliavo nesipriešinantį arba pasyviai besiprie
šinantį asmenį, naudodamas riešo užlaužimo veiksmą, o paskui nusprendė uždėti jam ant
rankius. Tokiu atveju lieka ištraukti antrankius ir juos uždėti.

Surakinimas laikant aukštyn 
užlaužtą riešą

Liepkite asmeniui ištiesti laisvąją ranką atgal, delnu į viršų. Asmuo gali jums paklusti 
arba nepaklusti, tačiau jūs ir toliau atlikite būtinus veiksmus. Jei asmuo nesiliauja aršiai prie
šinęsis, kovinės savigynos veiksmais parverskite jį ant žemės ir imkitės ypatingų antrankių 
uždėjimo veiksmų.

Jei asmuo ramus, stipriąja ranka išsitraukite antrankius.
Laikydamas užlaužtą riešą, uždėkite viršutinę antrankių apyrankę iš nykščio pusės, kiek 

galima arčiau plaštakos, spausdamas antrankius beveik stačiu kampu į plaštaką. Jei būtina, 
rodomuoju pirštu apyrankę užveržkite (žr. 50 pav.).

50 pav. Kontroliuojamos rankos surakinimas viršutinę apyrankę dedant iš nykščio pusės

Žengdamas žingsnį už asmens nugaros, stipriąja ranka pasukite surakintą ranką už nu
garos. Silpnąja ranka galite laikyti riešą iki imsitės kito veiksmo (žr. 51 pav.).

Staigiai persukite antrankius taip, kad apatinė apyrankė atsidurtų tiesiai už nugaros ir 
būtų atsukta į nesurakintą ranką. Jei asmuo neištiesia laisvosios rankos už nugaros, sukda
mas antrankius galite panaudoti tiek jėgos, kad asmuo jums paklustų.
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51 pav. Žengus žingsnį atgal, surakinta ranka atsiduria 
už nugaros

Sugriebęs laisvą asmens ranką už nykščio, uždėkite ant jos apatinę antrankių apyrankę 
(žr. 52 pav.). Kadangi taisyklingai paimti antrankius neturėjote galimybės, dėdamas juos žiū
rėkite, kaip pasisukę viengubos apyrankių dalys.

52 pav. Kitos rankos surakinimas
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ASMENS SURAKINIMO VEIKSMAI SUDĖTINGOSE
SITUACIJOSE

Užduotis: policijos pareigūnas sulaikė besipriešinantį asmenį ir, naudodamas kovinių 
imtynių veiksmus, parvertė jį ant žemės. Reikia kuo greičiau uždėti antrankius.

Paprastai asmeniui, prieš kurį buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai, rekomenduo
jama uždėti antrankius parvertus jį ant pilvo, o ne ant nugaros. Pirma, tokioje padėtyje as
muo gali mažiau judėti. Antra, ant pilvo gulinčio asmens rankos gali būti surakinamos už 
nugaros. Rankas surakinti už nugaros yra priimtiniau nei priekyje -  tuomet asmuo turi ma
žiau galimybių jas judinti.

Tačiau, jei asmuo guli ant nugaros ir yra gerai kontroliuojamas (pvz., užlaužus riešą), 
taupant laiką galima jį surakinti iš priekio.

Atminkite, kuo ilgiau sulaikytasis priešinasi, tuo didesnė tikimybė susižeisti pareigū
nams arba kitiems asmenims. Taigi antrankius uždėkite kaip galima greičiau. Šiame leidinyje 
kartu su rankų surakinimo už nugaros veiksmais aprašyti ir rankų surakinimo priekyje 
veiksmai.

Visi rankų surakinimo už nugaros ir priekyje veiksmai atliekami artėjant arba stovint 
prie asmens galvos, o ne prie kojų. Stipriausi yra žmogaus kojų raumenys, o kaklo raumenys 
palyginti silpni. Ne veltui sakoma: “Kontroliuokite galvą ir jūs kontroliuosite visą kūną”.
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GULINČIO ASM ENS RANKŲ SURAKINIMAS
UŽ NUGAROS

Užduotis: policijos pareigūnui pasipriešinęs asmuo kovinių imtynių veiksmais buvo pa
guldytas ant pilvo. Reikia surakinti asmens rankas už nugaros.

Asmens sutramdymas. Pareigūnas, paguldęs sulaikytąjį ant pilvo, turi atsidurti ties jo 
galva. Kai tik asmuo krūtine paliečia žemę, pareigūnas dešiniuoju keliu turi prispausti jo pe
čius ir kaklą. Kitu keliu ir pėda pareigūnas tvirtai remiasi į žemę.

Kad asmuo nebandytų išslysti arba šliaužti, delno briauna galima spausti jo nosies pa
grindą. Jei ant žemės gulintis asmuo ima staigiai ir smarkiai priešintis, pareigūnas staigiu ju
desiu turi užgriūti visu savo svoriu keliais jam ant nugaros ir bandyti užimti tvirtą padėtį.

Kontrolė. Asmuo yra sutramdytas, jei:
1. Jis guli ant pilvo.
2. Pareigūnas tvirtai klūpi ties asmens galva pasisukęs veidu į kojas.
3. Pareigūnas dešiniuoju keliu kontroliuoja asmens kaklą, galvą laiko prispaudęs prie 

žemės.
4. Pareigūno kairioji koja keliu atremta lygiagrečiai su asmens liemeniu. Pėda turi rem

tis pirštų pagalvėlėmis.
5. Pareigūnas, silpnąja ranka laikydamas asmens riešą, traukia jo ranką virš savo šlau

nies. Šiuo veiksmu kontroliuojama asmens ranka spaudžiama žemyn.
Surakinimas:
1. Silpnąja ranka kontroliuodamas asmens ranką, kita ranka išsitraukite antrankius. Jei 

antrankius reikia uždėti greitai, užtenka taisyklingai paimti tik apatinę apyrankę.
2. Surakinkite kontroliuojamą riešą apatine apyranke, laikydamas savo ranką delnu į 

viršų (žr. 53 pav.).
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3. Perimkite antrankius į kitą ranką, kuria iš pradžių kontroliavote riešą. Perimdamas 
antrankius, surakintą ranką laikykite abiem rankom, o sulaikytajam pasipriešinus at
likite skausmingą veiksmą antrankių apyranke.

4. Komanduokite: “Duok man kitą ranką!“. Jei asmuo rankos nepaduoda, paimkite ne
surakintą ranką ir pakelkite prie surakintosios (žr. 54 pav.).

5. Kontroliuodamas surakintą ranką, apyrankę uždėkite ant kitos rankos.
6. Toliau kontroliuodamas asmens rankas stipriąja ranka, silpnąja paimkite už pirštų, 

kad pakėlęs asmenį galėtumėte jį išvesti.

7. Patraukite savo kelį nuo asmens kaklo.
Patikrinimas ir išvedimas. Atliekami tokie patys veiksmai kaip ir surakinant gulinčio 

asmens rankas.
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GULINČIO ASM ENS RANKŲ 
SURAKINIMAS IŠ PRIEKIO

Užduotis: pareigūnas, naudodamas kovinių imtynių veiksmus, aktyviai besipriešinantį 
asmenį parvertė ant nugaros. Ar galima surakinti sulaikytąjį tokioje padėtyje?

Tradicinis policijos mokslas teigia, kad asmens rankos visada turi būti surakinamos už 
nugaros, todėl gulintį ant nugaros asmenį pirmiausia reikia apversti ant pilvo. Yra žinoma 
daug būdų, kaip tai padaryti, tačiau jei gulintį ant nugaros asmenį jūs galite kontroliuoti, už
dėkite jam antrankius tokioje padėtyje (ypač jei asmenį reikia kuo greičiau sulaikyti). Sura
kinęs asmenį, toliau kontroliuokite jo rankas užlaužęs riešą arba pritvirtinęs antrankių gran
dinėlę prie kelnių diržo, kol pasikviesite į pagalbą kolegų ir uždėsite antrankius už nugaros 
arba išvešite asmenį.

Asmens sutramdymas. Pareigūnas, kovinių imtynių veiksmais paguldęs pažeidėją ant 
nugaros, dešiniuoju keliu turi spausti jam krūtinę ties kaklu ir raktikauliu. Kitu keliu ir pėda 
jis tvirtai atsiremia į žemę.

Kad asmuo nebandytų išsilaisvinti iš kontroliuojamos padėties, pareigūnas stipriosios 
rankos delno briauna spaudžia asmens nosies pagrindą (žr. 55 pav.). Jei asmuo labai greitai 
parvirsta, pareigūnas gali nespėti užimti reikiamos padėties prie jo galvos. Tokiu atveju jis 
turi visu savo svoriu užgriūti pažeidėjui ant krūtinės (jokiu būdu ne ant kaklo) ir tik tada 
kontroliuoti kaklą keliu.

Kontrolė. Asmuo yra visiškai sutramdytas, jei:

55 pav. Skausmingas nosies pagrindo spaudimas ir riešo lenkimas
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1. Jis guli ant nugaros.
2. Pareigūnas keliu ir pėdomis tvirtai remiasi į žemę, pasisukęs veidu į asmens kojas.
3. Pareigūnas keliu pakankamai stipriai prispaudęs asmens krūtinę ties kaklu taip kad 

asmuo negalėtų judinti galvos ir kaklo (kartu ir viso kūno).
4. Kitu keliu ir pėdos pirštais pareigūnas remiasi į grindis.
5. Pareigūnas stipriąja ranka kontroliuoja asmens galvą spausdamas delnu nosies pa

grindą, silpnąja sugriebia asmens ranką ties riešu ir ją ištiesęs atremia alkūnę į savo 
koją. Taigi asmens ranka kontroliuojama atliekant skausmingą veiksmą ties alkūne 
arba lenkiant riešą žemyn.

56 pav. Antros rankos surakinimas ir kontrolė pakeliant asmenį

Surakinimas:
1. Kol asmens ranką kontroliuojate ištiesęs alkūnę ir (arba) užlenkęs riešą, stipriąja 

ranka ištraukite antrankius. Šiuo metu jums reikia tvirtai laikyti tik vieną antrankių 
apyrankę.

2. Nedelsdamas (lengviausiu būdu, kokiu tik mokate) surakinkite kontroliuojamą ranką 
(žr. 55 pav.).

3. Toliau kontroliuodamas surakintą ranką silpnąja ranka (skausmingo poveikio nema
žinkite), perimkite kitą apyrankę.

4. Silpnąja ranka laikydamas antrankius ir kontroliuodamas surakintą ranką, antrankių 
apyrankę jūs galite panaudoti kaip papildomą skausmingą veiksmą riešui. Kita jūsų 
ranka lieka laisva (žr. 56 pav.).

5. Liepkite asmeniui duoti kitą ranką. Jei asmuo nepaklūsta, suimkite jo ranką savo 
stipriąja ranka ir pakelkite prie antrankių.

6. Uždėkite antrą apyrankę, toliau kontroliuodamas surakintą ranką.
7. Silpnąja ranka užlaužkite arčiau jūsų esantį asmens riešą (žr. 56 pav.).
8. Atitraukite savo kelį nuo asmens krūtinės, jei tik asmuo nustojo priešintis.
9. Laikydamas paprastai užlaužtą riešą, nusukite asmenį nuo savęs ir įsakykite stotis. Jei 

leisite asmeniui pačiam atsistoti, jums prireiks mažiau fizinių pastangų (žr. 57 pav.).

50



Kol asmens rankos surakintos priekyje, jūs turite laikyti užlaužtą asmens riešą, kitaip jo 
rankos bus laisvos ir asmuo galės laisvai priešintis arba pulti. Jūs surakinote asmenį iš prie
kio, nes jis buvo parverstas ir kontroliuojamas ant nugaros. Toks būdas tinka, jei dėl laiko 
stokos nėra galimybės apversti asmens ant pilvo.

Jei būtina, kitas pareigūnas gali surišti diržu asmens rankas aukščiau alkūnių arba per- 
kišti antrankių grandinėlę už asmens diržo. Jei asmuo ir toliau priešinasi, galima jį dar kartą 
parversti ant žemės. Jei jums kas nors padeda ir jei būtina, sulaikytojo rankas galima sura
kinti, tik šį kartą -  už nugaros.

Išvedimas. Atlikdamas asmens patikrinimą ir išvesdamas asmenį, nesvarbu kokioje pa
dėtyje surakintos jo rankos, kontroliuokite asmenį užlaužęs riešą arba alkūnę (jei būtina).

57 pav. Asmens pakėlimas ir išvedimas
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ASMENS PARYERTIMAS ANT PILVO IR RANKŲ 
SURAKINIMAS UŽ NUGAROS

Užduotis: policijos pareigūnas, naudodamas kovinių imtynių veiksmus, asmenį paguldė 
ant nugaros. Jei pareigūnas nusprendė surakinti asmens rankas už nugaros, asmenį jam 
reikia apversti. Kaip tai padaryti?

Kontrolė. Versdamas asmenį, panaudokite rankos svertą ir skausmingai spauskite alkū
nę. Kartu atlikite šiuos veiksmus:

1. Vienu metu spauskite kontroliuojamą riešą, kitos rankos riešo briauna spauskite as
mens alkūnę pirmyn ir žemyn (žr. 58 pav.).
Šis veiksmas priverčia asmenį staigiai atsisėsti ir virsti į priekį.
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2. Toliau spauskite asmens alkūnę, kol sulaikytasis nusisuks nuo jūsų. Atsisėsdamas 
asmuo paliks vietos jūsų kojai. Sulaikytajam apsivertus ant pilvo, jūs būsite jam iš 
šono (žr. 59 pav.).

3. Kai tik asmuo atsigula ant pilvo, atsiklaupkite ant dešinės kojos.
4. Kontroliuodamas asmens ranką, apkeiskite savo rankas. Ranka, kuria spaudėte al

kūnę, perimkite riešą, o kita -  kontroliuokite alkūnę.
5. Kontroliuojamą ranką laikykite atrėmęs į savo šlaunį.
6. Laikykite asmens galvą prispaudęs ranka prie žemės tol, kol dešiniuoju keliu pri- 

spausite pečius.
Surakinimas. Tolesni surakinimo veiksmai nesiskiria nuo jau aprašytųjų (žr. 60 pav.).

Patikrinimas ir išvedimas. Asmuo patikrinamas ir išvedamas įprastu budu.
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VAIRUOTOJO VIETOJE SĖDINČIO ASMENS
SUKARINIMAS

Užduotis: policijos pareigūnas turi surakinti palyginti ramų automobilio vairuotoją.

Pareigūnas, sustabdęs automobilį, nusprendžia jo vairuotoją sulaikyti ir surakinti, nors 
iš pažiūros jis atrodo ramus ir nesipriešina. Pavojingiems nusikaltėliams įsakoma išlipti iš 
automobilio, tuo tarpu pareigūnai atsistoja už savo automobilio arba kitos priedangos.

Jei automobilį stabdo du policininkai, vienas iš jų atsistoja dešinėje automobilio pusėje 
ties galinėmis durimis ir pasiruošia suteikti pagalbą arba pridengti kitą pareigūną.

Asmens sutramdymas.
1. Atsistokite 45° kampu asmeniui už nugaros ties durų atrama, ginklą laikykite atokiau 

nuo asmens.
2. Nekeisdamas padėties, kaire ranka atidarykite automobilio duris (jei esate dešinia

rankis). Įsitikinkite, ar atsegtas saugos diržas.
3. Duokite asmeniui tokias komandas:

a) “Jūs esate sulaikomas už ...;
b) “Rankas ant vairo” (vairuotojui);
c) “Rankas ant galvos” (keleiviams);
d) “Iškišk dešinę ranką per duris, nykščiu žemyn”;
e) “Sėdėk ramiai, nejudėk”.

4. Įdėjęs ginklą į dėklą (jei buvote ištraukęs), ištraukite ir taisyklingai paimkite antran
kius.

61 pav. Dešinės rankos surakinimas

Kontrolė. Kairiąją ranką laikydamas delnu į viršų, sugriebkite asmens nykštį iš apačios 
ir tvirtai laikykite, kol surakinsite.

Surakinimas:
1. Uždėkite viršutinę apyrankę asmeniui ant riešo iš mažojo piršto pusės (žr. 61 pav.).
2. Paleiskite užlaužtą nykštį ir stumkite asmens dešinę plaštaką link jo.
3. Atsitraukite per žingsnį atgal ir sukite antrankius žemyn. Šis judesys privers asmenį 

išlipti iš automobilio ir pasisukti veidu į jį. Pasakykite asmeniui, ko jūs iš jo norite. 
Panaudokite tiek jėgos, kad nesukeldamas pernelyg didelio skausmo priverstumėte 
asmenį išlipti iš automobilio, atsistoti ir pasisukti į automobilį. Atliekant šį judesį per
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greitai, asmuo gali “užstrigti tarp durų”, pajusti skausmą arba net pasipriešinti (žr. 62 
pav.).

4. Įsakykite asmeniui: “Ištiesk kairę ranką už nugaros, delnu į viršų”.
5. Stovėdamas už asmens nugaros 45° kampu, kairiąja ranka užlaužkite kairės rankos 

nykštį.
6. Antrąją apyrankę uždėkite ant riešo iš apačios iš mažojo piršto pusės kaip galima 

arčiau plaštakos pagrindo (žr. 63 pav.).

62 pav. Asmens išlaipinimas iš automobilio

63 pav. Antros rankos surakinimas

Kaip surakinti asmenį, jei automobilio durys uždarytos, tačiau atidarytas langas? Tokiu 
atveju pirmąją ranką surakinkite ištraukęs ją pro langą. Jei surakintą riešą gerai kontroliuo
jate, atsistokite prieš duris. Įsakykite asmeniui laisva ranka atidaryti duris. Asmeniui ati
darius duris, laikykite jo ranką, iškištą pro langą, ir lėtai sukite antrankius žemyn, kol asmuo 
pasisuks nugara į jus. Liepkite jam iškišti pro langą kitą ranką ir ją surakinkite. Kont
roliuokite asmenį užlaužęs riešą. Lėtai uždarykite duris, prispausdamas asmenį tarp durų ir 
automobilio, ištraukite surakintas rankas pro langą ir laikykite jas taip, kad sulaikytąjį galima 
būtų išvesti.

Patikrinimas ir išvedimas. Surakintas asmuo patikrinamas įprastu būdu.
Pastaba: kairiarankiai pareigūnai turi panaudoti keleivio pusės antrankių uždėjimo 

veiksmus vairuotojo pusėje, t.y. pirmiausia surakinti kairiąją ranką.
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KELEIVIO VIETOJE SĖDINČIO ASMENS 
SURAKINIMAS

Asmens sutramdymas:
1. Atsistokite 45° kampu asmeniui už nugaros ties durų atrama. Ginklą nuo asmens lai

kykite atokiai.
2. Duokite asmeniui tokias komandas:

a) “Jūs esate sulaikomas už ...”;
b) “Rankas ant prietaisų lentos (arba ant galvos)”;
c) “Atidaryk dureles kairiąja ranka”;
d) “Padėk ranką atgal”;
e) “Iškišk dešinę ranką per duris, delnu į viršų, nejudėk”.

3. Patikrinkite, ar neužsegtas saugos diržas. Įdėjęs ginklą į dėklą (jei buvote ištraukęs), 
ištraukite ir taisyklingai paimkite antrankius.

Kontrolė. Kairiąja ranka suimkite asmens nykštį iš apačios ir kontroliuokite.

64 pav. Keleivio dešinės rankos surakinimas

Surakinimas:
1. Uždėkite viršutinę apyrankę stumdamas ją ties delno pagrindu iš mažojo piršto pusės 

(žr. 64 pav.).
2. Paleiskite nykštį ir, kairiąja ranka lenkdamas asmens plaštaką nuo savęs, pasukite 

antrankius žemyn, kad apyrankė gerai užsiveržtų.
3. Liepkite asmeniui atsistoti ir stovėti tarp automobilio ir durų.
4. Kairiąja ranka užlaužkite asmens laisvos rankos nykštį ir, pasukęs aukštyn, pritrauki

te ranką prie antrankių. Spausdamas riešą į antrankių apyrankę, tą ranką surakinkite 
(žr. 65 pav.). Laikykite užlaužęs kairiosios rankos nykštį, kai tikrinate asmenį iš 
dešinės pusės, ir atvirkščiai.

Kaip surakinti asmenį, kai durys uždarytos, tačiau atidarytas langas? Surakinkite abi 
rankas, iškištas pro langą. Uždėjęs antrankius, pastatykite asmenį tarp automobilio ir durų ir 
perimkite rankas, kad galėtumėte asmenį išvesti.
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65 pav. Keleivio išlaipinimas ir kontrolė

Patikrinimas:
1. Patikrinkite asmenį taip pat, kaip buvo aprašyta pirmo skyriaus pradžioje.
2. Patikrinęs asmenį iš tos pusės, iš kurios buvo iš pradžių uždėti antrankiai, stipriąja 

ranka užlaužkite priešingos rankos nykštį.
3. Atsistokite už asmens iš kitos pusės 45° kampu ir silpnąja ranka patikrinkite kitą 

kūno dalį.
4. Jei asmenį sulaiko du pareigūnai, iš vienos pusės jį turi patikrinti pareigūnas, kuris jį 

surakino, iš kitos -  dengiantis pareigūnas.

Išvedimas:
1. Stipriąja ranka sugriebkite asmens viršutinių drabužių apykaklę ir patraukite ją atgal 

bei žemyn, kad asmuo prarastų pusiausvyrą.
2. Silpnąja ranka laikykite asmens priešingos rankos nykštį arba arčiau esančios rankos 

plaštaką. Vesdamas asmenį eikite 45° kampu jam už nugaros, o jei asmuo priešinasi, 
atlikite nykščio arba riešo kontrolės veiksmą.
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ASMENS SURAKINIMAS ANT LAIPTŲ

Pareigūnas žemiau negu asmuo:
1. Liepkite asmeniui klauptis nugara į 

jus ir pasiruoškite jį surakinti (žr. 66, 
67 pav.).

2. Surakinkite asmens rankas už nuga
ros ir greitai patikrinkite, ar asmuo 
neginkluotas.

3. Patikrinkite ir išveskite asmenį taip 
pat, kaip ir klūpintį asmenį.

4. Jei situacija nepavojinga, asmenį dar 
kartą patikrinkite, kai tik nusivesite 
jį nuo laiptų.

Bandantį priešintis asmenį stumkite į 
priekį, kol jis atsiguls ant laiptų. Trauk
damas jį atgal, galite pats prarasti pusiau
svyrą ir pargriūti.

66 pav. Pareigūnas žemiau nei asmuo

67 pav. Asmens kontrolė
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Pareigūnas aukščiau negu asmuo:
1. Liepkite asmeniui iškelti rankas ir stovėti.
2. Įsakykite jam ištiesti rankas į priekį, nykščiais žemyn (žr. 68 pav.).
3. Silpnąją ranka sugriebkite asmens nykštį ir atlikite nykščio kontrolės veiksmą.
4. Surakinkite kontroliuojamos rankos riešą, viršutinę apyrankę spausdamas ties delno 

pagrindu iš mažojo piršto pusės.

68 pav. Pareigūnas aukščiau nei asmuo

5. Pasukite surakintą asmens riešą kartu su apyranke žemyn ir liepkite asmeniui apsi
sukti. Sukdamas viršutinę apyrankę, padėsite jam apsisukti. Įdėmiai stebėkite nesu
rakintą asmens ranką. Galite liepti laikyti ją ant galvos (žr. 69 pav.).

69 pav. Asmens surakinimas ant laiptų
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6. Liepkite asmeniui paduoti jums kitą ranką, bet taip, kad jos nenuleistų prie juos
mens.

7. Taisyklingai surakinkite antrąją ranką (žr. 70 pav.).
Ėmusį priešintis asmenį galite traukti už surakintos rankos į save laiptais į viršų, atlik

damas tam tikrus kovinių imtynių arba kontrolės veiksmus, pavyzdžiui, lenkdamas riešą.

Virsdamas laiptais žemyn, asmuo gali susižeisti, ypač jei jis surakintas. Tačiau, jei ma
note, kad asmeniui pasipriešinus jūs pats galite nusiristi, imkitės visų priemonių, kad to 
išvengtumėte.
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UŽ KAKLO LAIKOMO ASM ENS  
SURAKINIMAS

Užduotis: pareigūnas kontroliuoja asmenį laikydamas apglėbęs jo kaklą, tačiau asmuo 
dar nepraradęs sąmonės. Pareigūnas privalo surakinti asmenį tęsdamas tokį kontrolės 
veiksmą.

71 pav. Asmens kontrolė ir antrankių paruošimas

1. Stovinčio arba klūpinčio asmens kontrolės apglėbus kaklą veiksmą stenkitės atlikti taisyk
lingai. Jei asmuo nesipriešina, viena ranka greitai ištraukite antrankius (žr. 71 pav.).

2. Staigiai pakelkite antrankius prie kaklą laikančios rankos ir pirštais suspauskite viršutinę 
apyrankę. Šioje padėtyje turite laikyti apglėbęs kaklą abiem rankom (jas skiria antrankiai). 
Jei asmuo vėl pradeda priešintis, traukdamas už nugaros laikomą ranką, galite imti stip
riau spausti kaklą.

3. Jei asmuo nesipriešina, laikydamas kaklą, liepkite jam ištiesti į šalį ranką, esančią toje pa
čioje pusėje, kurioje jūs laikote antrankius. Ištiestos rankos nykštys turi būti nukreiptas į 
viršų.

61



4. Paleiskite viršutinę apyrankę ir uždėkite ją ant ištiestos rankos, spausdamas riešą ties plaš
takos pagrindu (žr. 72 pav.). Jei asmuo šiuo metu pasipriešintų, antrankius galite traukti 
žemyn ir pasukti -  taip užlaušite riešą.

72 pav. Dešinės rankos surakinimas ir užsukimas už nugaros

5. Užlaužkite asmens ranką jam už nugaros ir, laikydamas ją, pasukite apyrankę taip, kad su
rakintas riešas ir delnas būtų nusukti nuo jūsų. Taip laikomą riešą galima kontroliuoti ant
rankiais (žr. 73 pav.).

73 pav. Antros rankos surakinimas
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6. Dabar paleiskite asmens kaklą ir, prakišęs savo ranką po alkūne, užlaužkite asmens lais
vąją ranką. Sugriebęs už peties, šiek tiek kilstelėkite ranką, kad asmuo jaustų kontrolę (žr. 
73 pav.).

7. Šioje padėtyje galite surakinti antrąją ranką arba tai galite padaryti užlaužęs laisvos rankos 
nykštį.

74 pav. Antrankių ištraukimas, jei asmuo laikomas dešine ranka

Jei asmenį laikote už kaklo dešine ranka ir antrankiai yra dešinėje pusėje, antrankius 
išsitraukite kairiąja ranka. Kartu asmenį stebėkite ir kontroliuokite (žr. 74 pav.).

63



ASMENS SURAKINIMAS PRIE AUTOMOBILIO, BALDŲ
ARBA KITŲ PRIEDANGŲ

Užduotis: pareigūnas turi sulaikyti asmenį šalia automobilio arba kitos prieinamos 
priedangos (pvz., stalo, durų rėmo, suolo) ir, pasinaudodamas tokiomis priedangomis, užsi
tikrinti saugumą.

1. Atsitraukite už automobilio, sienos arba kitos prieinamos priedangos, tačiau ginklą 
laikykite nukreiptą į sulaikomą asmenį (žr. 75 pav.).

2. Prisistatykite asmeniui ir duokite reikiamas komandas.
3. Sutramdytam ir stovinčiam į jus nugara asmeniui liepkite prieiti arčiau priedangos, 

kad galėtumėte pasiekti jo rankas (žr. 76 pav.).

76 pav. Asmens padėtis už kliūties

64



4. Toliau atlikite įprastinius kontrolės, surakinimo, patikrinimo ir išvedimo veiksmus. 
Ėmusį priešintis asmenį galite atvesti atgal prie automobilio ar kitos priedangos arba 

atlikti kovinių imtynių, paskui surakinimo veiksmus.

Surakinimas tarp automobilių. Jei asmuo stovi tarp automobilių, liepkite jam pasisukti 
veidu į vieną automobilį, kad dešinė jo ranka būtų arčiau jūsų (žr. 77 pav.).

Norėdamas surakinti asmenį, sėdintį už stalo arba stovintį už baro, kasos arba kitos 
kliūties, per kurią asmuo gali ištiesti rankas, galite duoti komandas ir surakinti asmenį tiesiog 
už kliūties. Tokiais atvejais, surakinęs vieną ranką, liepkite asmeniui apsisukti. Sukdamas 
antrankius, leiskite jam prisitaikyti prie jūsų veiksmo, kad nesukeltumėte skausmo ir asmuo 
neimtų priešintis.
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VIENKARTINIŲ LANKSČIŲ ANTRANKIŲ 
PANAUDOJIMAS

Užduotis: palyginti ramiam asmeniui pareigūnas turi uždėti vienkartinius lanksčius ant
rankius.

Lankstūs vienkartiniai antrankiai, pagaminti iš plastiko, gali būti naudojami su įprastais 
antrankiais arba be jų. Vienkartiniai antrankiai gali praversti daugeliu atvejų. Jie gali būti 
nešiojami už diržo arba kepurėje.

Prieš naudodamas vienkartinius antrankius tarnyboje, jūs turite žinoti kai kuriuos jų 
trūkumus.

Vienkartiniai antrankiai:
1. Gali būti nutraukiami batų raišteliais, stygomis arba kitomis panašiomis priemonė

mis;
2. Priglausti prie karšto metalo, pavyzdžiui, prie radiatoriaus gali išsilydyti;
3. Nuimami perpjaunant, todėl pareigūnas su savimi turi turėti peilį.
Vienkartiniai antrankiai naudojami šiais atvejais:
1. Abi rankas surišant kartu;
2. Abi rankas surišant kartu aukščiau alkūnių;
3. Papildomai surakinant rankas, kai įprasti antrankiai atsilaisvina;
4. Rankas pririšant prie juosmens arba diržo;
5. Surišant kulkšnis;
6. Kelis asmenis surakinant kartu;
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7. Prirakinant asmenį prie objekto;
8. Dedant antrankius ypatingais atvejais;
9. Kai reikia sulaikyti daug asmenų (masinės riaušės, nusikaltėlių grupė).
Asmens sutramdymas. Asmuo sutramdomas panašiai kaip ir stovintis, klūpintis arba 

gulintis asmuo, naudojant įprastus antrankius.
Kontrolė:
1. Prieš eidamas prie asmens, iš vieno lankstaus antrankio padarykite didelę kilpą.
2. Iš kito lankstaus antrankio padarykite tokią pat kilpą, tik perverkite per pirmąją (žr. 

78 pav.).
Surakinimas:

79 pav. Vienkartinių antrankių uždėjimo veiksmai

1. Abi kilpas laikykite ties jų jungtimi, kad viena būtų viršuje, kita apačioje. Uždėkite 
viršutinę kilpą ant asmens riešo ir kita ranka užveržkite.

2. Apatinę kilpą pasukite asmens laisvos rankos link ir kita ranka paimkite už dilbio.
3. Uždėkite laisvą kilpą ant laikomos rankos ir silpnąja ranka užveržkite (žr. 79 pav.). 
Lipnios ir kitos juostos. Jei neturite galimybės uždėti įprastų arba vienkartinių lanksčių

antrankių, trumpam asmenį galite surišti stipria lipnia juostele. Pleistrą arba plačią lipnią 
juostą galite apvynioti keletą kartų aplink vieną, paskui aplink kitą riešą. Kad surišti riešai 
tvirtai laikytųsi, lipnia juosta apvyniojama aplink abu riešus kartu -  išilgai ir statmenai. Suri
šus riešus, jei reikia, juostą galima apvynioti aplink juosmenį arba viršutinę kūno dalį.

Kaip pagalbinė priemonė asmeniui surišti gali būti naudojamas ir odinis pareigūno dir
žas.
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KAIP MOKYTIS IR TRENIRUOTIS NAUDOJANTIS 
ŠIUO MOKOMUOJU LEIDINIU?

Kam reikia mokytis antrankių uždėjimo veiksmų?
Tam, kad žinotumėte veiksmų planą ir pasinaudotumėte padėties pranašumu, jei as

muo netikėtai užpultų arba pradėtų priešintis.
Jei asmuo nepuola ir nesipriešina, tai didėlės jėgos naudoti nereikia, užtenka tik kon

trolės (galbūt ji ir neleidžia asmeniui priešintis). Pastebėta, kad sveiko proto asmenys pasve
ria savo galimybes pabėgti arba pasipriešinti. Jei jie supranta, kad negalės pabėgti, galimybė, 
kad ims priešintis, irgi sumažėja. Dar dažniau atsitinka taip, kad asmeniui, sulaikymo atveju 
planavusiam pulti ir priešintis, rankos surakinamos už nugaros dar jam nespėjus suprasti, 
kad prarado galimybę jomis naudotis.

Mokykitės iš šios knygos, kad būtumėte pasiruošęs:
1. Pasinaudoti palankia priartėjimo pozicija;
2. Tinkamai ir laiku reaguoti, jei asmuo užpuola arba priešinasi;
3. Kaip galima greičiau prisitaikyti prie išorinių sąlygų ir aplinkos.
Nesistenkite išmokti šių veiksmų, jei nesiruošiate jų naudoti konkrečiais atvejais.
Neužmirškite treniruotis, kad reikiamus veiksmus atliktumėte net ir tokiose situacijose,

kai atlikti bet kokius kitus veiksmus gali būti keblu. Kartais pareigūnai net neuždeda antran
kių sulaikytajam, kad parodytų, jog jį kontroliuoja, ar dėl kitokių priežasčių. Taigi antrankių 
uždėjimo veiksmai turi būti ne tik veiksmingai naudojami, bet turi tikti ir tokiose situacijose, 
kuriose pareigūnas lyg ir nesiruošia nieko daryti. Nesvarbu, ar sulaikomas pavojingas asmuo, 
ar net “paties pareigūno motina”, reakcija į užpuolimą arba pasipriešinimą turi būti vienoda 
ir atitikti asmens elgesį.

Pagrindiniai mokymosi surakinti asmenį etapai

I. Perskaitykite visą tekstą.

II. Taisyklingas antrankių laikymas.
Išmokite taisyklingai laikyti antrankius. Jei jūsų plaštaka didelė, galite laikyti apatinę 

apyrankę mažuoju pirštu arba suspausti delną taip, kad antrankių grandinėlė gerai išsi
temptų. Tie, kurių plaštaka maža, negalės laikyti apatinės apyrankės mažuoju pirštu, tačiau 
stipriai suspaudus kumštį grandinėlė įsitemps ir antrankiai bus laikomi tvirtai.

Svarbu: įsitikinkite, kad laikant antrankius vienguba apyrankės dalis galės prasisukti 
pro dvigubą, neužkliuvusi už jūsų plaštakos.

III. Antrankių ištraukimas ir paėmimas.
Treniruokitės taisyklingai įdėti antrankius į dėklą ir juos ištraukti. Išmokite ištraukti ir 

taisyklingai paimti antrankius į juos nežiūrėdami. Visą dėmesį sutelkite asmeniui.

IV. Priartėjimas, nykščio kontrolė, viršutinės apyrankės uždėjimas.
Mokykitės pagrindinių stovinčio asmens surakinimo ir patikrinimo veiksmų tokia 

tvarka:
1. Tramdydamas asmenį, duokite jam žodines komandas. Liepkite asmeniui atsistoti į 

reikiamą padėtį. Atminkite, jei asmenį jau palietėte, turite jį surakinti kaip galima
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greičiau. Taigi neleiskite asmeniui atsidurti padėtyje, kurioje jums būtų nepatogu jį 
kontroliuoti. Nepalietęs asmens, nurodykite jam, kaip jis turi atsistoti.

Dažnai pradedantieji priartėja prie asmens kaip reikiant nepaėmę antrankių ir 
nepastatę asmens į tinkamą padėtį. Kol dar nepalietėte asmens, neskubėkite.

2. Treniruokitės prieiti prie asmens iš nugaros 45° kampu iš ginklo pusės ir, užlaužęs 
nykštį, kontroliuoti ranką.

3. Venkite šių klaidų:
a) artindamasis prie asmens, neleiskite jam sulenkti rankų, įsitikinkite, kad jos išties

tos į jus;
b) neleiskite asmeniui nuleisti rankų, rankas jis turi laikyti lygiagrečiai su grindimis;
c) jei asmens rankos nesueina per pečius (raumeningiems asmenims) ir jis negali jų 

laikyti už nugaros lygiagrečiai su grindims, liepkite jam susilenkti, kad rankos būtų 
lygiagrečiai su žeme. Aišku, geriau iš anksto, jei pastebėjote, kad asmuo raume
ningas, liepti jam pasilenkti. Surakindamas galite jo rankas sulenkti;

d) įsitikinkite, kad asmuo žiūri tiesiai, o ne žemyn;
e) uždėkite antrankius kuo arčiau delno pagrindo;
f) užlauždamas nykštį, gerai apglėbkite jį pirštais, kad jūsų pirštai netrukdytų užsi- 

veržti dedamai apyrankei. Tai dažna pradedančiųjų klaida. Daugiau stenkitės 
nykštį traukti į save, o ne stumti nuo savęs. Jūs galite atlikti abu veiksmus taisyk
lingai, pasukdamas savo riešą taip, kad mažasis pirštas atsisuktų į jus.

4. Dėdamas antrankius, mokykitės stumti apyrankės viduriniąją dalį tiesiai į riešo vi
durį, kol dviguba apyrankės dalis pasieks riešą. Šį veiksmą atlikite kaip galima grei
čiau -  iš karto kai tik užlaušite nykštį. Įsitikinkite, kad riešo ovalo forma sutampa su 
antrankių forma, kitaip antrankiai gerai neužsiverš. Tai galima išmokti pakartojus 
veiksmą maždaug penkis kartus. Jei jums nesiseka užveržti viengubos apyrankės da
lies, tai greičiausiai:
a) kitos jūsų rankos pirštai trukdo antrankiams užsiveržti;
b) nepritaikėte antrankių formos prie riešo formos.

V. Nykščio užlaužimas ir pasukimas žemyn.
Treniruokitės pasukti antrankius laikydamas užlaužtą nykštį, kad surakintą riešą galė

tumėte kontroliuoti ne tik ranka, bet ir pačia apyranke. Dabar galite paleisti nykštį ir paimti 
laisvą ranką. Užlaužti nykštį, uždėti viršutinę apyrankę ir pasukti antrankius reikia greitai, 
panašiai kaip skaičiuojant “viens, du, trys”. Nuimkite antrankius ir veiksmą kartokite dar 
keletą kartų.

VI. Surakinimas.
Treniruokitės priartėti ir surakinti vieną ranką iš pradžių lėtai, o paskui greitai. Povei

kis asmens riešui turi priversti asmenį surakintos rankos petį nuleisti šiek tiek žemiau, bet 
neturi būti per daug skausmingas.

Dabar jūs galite prie asmens prieiti ir greitai surakinti jo pirmąją ranką. Tačiau asmuo 
dar gali bandyti pabėgti arba užpulti, kol neuždėjote apatinės apyrankės.

VII. Priartėjimas ir abiejų rankų surakinimas.
Atlikite ketvirtą, penktą ir šeštą veiksmus, tada paleiskite jau surakintos rankos nykštį 

ir užlaužkite laisvos rankos nykštį.
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Svarbu: įsitikinkite, kad antrankių grandinėlė ištemta, antrankius tvirtai laikote. Prie
šingu atveju apatinė apyrankė gali pasisukti ir ją bus sunku greitai uždėti. Apatinės apyran
kės padėtis bus taisyklinga, jei antrankių grandinėlę visą laiką laikysite ištempęs.

Jei reikia, viršutinę apyrankę galite paleisti, kad visą dėmesį sutelktumėte į apatinę 
apyrankę. Ją prie laisvos rankos stenkitės traukti taip, kad grandinėlė būtų įtempta. Tačiau 
visiškai paleidęs viršutinę apyrankę, prarandate galimybę veiksmingai kontroliuoti surakintą 
ranką.

Traukdamas asmens laisvąją ranką už nugaros žemyn, o antrankius -  aukštyn, įstum- 
kite riešą į apyrankę ir užveržkite.

Dabar, paleidęs grandinę ir kontroliuodamas asmenį už nykščio, galite jį patikrinti.
Stenkitės nedaryti šių klaidų:
a) surakinęs pirmąją ranką, nepamirškite pasukti apatinę apyrankę už nugaros;
b) neleiskite apatinei apyrankei atsirakinti rankoje. Jei taip nutiko jau surakinus vieną 

ranką, persukite viengubą apyrankės dalį savo neginkline ranka ir baikite surakinti 
laisvąją ranką;

c) žiūrėkite, kad stipriąja ranka laikydamas antrankius už grandinėlės nekliudytumėte 
apyrankės viengubai daliai laisvai suktis;

d) surakintą asmenį laikykite už antros rankos nykščio, o ne už antrankių grandinėlės.

VIII. Abiejų rankų greitas surakinimas.
Mokykitės atlikti ketvirtą, penktą ir šeštą veiksmus kuo greičiau. Nuo to momento, kai 

jūs pirmą kartą palietėte asmenį, iki jo abiejų rankų surakinimo, kai silpnąją ranka laikote 
asmens antros rankos nykštį, o jūsų ginklinė ranka laisva, turi praeiti ne daugiau 2,5 sekun
dės.

IX. Klūpinčio asmens surakinimas.
Treniruokitės greitai uždėti antrankius klūpinčiam asmeniui ir pakartokite aštuntą 

veiksmą penkis kartus.

X. Gulinčio asmens surakinimas.
Pakartokite gulinčio asmens surakinimo veiksmus penkis kartus. Stenkitės nedaryti šių 

dažnai pasitaikančių klaidų:
a) nepamirškite užsukti apatinę apyrankę po ranka už nugaros, kad surakinta ranka 

būtų delnu į išorę;
b) surakinęs vieną ranką, laikykite grandinę visą laiką įtemptą, kol surakinsite kitą 

ranką;
c) įsitikinkite, kad surakinta asmens ranka yra sulenkta arba gali susilenkti per alkūnę 

taip, kad riešą asmuo galėtų pritraukti prie galvos. Tai leis jums surakinti raume
ningą asmenį arba asmenį, kurio nelankstūs peties ir alkūnės sąnariai. Jei surakintos 
rankos nesulenksite, gali būti sunku vieną riešą pritraukti prie kito, kad uždėtumėte 
antrą apyrankę;

d) nelipkite per gulintį asmenį. Jūsų abi pėdos turi būti vienoje asmens pusėje. Pritūp
kite žemai, laikysena turi būti tiesi. Jei pasilenksite į priekį, galite prarasti pusiau
svyrą;

e) statydami asmenį, kai kurie pradedantieji bando jį pakelti nuo žemės. Nedarykite to. 
Pirmiausia pasodinkite asmenį, atsargiai keldamas kaklą ir sukdamas vieną asmens 
alkūnę palei žemę. Paskui pastatykite asmenį prieš save, sukdamas jį ratu aukštyn.
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Sudėtingesni surakinimo veiksmai

I. Antrankių uždėjimas vedamam asmeniui.
Atlikite taisyklingus antrankių uždėjimo vedamam asmeniui veiksmus keletą kartų lė

tai, kad gerai juos įsimintumėte. Atkreipkite dėmesį į visus nurodytus vedamo asmens sura
kinimo reikalavimus.

II. Surakinimas užlaužus riešą žemyn ir aukštyn.
1. Treniruokitės vesti asmenį ir iš šios padėties užlaužti asmens riešą žemyn. Atlikite tai 

keletą kartų.
2. Treniruokitės užlaužti asmens riešą aukštyn, kontroliuodamas jo ištiestą ranką už 

nykščio. Atlikite tai keletą kartų.
3. Treniruokitės surakinti asmenį užlaužęs jo riešą aukštyn. Atlikite tai keletą kartų.

III. Surakinimas vedant asmenį užlaužus riešą.
Treniruokitės surakinti asmenį iš abiejų riešo užlaužimo padėčių: dešimt kartų tai atli

kite, kai riešas užlaužtas aukštyn, ir dešimt kartų -  kai riešas užlaužtas žemyn.
Surakindami užlaužtą riešą, pradedantieji užmiršta jį pasukti, kad apyrankės ovalo 

forma sutaptų su riešo forma, o jau surakinę pamiršta, kaip taisyklingai persukti riešą, kad 
ranka atsidurtų už nugaros ir galima būtų surakinti antrąją ranką.

Jei riešas užlaužiamas vedamam asmeniui, jo plaštaka būna priekyje, todėl norint už
sukti surakintą ranką už nugaros, antrankiai turi būti sukami virš riešo, o ranką ištiesus atgal
-  po riešu. Kad nekiltų sunkumų, gerai išmokite abu surakinimo veiksmus.

Kita dažna klaida yra ta, kad vedant asmenį nepasiseka iki galo ištiesti jo surakintos 
rankos prieš surakinant antrąją. Atsiminkite, jog šiais veiksmais siekiama, kad būtų išlaiko
mas saugus atstumas iki asmens nuo pirmos iki antros rankos surakinimo.

IV. Veiksmai pagal aplinkybes.
Treniruokitės atlikti surakinimo veiksmus, kai:
1. Asmuo atremtas į sieną.
2. Išlaipinate asmenį iš vairuotojo vietos automobilyje.
3. Išlaipinate asmenį iš keleivio vietos automobilyje.
4. Stovite ant laiptų žemiau asmens.
5. Stovite ant laiptų aukščiau asmens.
6. Padedate pareigūnui, kuris laiko kitą asmens ranką užlaužęs du pirštus.
7. Išvedate du asmenis, naudodamas vieną porą antrankių.
8. Kontroliuojate kaklą, jei prieš tai asmenį laikėte už kaklo (smaugimas).
Kiekvieną iš šių veiksmų atlikite keletą kartų.

V. Lankstūs vienkartiniai antrankiai.
Kad treniruodamasis galėtumėte panaudoti lanksčius vienkartinius antrankius, peiliu 

arba atsuktuvu suplokite metalinę vienkartinių antrankių prapjovos dalį (skirtingų pavyzdžių
-  skirtingai). Tuomet galėsite atlaisvinti lanksčius antrankius ir kartoti veiksmus keletą kartų. 
Pažymėkite šią vienkartinių antrankių porą, kad nepanaudotumėte jų tarnybos metu.
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Išmoktų veiksmų taikymas praktikoje

Įgijęs asmens surakinimo įgūdžių ir supratęs, kad iš esmės visi veiksmai panašūs, tik 
skiriasi pradinės padėtys, galite mokytis pritaikyti savo žinias darbe. Reikia išmokti pasirinkti 
tinkamą surakinimo būdą esant skirtingoms situacijoms. Atlikdamas šiuos veiksmus, stenki
tės įgyti kuo daugiau įgūdžių.

I. Surakinimo veiksmai pasipriešinimo ir užpuolimo atveju.
Treniruokitės surakinti stovintį asmenį keletą kartų, bet, kol dedate antrankius, liepkite 

jam priešintis arba pulti jus. Atlikite atitinkamus veiksmus, kad palaužtumėte asmens pasi
priešinimą ir galėtumėte jį kontroliuoti.

II. Perėjimas nuo pagrindinės surakinimo padėties prie riešo užlaužimo aukštyn.
Treniruokitės pereiti nuo nykščio užlaužimo padėties prie riešo užlaužimo aukštyn. 

Žengdamas žingsnį pirmyn ir sukdamas asmens pirštus virš savo neginklinės rankos bei tuo 
pat metu sukdamas užlaužtą nykštį horizontaliu lanku į priekį ir į išorę, pradėkite laužti 
riešą. Šie veiksmai gali būti naudojami tada, kai dėdamas antrankius pagrindinėje padėtyje 
nusprendžiate greitai išvesti asmenį iš tos vietos dar nebaigęs jo surakinti. Šio veiksmo jus 
gali priversti griebtis įvairios aplinkybės (žr. “Rizikos veiksnys”).

III. Komandavimas asmeniui iš už priedangos arba kliūčių.
Mokykitės komanduoti asmeniui iš už durų, baldų arba kitų kliūčių, kurios gali būti 

jums kaip priedangos, o asmuo negalėtų pasinaudoti jokiomis kliūtimis. Mokykitės maksi
maliai išnaudoti pranašumus prieš nesipriešinantį asmenį, pastatyti jį į reikiamą padėtį. Dau
geliu atveju jūs galite surakinti asmenį tiesiog stovėdamas už priedangos.

IV. Komandavimas asmeniui iš arba iš už automobilio.
Mokykitės nurodyti asmeniui atsistoti prie automobilio, esančio gatvėje arba stovėjimo 

aikštelėje taip, kad jums automobilis būtų kaip priedanga, o asmuo stovėtų toliau nuo įvairių 
kliūčių, kurios padėtų jam pabėgti. Išmokite maksimaliai išnaudoti savo padėties pranašumą 
prie automobilio. Daugeliu atveju automobilį galima panaudoti kaip dalinę priedangą net ir 
surakinant asmenį.

V. Asmens surakinimas riboto apšvietimo sąlygomis.
Treniruokitės atlikti surakinimo veiksmus net ir esant labai prastam apšvietimui. Daž

nai pažeidėjai sulaikomi tamsiu paros metu.

VI. Naudokite ginklą, priedangas ir kovinės savigynos veiksmus.
Modeliuokite atsitraukimą, judėjimą link priedangos, atsišaudymą, kai asmuo, kuriam 

dedami antrankiai, ketina išsitraukti ginklą arba bando iš pareigūno atimti ginklą.

VII. Komandinės pratybos.
Atlikite pirmus šešis šio skyriaus veiksmus, jei jums padeda kitas pareigūnas, su kuriuo 

jūs kartu sulaikote asmenį.
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VIII. Patikrinimas.
Treniruokitės patikrinti asmenį, turintį ginklą arba kitas pabėgimo priemones. Jei as

muo jau patikrintas jį surakinusio pareigūno, tegul jį dar kartą patikrina kitas pareigūnas. 
Gal kas nors buvo praleista?

IX. Greitas paviršutinis patikrinimas.
Užlaužęs du pirštus, patikrinkite nesurakintą asmenį aptapšnodamas jį. Mokydamasis 

liepkite asmeniui priešintis savo noru. Išmokite pajusti, kada jis ima priešintis ir kaip jį kon
troliuoti laikant užlaužtus du pirštus arba naudojant kitus asmens kontroliavimo veiksmus.

Atliktų veiksmų tikrinimas

Čia pateikiamas pagrindinių surakinimo veiksmų patikrinimo pavyzdys. Veiksmai, pa
žymėti **, ypač svarbūs. Netinkamai juos atlikus, galima prarasti kontrolę arba nesureaguoti, 
jei asmuo pradėtų priešintis arba užpultų. Atlikti veiksmai turi būti vertinami atsižvelgiant į 
panaudotą jėgą, veiksmų greitį ir prisitaikymą prie asmens veiksmų.

Testas turi būti parengtas taip, kad būtų dinamiškas ir atspindėtų dažniausiai tarnyboje 
pasitaikančias situacijas.

Stovinčio asmens surakinimo veiksmai

Veiksmas Atliko Ne
1 . Išlaiko reikiamą atstumą už priedangos, kol pasiruošia surakinti * *
2. Aiškiai komanduoja asmeniui **
3. Kontroliuoja savo ginklą **
4. Asmens kojos plačiai, pėdos į šalis **
5. Taisyklingai laiko antrankius prieš artėjant
6. Juda, kai asmuo yra nusigręžęs
7. Priartėja iš reikiamos pusės **
8. Išlaiko saugų atstumą surakinimo metu
9. Užlaužia nykštį
10. Uždeda apyrankę prie pat delno pagrindo **
11. Greitai surakina pirmąją ranką **
12. Persuka antrankius su ranka už nugaros
13. Žodžiu komanduoja asmeniui
14. Užlaužia kitos rankos nykštį
15. Greitai surakina antrąją ranką
16. Nepraranda pusiausvyros
17. Patikrina asmenį iš vienos pusės
18. Perima riešą, pirštus arba grandinėlę kita ranka
19. Patikrina asmenį iš kitos pusės
20. Užfiksuoja antrankius **
21. Kontroliuoja asmenį **
22. Išveda asmenį jį kontroliuodamas **
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Gulinčio asmens surakinimo veiksmai

Veiksmas Atliko Ne
1 . Išlaiko reikiamą atstumą už priedangos, kol pasiruošia surakinti **
2. Aiškiai komanduoja asmeniui **
3. Kontroliuoja savo ginklą **
4. Asmuo guli ant žemės, rankos į šalis, delnais į viršų, nusigręžęs * *
5. Taisyklingai laiko antrankius priartėdamas
6. Liepia asmeniui pakelti rankas nuo žemės
7. Juda, kai asmuo ramiai guli
8. Priartėja iš tinkamos pusės **
9. Užlaužia nykštį
10. Uždeda apyrankę prie pat delno pagrindo **
11. Greitai surakina pirmąją ranką **
12. Persuka antrankius su ranka už nugaros
13. Komanduoja asmeniui
14. Užlaužia kitos rankos nykštį
15. Greitai surakina antrąją ranką
16. Nepraranda pusiausvyros
17. Patikrina asmenį, įskaitant kojas ir batus **
18. Neperženginėja per asmenį
19. Užfiksuoja antrankius **
20. Kontroliuojamą asmenį pasodina
21. Laiko už riešo, pirštų arba grandinėlės
22. Pastato asmenį
23. Kontroliuoja asmenį **
24. Išveda asmenį jį kontroliuodamas **

Pasipriešinimo sutramdymas

Veiksmas Atliko Ne
1. Reaguoja į asmens veiksmus
2. Įspėja, žodžiu nurodinėja asmeniui
3. Sutramdo besipriešinantį asmenį **
4. Panaudoja atitinkamą jėgą **
5. Neleidžia asmeniui laisvai judėti

LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas. Vilnius, 1991.
2. Lietuvos Respublikos VRM policijos patrulinės tarnybos statutas. Vilnius, 1992.
3. Desmedt J., Marsh J. Speedcuffing. A tactical handcuffing system. USA, 1982.
4. Roth J., Downey R. Officer survival: arrest and control. USA, 1979.

74



LYGIAVAMZDŽIAI ŠAUTUVAI 
“VVINCHESTER 1300 DEFENDER”



ĮŽANGA

Winchester firmos gamybos greitai veikiantis lygiavamzdis šautuvas Defender specialiai 
sukurtas apsiginti. Jo techninės savybės kai kuriose situacijose leidžia jį naudoti kur kas 
veiksmingiau nei kitus šaunamuosius graižtvinius ginklus.

Pagal paskirtį lygiavamzdžiai šautuvai naudojami siekiant iš įvairių atstumų nukenks
minti nusikaltėlius ir užsibarikadavusius asmenis, išsklaidyti grupinių teisėtvarkos pažeidimų 
bei masinių riaušių dalyvius, priversti sustoti transporto priemones.

Winchester 1300 Defender modelio ginklas veikia gerai, yra unikalus savo psichologiniu 
poveikiu, jį ypač lengva valdyti. Savo kovinėmis savybėmis jis prilygsta graižtviniams gin
klams, kai juo šaudoma iš nedidelių atstumų. Šautuvo buožę lengva pakeisti sintetine pisto
letinio tipo rankena. Visos funkcinės savybės yra tokios pačios kaip ir modelio su sintetine 
buože.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Pagamintas: JAV;
Šautuvo tipas: lygiavamzdis šautuvas;
Veikimas: slankiojančio tipo užtaisymo mechanizmas {slide 

action);
Šautuvo masė (neužtaisyto): 2,8 kg;
Konstrukcija: plienas, sintetinė buožė;
Šautuvo ilgis su buože: 978 mm;
Šautuvo ilgis su pistoletine rankena: 720 mm;
Vamzdžio tipas: cilindrinės formos (gali būti keičiamas);
Šovinio lizdas: 76 mm;
Vamzdžio ilgis: 456 mm;
Kalibras: 12 (medžioklinio tipo);
Šovinys: 12-67,5; 12-70; 12-76; 12-76 Magnum;
Užtaisai: pritaikytas šaudyti įvairaus užtaiso 12 kalibro 

šoviniais;
Dėtuvė: vamzdinio tipo;
Dėtuvės talpa: iki 6 šovinių;
Dėtuvės talpa su pratęsta dėtuve: iki 8 šovinių;
Kovinė greitošauda: iki 15-20 šūvių per minutę;
Šaudymo veiksmingumas: atsižvelgiant į užtaisą, iki 30-60 metrų;
Kaunamoji galia: atsižvelgiant į užtaisą, iki 200 metrų;
Taikymosi priemonės: žalvarinis rutulinis kryptukas;
Klimato sąlygos: patikimai veikia iki -10° C;
Šautuvo resursai: naudojant standartinius šovinius -  10 000 šūvių.
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SAUGUMO PRIEMONĖS IR ELGESIO SU LYGIAVAMZDŽIU 
ŠAUTUVU BENDRIEJI PRINCIPAI

Saugus elgesys naudojant šautuvą yra vienas svarbiausių ginklo valdymo elementų. Jis 
turėtų tapti refleksu.

Jūs visada privalote laikytis saugumo priemonių savo ir kitų labui.
Prieš naudodamiesi šautuvu, išnagrinėkite šias rekomendacijas. Pripraskite prie savo 

šautuvo. Įsitikinkite, ar veikia ir kaip veikia pertaisymo mechanizmas ir nuleistukas, įsidė
mėkite, kaip veikia saugiklis ir kur jis yra.

Su šautuvu visada elkitės taip, lyg jis būtų užtaisytas.
Niekada be reikalo nenukreipkite savo šautuvo vamzdžio ten, kur nenorite šaudyti.
Niekada nepasitikėkite, kai kas nors sako, jog šautuvas neužtaisytas.
Prieš paimdami, užtaisydami, valydami, perduodami ginklą kitam asmeniui, patikrin

kite, ar jūsų ginklas neužtaisytas, t.y. įsitikinkite, kad šovinio lizde bei dėtuvėje šovinių nėra.
Visada naudokite tiktai švarią, sausą, originalią aukštos kokybės amuniciją (šaudme

nis), atitinkančią šautuvo kalibrą.
Nedėkite šovinio į šovinio lizdą be reikalo.
Užtaisyto šautuvo saugiklis turi būti ON padėtyje.
Nepasikliaukite vien tik saugikliu norėdami išvengti atsitiktinio šūvio. Šautuvo saugiklis 

stabdo tik nuleistuką ir neleidžia iššauti jį spaudžiant. Saugiklis gali neapsaugoti nuo atsitik
tinio šūvio, jeigu ginklas nukris ar pan.

Niekada nedėkite piršto ant nuleistuko ir nespauskite tol, kol nesate pasirengę šauti. 
Tik nusitaikius į taikinį galima liesti nuleistuką.

Prieš nuspausdami nuleistuką, visada įsitikinkite, kad matote taikinį ir kad nieko nesu- 
žeisite.

Niekada nešaukite į kietus paviršius, vandenį arba kai šaudymo zonoje yra žmonių -  
taip išvengsite rikošeto.

Norėdami išvengti stiprios atatrankos, naudokite tik jūsų šautuvui skirtus šovinius.
Visada patikrinkite, ar ginklo dalys švarios ir ar nėra jokių kliūčių šaudyti. Pasinaudoję 

šautuvu, kuo greičiau jį išvalykite.
Jeigu ginklas neiššovė, vistiek laikykite šautuvo vamzdį nukreipę saugia kryptimi ir, jei 

yra galimybė, palaukite dar 30 sekundžių; jeigu ginklas neiššauna, išardykite ginklą ir išsiaiš
kinkite neiššovimo priežastį.

Jeigu jūs dar kartą užtaisote šautuvą, tiksliai laikykitės užtaisymo taisyklių.
Niekada patys nekeiskite ir netaisykite jokių šautuvo dalių. Ginklui sugedus leiskite, 

kad ginklą patikrintų specialistas.
Prieš užtaisydami, atidžiai apžiūrėkite, ar neužkimštas šautuvo vamzdis. Jeigu ginklas 

neiššovė, būtina gerai apžiūrėti vamzdį ir patikrinti, kad jame nieko neliktų.
Saugokite savo ausis ir akis nuo šaudymo metu kylančio poveikio. Šaudymo metu nau

dokitės ausinėmis bei apsauginiais akiniais.
Niekada nepalikite šautuvo be priežiūros, nesvarbu, ar jis užtaisytas, ar ne.
Šautuvą visada laikykite ir saugokite atskirai nuo šaudmenų sausoje, švarioje vietoje, 

(pvz., specialiame dėkle) ir ten, kur jo negalės paimti pašaliniai asmenys.
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ŠAUTUVO SANDARA IR PAGRINDINĖS DALYS

Šautuvą sudaro šios pagrindinės dalys (žr. 1 schemą): 
vamzdis; 
spyna;
apsodo lovelis;
dėtuvė su fiksuojančiu varžtu ir dėtuvės stūmokliu; 
šovos mechanizmas; 
uoksas su atrama;
buožė arba pistoletinio tipo rankena.

Sudėtinės vamzdžio dalys:
1) vamzdis;
2) vamzdžio siauruma;
3) rutulinis kryptukas.

Sudėtinės spynos dalys:
28) spynos mechanizmas;
29) spynos dangtelis;
30) pasisukanti spyna;
31) ištrauktuko spyruoklė;
32) spynos kaištis;
33) ištrauktukas;
34) daužiklio apsauginė dalis;
35) daužiklio spyruoklė;
36) daužiklio smailoji dalis.

Sudėtinės uokso dalys:
22) uoksas;
23) nuleistuko skliautelio kaištis;
24) išmestukas;
25) išmestuko spyruoklė;
26) išmestuko laikiklis;
27) išmestuko apsauginis varžtas.

Sudėtinės dėtuvės dalys:
4) dėtuvės dangtelis;
5) dangtelį fiksuojantis varžtas su spyruokle;
6) dėtuvės vamzdis;
7) viršutinis dėtuvės gnybtas;
8) apatinis dėtuvės gnybtas;
9) dėtuvės stūmoklio pagrindas;
10) dėtuvės stūmoklio spyruoklė;
11) dėtuvės stūmoklį fiksuojantis strypas;
12) apsauginis dėtuvės stūmoklio žiedas.

Sudėtinės šovos mechanizmo dalys:
37) gaidukas;
38) dviguba gaiduko spyruoklė;
39) gaiduko spyruoklė;
40) paleidimo svirtis;
41) spynos fiksatorius;
42) spynos fiksatoriaus spyruoklė;
43) gaiduko pagrindas;
44) gaiduko kaištis;
45) atramos mygtukas;
46) atramos spyruoklė;
47) uokso atrama;
48) nuleistukas;
49) kairė uokso sienelė;
50) dešinė uokso sienelė;
51) varžtas;
52) nuleistuko skliautelis;
53) nuleistuko kaištis;
54) saugiklio varžtas;
55) saugiklio kaištis.

Sudėtinės apsodo lovelio dalys:
13) vamzdelis;
14) apsodas;
15) apsauginis lovelio žiedas;
16) apsauginė lovelio mova.

Sudėtinės buožės dalys:
18) guminis buožės padas;
19) buožės pagrindą fiksuojantys varžtai;
20) apsauginis buožės varžtas;
21) apsauginė buožės poveržlė;
56) buožė.
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VEIKIMO PRINCIPAS

Šautuvo veikimo principas nesudėtingas. Slankiojantis (slide actiori) spynos mechaniz
mas leidžia gana greitai ir patikimai naudoti šį šautuvą ekstremaliomis sąlygomis.

Rotacinė, keturių kakliukų, ypač tvirtos spynos sistema yra daug pranašesnė tuo, kad šį 
šautuvą galima užtaisyti greičiau nei kitus. Ji padeda greitai traukti šovinius iš dėtuvės į 
vamzdį. Iššovus po kelių sekundės dalių atsilaisvina slankiojančio tipo šovos mechanizmas ir 
šautuvo apsodas, veikiamas kinetinių jėgų sukeltos atatrankos. Jis atitraukiamas atgal ir dėl 
to spyna pasisuka ir atlaisvina kakliukus. Akimirksniu ranka stumiant apsodo lovelį į priekį į 
vamzdį galima įkišti kitą šovinį. Kakliukai, kurie tiesiai įeina į atitinkamas vamzdžio įpjovas, 
užtikrina ypač greitą uždarymo būdą.

Nesudėtinga konstrukcija ginklą leidžia gana greitai paruošti šaudyti. Be to, šį šautuvą 
lengva išardyti dalimis ir vėl surinkti.

2 schema

1) nuleistukas;
2) nuleistuko skliautelis;
3) saugiklio varžtas;
4) nuleistuko skliautelio kaištis;
5) išmetimo anga;
6) uokso atrama;
7) šautuvo dėtuvės kamštis;
8) spynos fiksatorius.

v

Šautuvo patikrinimas

a) šautuvo vamzdis nukreipiamas kitiems nepavojinga kryptimi;
b) saugikliu (jis nuleistuko skliautelio priekinėje dalyje) blokuojamas nuleistukas; 
Saugiklio varžtas spaudžiamas iš kairės į dešinę (turėtų dingti raudonos spalvos apva-
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Įsidėmėkite: saugiklio paskirtis -  blokuoti nuleistuką, kai šis spaudžiamas. Sutrenkus 
ginklą, jam nukritus arba neteisingai su juo pasielgus, šis mechanizmas nepadės išvengti at
sitiktinio šūvio.

c) įsitikinama, kad dėtuvė tuščia;
Uokso atramą stumkite į vidų ir įsitikinkite, kad matote dėtuvės stūmoklį.
Įsidėmėkite: jeigu dėtuvėje yra bent vienas šovinys arba tūtelė, tai stumdami atramą į 

vidų matysite tūtelės dugną.
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d) įsitikinama, kad šautuvo vamzdyje nėra šovinių;
Nuspaudę spynos fiksatorių, kuris yra kairėje nuleistuko skliautelio pusėje, atitraukite 

apsodo lovelį ir įsitikinkite, kad šovinio lizdas tuščias.
Įsidėmėkite: jeigu vamzdyje yra šovinys arba tūtelė, atlikus šį veiksmą ji iškrenta iš šo

vinio lizdo.

e) apsodo lovelis ranka stumiamas į priekį ir užfiksuojamas pradinėje padėtyje;
Įsidėmėkite: atliekant ginklo patikrinimo veiksmus, atsižvelgiama į šių veiksmų eiliš

kumą. Pažeidus patikrinimo veiksmų eiliškumą arba neatlikus bent vieno veiksmo, šautuvas 
gali atsitiktinai iššauti.

Pastaba: tikrinant šautuvą arba dirbant su neužtaisytu šautuvu (tai vadinama „sausu“ 
šaudymu) nuleistuko spausti nerekomenduojama. Dažnai atliekant šį veiksmą, gali sugesti 
šovos mechanizmas (lūžta smailoji daužiklio dalis). Norint išvengti šio gedimo, prieš atlie
kant šį veiksmą rekomenduojama į šovinio lizdą įdėti mokomąjį šovinį.

v

Šautuvo užtaisymas

Užtaisyti šautuvą šoviniais galima dviem būdais:
• šovinys dedamas tiesiai į šovinio lizdą (tai veiksmingiausias bei greičiausias užtaisymo 

būdas);
• šovinys dedamas į vamzdį naudojantis dėtuve.
Įdedant šovinį tiesiai į šovinio lizdą, atliekami šie veiksmai:
a) spaudžiamas spynos fiksatorius ir atitraukiamas apsodo lovelis;
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b) saugiklis nustatomas į ON padėtį (turite matyti juodą apvadą);
c) šovinys įdedamas į šovinio lizdą per išmetamąją angą;

d) apsodo lovelis uždaromas, t.y. stumiamas į priekį.
Įsidėmėkite: visada žinokite, kur laikomi šaudmenys, skirti šiam šautuvui. Jie turėtų 

būti specialiame dėkle šaudmenims ant diržo kairėje pusėje. Be to, svarbu žinoti, kokie šių 
šaudmenų užtaisai.

84

Dedant šovinį į vamzdį naudojantis dėtuve reikia:
a) nustatyti saugiklį į ON padėtį;
b) stumiant uokso atramą į vidų dėti šovinius priekiniu galu į dėtuvę;



c) kartoti šį veiksmą dedant kiekvieną šovinį.
Įsidėmėkite: paskutinis šovinys, įdėtas į dėtuvę, bus pirmasis šovinys vamzdyje. Taisyk

lingai įdėjus šovinius į dėtuvės vidų pasigirsta trakštelėjimas.

Dėtuvę rekomenduojama užtaisyti vienu šoviniu mažiau nei telpa dėtuvėje.
d) spaudžiant spynos fiksatorių atitraukti apsodo lovelį ir šovinį iš dėtuvės įstumti į 

vamzdį;
e) apsodo lovelį stumti į priekį, paruošti ginklą šaudyti.
Įsidėmėkite: užtaisomas šautuvas turėtų būti nukreiptas į taikinio pusę arba saugia 

kryptimi. Dešiniąja ranka šautuvo buožė įremiama į petį arba, atsižvelgiant į aplinkybes, pri
spaudžiama prie dešinio šono. Kairiąja ranka iš dėklo imami šoviniai ir dedami į dėtuvę arba 
į šovinio lizdą. Užtaisant šautuvą visas dėmesys nukreipiamas į taikinį.

v

Šaudymas

Prieš šaunant reikia:
a) pastumti saugiklį į OFF padėtį (pasirodo raudonos spalvos apvadas); 
Šį veiksmą rekomenduojama atlikti dešinės rankos rodomuoju pirštu.
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b) nusitaikyti į taikinį ir nuspausti nuleistuką;
c) iššovus (kai atsilaisvina spynos mechanizmas) ranka apsodo lovelį atitraukti atgal ir 

išmesti tūtelę;
Įsidėmėkite: iššovus automatiškai išblokuojamas mechanizmas. Šaunant šovos mecha

nizmas yra hermetiškas, bet kai spaudimas vamzdyje ir šovinio lizde vėl tampa normalus, 
reikalinga minimali jėga veiksmui pradėti. Faktiškai užtenka apsodo inercijos, kad spyna 
būtų išblokuota arba atidaryta. Būtent ši savybė padidina pompinių šautuvų greitą šaudymą. 
Norint greičiau užtaisyti šautuvą, šaunant kairiąja ranka apsodo lovelį reikia spausti atgal -  
tai padeda po šūvio greičiau atsilaisvinti apsodo loveliui ir pasislinkus atgal išmesti iššautą 
tūtelę.

d) kitą šovinį dėti tiesiai į vamzdį arba (jeigu šoviniai sudėti į dėtuvę) stumiant apsodo 
lovelį į priekį leisti šoviniui pačiam įeiti į šovinio lizdą ir užfiksuoti spynos mechanizmą;

e) baigus šaudyti, saugiklį nustatyti į ON padėtį.
Pastaba: užtaisant bei šaudant visus veiksmus reikia atlikti iki galo, kad ginklas neužsi- 

kirstų arba neiššautų.

v

Šovinių išėmimas iš dėtuvės ir 
šovinio lizdo

Ištaisant užtaisytą šautuvą atliekami tokie veiksmai:
a) saugiklis nustatomas į ON padėtį;
b) išimama dėtuvė.
Uokso atrama stumiama į vidų ir paspaudus uokso viduje esantį fiksatorių (jį spau

džiant dėtuvės stūmoklis išstumia šovinį) šoviniai išimami iš dėtuvės.

c) šis veiksmas atliekamas tol, kol visi šoviniai bus išimti iš dėtuvės (pasirodys dėtuvės 
stūmoklio pagrindas);

86



d) kai dėtuvė tuščia, šovinys išimamas iš šovinio lizdo (nuspaudus spynos fiksatorių 
atitraukiamas apsodo lovelis ir išmetamas šovinys);

e) apsodo lovelis pastumiamas į pradinę padėtį;
f) ištaisytas ginklas patikrinamas (įsitikinama, kad dėtuvėje ir vamzdyje nėra šovinių). 
Įsidėmėkite: ištaisant ginklą neturi būti pažeistas ištaisymo veiksmų eiliškumas.

Ištaisant šautuvą galima naudoti ir kitą ištaisymo būdą:
a) saugiklis nustatomas į ON padėtį;
b) įstūmus uokso atramą į vidų ir nuspaudus spynos fiksatorių atitraukiamas apsodo 

lovelis ir iš vamzdžio ir dėtuvės iš karto išimami visi šoviniai;

c) šis veiksmas kartojamas tol, kol visi šoviniai bus išimti iš dėtuvės;
d) ištaisytas ginklas patikrinamas.
Pastaba: šitaip šautuvas ištaisomas daug greičiau, tačiau būtina imtis visų saugumo 

priemonių bei turėti tam tikrų šautuvo ištaisymo įgūdžių.
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ŠAUTUVO EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA

Dalinio šautuvo išardymo bei surinkimo tvarka

Norint išvalyti, sutepti ir apžiūrėti, šautuvas išardomas dalimis:
a) šautuvas patikrinamas (saugiklis turi būti ON padėtyje, tikrinama dėtuvė ir šovinio 

lizdas);
b) atsukamas vamzdį fiksuojantis varžtas;

c) vamzdis stumiamas į priekį ir nuimamas nuo uokso;

d) atsuktuvu išstumiamas šovos mechanizmą fiksuojantis strypas;
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e) atskiriamas šovos mechanizmas;
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f) apsodo lovelis stumiamas į priekį tol, kol pasirodo spyna;

g) atskiriama spyna;

h) atskiriamas apsodo lovelis;
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i) išardoma dėtuvė.

j) išardoma spyna.

Paėmus spynos mechanizmą apačia į viršų, daužiklio galą reikia spausti į priekį. Su
spausta spyruoklė atleis spynos dangtelį. Tada išimamas daužiklis ir daužiklio spyruoklė.

Įsidėmėkite: smulkiau ardyti šautuvą nerekomenduojama.
Šautuvas surenkamas atvirkštine tvarka. Surinktas šautuvas patikrinamas. Surenkant 

šautuvą įstatyta į apsodo lovelį spyna stumiama į uoksą tol, kol bus įmanoma lengvai įdėti 
šovos mechanizmą. Įdedant šovos mechanizmą, būtina pataikyti į specialias uokso išpjovas.
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v

Šautuvo eksploatacija ir priežiūra

Prižiūrėkite, kad vamzdis, šovinio lizdas ir nuleistuko skliautelis visada būtų švarūs. 
Vamzdyje arba šovinio lizde esančios rūdys yra padidėjusio spaudimo priežastis, todėl gali 
įvykti nelaimingas atsitikimas (vamzdis gali išsipūsti arba sprogti).

Surūdijęs, rūdžių išėstas ir nebetinkamas naudoti šautuvo vamzdis turi būti pakeistas.
Ginklas ir šaudmenys laikomi švarioje sausoje vietoje (rekomenduojama dėkle). Ilgai 

nenaudojamą šautuvą būtina užkonservuoti (visos metalinės dalys padengiamos specialiu 
konservantu, pavyzdžiui, specialiu vašku). Kiekvieną kartą prieš šaudant šis konservantas tu
rėtų būti kruopščiai nuvalomas.

Remontuoti ginklą ir keisti jo detales gali tik profesionalus ginklininkas.
Prieš šaudant nuo ginklo vamzdžio ir kitų dalių nuvalomas tepalas ir purvas.
Jeigu šautuvas naudojamas drėgnu oru, reikia gerai išvalyti vamzdį, kitus metalinius 

paviršius ir gerai sutepti. Jeigu šautuvas pateko į stiprų lietų, sniegą arba sūrų vandenį, jį rei
kia išardyti ir nedelsiant gerai išvalyti.

Šautuvui valyti naudojami specialūs tepalai, skirti ginklui valyti, pavyzdžiui, WD-40, 
Ballistol bei benzinas.

Vamzdžio valymas

Šautuvo vamzdis valomas specialiu valikliu, apvyniotu švariu ir sausu skudurėliu. Sku
durėliai turėtų būti keičiami tol, kol lieka visiškai švarūs ir sausi.
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Jeigu vamzdis yra labai nešvarus, naudojamas specialus tirpalas vamzdžiui valyti, pa
vyzdžiui, Ballistol ir šepetys. Tirpiklis paliekamas vamzdyje ne mažiau kaip 10 minučių. 
Vamzdis kruopščiai išvalomas šepetėliu (jis gali būti ir varinis). Tada vamzdis išvalomas šva
riu skudurėliu ir įsitikinama, kad neliko nei purvo, nei kitų nešvarumų. Jeigu būtina, galima 
dar kartą išvalyti.

Kitų šautuvo dalių valymas

Kitos šautuvo dalys (taip pat ir šautuvo išorė) turėtų būti valomos sausu skudurėliu, 
šepetėliais, pavyzdžiui, senu dantų šepetėliu ir aštriais mediniais pagaliukais. Valant galima 
naudoti specialų tepalą, pavyzdžiui, WD-40 ar kt. Niekada nenaudokite tirpalo, skirto tik 
vamzdžiui valyti, nes šautuvas gali surūdyti.

Valant šovos mechanizmą bei kitas sunkiai pasiekiamas dalis nešvarumams ištirpinti 
gali būti naudojamas benzinas. Išvalius ginklą patikrinama, kad jokioje šautuvo dalyje ne
liktų nešvarumų.

Prieš surenkant ginklą metalinės šautuvo dalys plonai sutepamos apsauginiu tepalu.
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ŠAUDMENYS

Teisėtvarkos pareigūnams leidžiama naudoti keturių rūšių šaudmenis:
a) kulkas ir grankulkes;
b) traumuojančio poveikio užtaisus (gumines kulkas, gumines grankulkes);
c) ašarinių dujų užtaisus;
d) papildomus šaudmenis (nenuplaunamų dažų, signalinius, garsinius, apšviečiamuo

sius užtaisus).

Kulkos ir grankulkes

Kulkos

Šio tipo užtaisai naudojami kaip specialūs užtaisai, leidžiantys sustabdyti autotrans
porto priemonę, išmušti durų spyną ir atremti ginkluotą užpuolimą arba pasipriešinimą.

Dėl mažos rikošeto tikimybės ir ribotos pavojingos zonos šie šaudmenys pranašesni, 
nei pusiau automatiniams pistoletams bei automatiniams ginklams skirti šaudmenys.

Rekomenduojami šaudmenys:
a) 12/70 mm šovinys su kulka Brenneke;
Tai 18,5 mm skersmens, 32 g svorio cilindrinės formos švininė kulka.

Pradinis kulkos greitis 470 m/s;
Šūvio energija 370 J;
Efektyvus nuotolis 90-100 m;
Vidutinis 5 šūvių išmetimas nuo centro iš 90 m atstumo 35 cm;
Greičio praradimas iš 90 m 37 proc.;
Energijos praradimas iš 90 m 61 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 200 m.
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b) 12/70 mm šovinys su kulka Sabot Slug;
Tai 11,4 mm skersmens, 28,3 g svorio ilgas ir siauras švininis cilindras apvaliu priekiu ir 

plokščiu galu. Kulkos skersmuo daug mažesnis nei vamzdžio, todėl į tūtelę ji dedama sinteti
niame konteineryje, kuris šūvio metu išsiskiria į dvi dalis.

Pradinis kulkos greitis 500 m/s;
Šūvio energija 380 J;
Efektyvus nuotolis 90-100 m;
Vidutinis 5 šūvių išmetimas nuo centro iš 90 m atstumo 15 cm;
Greičio praradimas iš 90 m 25 proc.;
Energijos praradimas iš 90 m 44 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 200 m.

c) 12/70 mm šovinys su kulka Rifled Slug;
Tai 18,5 mm skersmens 30 g svorio cilindrinė kulka su išpjovomis ir sintetiniu pa

grindu.
Ištisinės išpjovos suteikia kulkai didesnį pradinį greitį. Sintetinis kulkos pagrindas su

mažina kulkos deformaciją šūvio metu.
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Pradinis kulkos greitis 470 m/s;
Šūvio energija 380 J;
Efektyvus nuotolis 90-100 m
Vidutinis 5 šūvių išmetimas nuo centro iš 90 m atstumo 20 cm;
Greičio praradimas iš 90 m 25 proc.;
Energijos praradimas iš 90 m 55 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 200 m.

Grankulkės

Tai stambūs švininiai rutuliukai, padengti stibiu. Juos rekomenduojama naudoti atre- 
miant ginkluotą užpuolimą. Šaudyti grankulkėmis patogu dar ir todėl, kad maža rikošeto ti
kimybė.

Rekomenduojami šaudmenys:
a) 12/70 mm 9 B (9 Buckshot) užtaisas;
Šovinyje yra devyni 8,6 mm skersmens švininiai rutuliukai.

Pradinis užtaiso greitis 426 m/s;
Efektyvus nuotolis 40-50 m;
Vidutinis išmetimas nuo centro (dispersija) iš 45 m atstumo 70 cm;
Greičio praradimas iš 45 m 40 proc.;
Energijos praradimas iš 45 m 60 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 150 m.
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b) 12/70 mm 12B (12 Buckshot) užtaisas;
Šovinyje yra dvylika 7,6 mm skersmens švininių rutuliukų.



Pradinis užtaiso greitis 417 m/s;
Efektyvus nuotolis 40-50 m;
Vidutinis išmetimas nuo centro (dispersija) iš 45 m atstumo 80 cm;
Greičio praradimas iš 45 m 50 proc.;
Energijos praradimas iš 45 m 60 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 150 m.

c) 12/70 mm 27B (27 Buckshot) užtaisas;
Šovinyje yra dvidešimt septyni 6,4 mm skersmens švininiai rutuliukai.

Pradinis užtaiso greitis 420 m/s;
Efektyvus nuotolis 40-50 m;
Vidutinis išmetimas nuo centro (dispersija) iš 45 m atstumo 90 cm;
Greičio praradimas iš 45 m 55 proc.;
Energijos praradimas iš 45 m 65 proc.;
Šūvio kaunamoji galia išlieka 150 m.

Traumuojančio poveikio užtaisai

Šiuos užtaisus leidžiama naudoti tik teisėsaugos institucijų atstovams viešajai tvarkai 
palaikyti.

Jie sukonstruoti taip, kad būtų kiek įmanoma labiau sumažintas sužeidimo arba mirties 
pavojus.

Guminės kulkos

Jos naudojamos tais atvejais, kai pasipriešinimą arba užpuolimą galima atremti užpuo
likui sukėlus šoko būseną. Taip pat jas rekomenduojama naudoti gyvūnams atbaidyti.

Rekomenduojami šaudmenys:
a) RB-1 12/65 Short Distance;
Tai 12/65 mm kalibro šovinys su vienintele gumine Short Distance tipo kulka, skirtas 3- 

35 metrų atstumu 15 minučių neutralizuoti pasirinktą asmenį nesukeliant rizikos aplinki
niams. Guminė kulka gali sukelti kaulų lūžius. Iššauta iš arti (mažiau negu 3 m) ji gali būti 
mirtina.
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Efektyvus nuotolis 
Taiklumas H +L iš 30 m 
Skvarbumas (pramušimas)

35 m; 
0,8 m; 
0 .

b) RB1 12/70 Long Range;
Tai 12/70 mm šovinys su viena gumine Long Range tipo kulka, skirtas 30-80 metrų at 

stumu neutralizuoti pavojingus asmenis. Šaudant arčiau kaip iš 25 metrų galima mirtinai su 
žaloti.

Efektyvus nuotolis 80 m;
Taiklumas H +L iš 75 metrų 0,7 m;
Skvarbumas (pramušimas) 0.

Guminės grankulkės

a) RB-15 12/67 (15 Rubber Buckshot);
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Tai 12/67 mm kalibro šovinys su penkiolika minkštų 7,5 mm skersmens guminių rutu
liukų. Užtaiso išsisklaidymą nustato koncentratorius. Naudojant šio tipo užtaisus siekiama 
dvigubo- fizinio bei psichologinio efekto. Tiesioginis šūvis arčiau kaip iš 3 metrų gali būti 
mirtinas.

Efektyvus nuotolis
Koncentracija iš 20 metrų
Skvarbumas (pramušimas)

b) RB-15M 12/67 (15 Rubber Buckshot);
Tai 12/67 mm kalibro šovinys su penkiolika kietų 7,5 mm skersmens guminių rutuliukų.
Naudojant šių tipų užtaisus būtina atsižvelgti į rikošeto tikimybę.

30 m;
2 m apskritimas; 
0 .

Ašarinių dujų užtaisai

Ašarinių dujų užtaisai naudojami masinių riaušių metu grupiniams teisėtvarkos pažei
dėjams išsklaidyti bei užsibarikadavusiems asmenims neutralizuoti.

Rekomenduojami šaudmenys:
a) 12/70 L-AR (Anti Riot);
Tai 12/70 mm šovinys su uždelsto iki 2-3 sekundžių veikimo 18 proc. CS tipo dujų už

taisu, įdėtu į propelerinės formos kapsulę.
Jis ne itin veiksmingas atviroje vietovėje ir naudojant prieš gyvūnus ir asmenis, pa

veiktus alkoholio arba narkotinių medžiagų. Tiesioginio šūvio į asmenį rekomenduojama 
vengti.

Efektyvus nuotolis 
Dujų kiekis

30 m;
n

apytikriai 30 m .
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b) 12/70 L-P (Penetrating);
Tai 12/70 mm kalibro šovinys su 18 proc. CS tipo dujų užtaisu. Kulka skirta neutrali

zuoti asmenis, užsibarikadavusius patalpose, automobilyje ir 1.1.

Šis užtaisas turi metalinį antgalį, skirtą kietai priedangai pramušti. Atsimušdama į 
kliūtį, pavyzdžiui, automobilio langą, duris, buto langą arba kitą kietą priedangą, kulka suyra 
paskleisdama dujas tos patalpos viduje.

Didžiausias atstumas automobilio langui pramušti -  15 metrų, buto langui -  50 metrų, 
10 mm medinei priedangai arba 2 mm metalinei priedangai -  2-3 metrai. Tiesioginis šūvis 
gali būti mirtinas iki 120 metrų. Ašarinių dujų kiekis -  30 m3.
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LYGIAVAMZDŽIŲ ŠAUTUVŲ NAUDOJIMO TECHNIKOS 
BEI TAKTIKOS PAGRINDAI

Pakankamai gerai mokant elgtis su ginklu, išmokus laikytis saugumo taisyklių, žinant, 
kaip paruošti šautuvą kovai, galima pradėti šaudyti koviniais šoviniais.

Palyginti greitai galima išmokti pataikyti iš 10-20 metrų atstumo, ypač naudojant šrati- 
nius užtaisus. Palyginti su trumpavamzdžiais ginklais, tai padaryti daug paprasčiau.

Tačiau būtų neteisinga daryti išvadą, kad tai išmokus jau gerai mokama valdyti ginklą. 
Ginklo valdymui priskirtini trys tarpusavyje neatskiriami elementai: šaudymo taiklumas bei 
greitis, nepriekaištingas šautuvo sandaros išmanymas bei tinkamas psichologinis pasirengi
mas.

Šaudymas ir pataikymas visada glaudžiai susijęs su kitais dalykais. Naudojant lygia
vamzdį šautuvą policijos darbe, šaudymo technika turi atitikti tikrąją padėtį, kai prireikia 
naudoti ginklą. Tai susiję su tikslo nustatymu, parengtimi bei kitais ginklo valdymo elemen
tais. Kovinio šaudymo esmė -  ne tik paleisti į tikslą šūvį, bet ir mokėti keisti šaudymo padėtį, 
judėti su ginklu, prisitaikyti prie susišaudymo aplinkybių.

Naudojant šautuvą gyvenimiškoje situacijoje reikia atlaikyti šūvių seriją, paleistą iš di
delę atatranką turinčio ginklo, bei fizinį kontaktą su priešininku ir neprarasti sugebėjimo 
sėkmingai naudoti šaunamąjį ginklą.

Susišaudymo metu reikia taikytis į įvairius greitai judančius taikinius, ieškoti tinkamos 
šaudymo padėties, kovoti šimtųjų sekundės dalių tikslumu.

Tuo metu paprastai žmogus yra streso būsenos, nes šaudo po patirto smurto, nepalan
kiomis oro sąlygomis ir pan.

Todėl šaudymo technika yra susijusi su šiomis aplinkybėmis:

1. Ginklo laikymas ir nešiojimas:
a) kai pavojus pareigūno gyvybei negresia;
b) kai pareigūnas įtaria apie gresiantį pavojų, tačiau dar nežino, kur to pavojaus šaltinis 

(tai gali būti ginkluotas nusikaltėlis).

2. Šaudymo padėtys:
a) šaudymas stovint;
b) šaudymas naudojant priedangą;
c) šaudymas klūpint;
d) šaudymas gulint;
e) šaudymas laikant ginklą prie šlaunies.

Ginklo laikymas ir nešiojimas

Atsižvelgdamas į tam tikrus pavojingumo laipsnius, pareigūnas ginklą turėtų nešiotis 
skirtingais būdais. Ginklo laikymo ir nešiojimo būdus, atsižvelgiant į situacijos pavojingumą, 
galima suskirstyti į tris lygius.

a) kai pavojus pareigūno gyvybei negresia;
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Šiuo atveju neužtaisytas šautuvas nešiojamas ant diržo, ant kairiojo peties vamzdžiu 
žemyn arba ant dešiniojo peties vamzdžiu į viršų. Kilus pavojui, ginklas iš nešiojimo padėties 
gali būti perkeliamas į pasirengimo arba šaudymo padėtį.
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b) kai pareigūnas įtaria apie gresiantį pavojų, tačiau dar nežino, kur yra pavojaus šalti
nis (tai gali būti ginkluotas nusikaltėlis);
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Šiuo atveju labai svarbu, kad ginklas jau būtų paruoštas šaudyti (užtaisytas, bet saugik
lis ON padėtyje), tačiau tai neturėtų trukdyti stebėti aplinką. Tokiais atvejais pusė dėmesio 
skiriama pasirengimui šauti (prisitaikymui) ir pusė -  taikinio paieškai.

Šautuvas tūrėtų būti laikomas įstrižai priešais save, žiotimis į viršų, pakreiptomis kai
rėn. Ginklo žiotys juda į tą pusę, kur pasisuka galva.

Pagal padėtį ir erdvę šautuvas gali būti prispaustas prie kūno arba lengvai nuleistas tai
kinio kryptimi. Kai erdvė itin ribota, ginklas gali būti nukreiptas vamzdžiu žemyn, šautuvo 
buožė įremta į petį, tačiau vamzdis neturėtų būti nukreiptas į koją. Akimis ieškant taikinio, 
juda ir vamzdžio žiotys.

v

Šaudymo padėtys

Būna atvejų, kai pavojus pareigūno arba kitų asmenų sveikatai arba gyvybei yra toks 
akivaizdus, kad būtina nedelsiant panaudoti šaunamąjį ginklą.

a) šaudymas stovint;
Standartinė kovinio šaudymo padėtis yra tokia:
Kojos išskėstos maždaug pečių plotyje, pėdos beveik lygiagrečiai nukreiptos į šaudymo 

arba judėjimo pusę. Viena koja beveik ištiesta, kita -  šiek tiek sulenkta, kūno masės centras 
dėl geresnės atatrankos kontrolės lengvai perkeltas į priekį ir kuo žemiau, kad laikysena 
būtų stabili.
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Šaudymo padėtis neturi trukdyti judėti. Teisinga šaudymo padėtis užtikrina, kad lie
muo ir šautuvas laisvai judės visomis kryptimis. Padėtis turi kuo mažiau eikvoti fizinės ir psi
chinės energijos ir padėti sutelkti dėmesį į taikinį ir taiklų šūvį.

Rengiantis šaudyti šautuvas laikomas abiem rankom. Buožė turi būti prie dešinio šono 
ir liesti dubens sąnarį, o šautuvo vamzdis turi būti maždaug šaulio akių aukštyje nukreiptas į 
taikinio pusę.

Dešinės rankos plaštaka buožės rankenėlė imama taip, kad dešinės rankos nykštys 
apimtų rankenėlę iš kairės pusės, o rodomasis pirštas padedamas ant nuleistuko skliautelio.

Uoksas ir rodomasis pirštas neturi liestis, nes spaudžiant nuleistuką pirštas turi lengvai 
judėti. Kiti pirštai buožės rankenėlę laiko apglėbę iš apačios. Vidurinis pirštas padedamas 
taip, kad nesiliestų prie apatinės nuleistuko skliautelio dalies. Rodomasis pirštas šūvio metu 
padedamas ant nuleistuko ties pirmos falangos pagalvėlės viduriu arba galu. Tai pati jaut
riausia piršto vieta.

Kairės rankos plaštaka apsodas apimamas taip, kad pirštai neliestų vamzdžio. Kairė 
ranka tik prilaiko šautuvą ir turi būti sulenkta per alkūnės sąnarį. Alkūnė neturi liesti kūno -  
ji turi būti laisva.

Kūnas turi būti truputį palinkęs į priekį 5-10° kampu, viršutinė kūno dalis -  sulenkta 
(susikūprinusi). Taip sumažinamas atatrankos smūgis, nes jis tenka visai viršutinei kūno da
liai, be to, tokia kūno padėtis užtikrina, kad bet kuria kryptimi bus galima laisvai judėti.

Šaudymo metu galva turi būti truputį palenkta ir ištiesta į priekį taip, kad įremiant 
šautuvą viršutinė skruosto dalis būtų prispausta prie buožės, o taikymosi linija sutaptų su de
šiniosios akies žiūrėjimo kryptimi be papildomų galvos arba šautuvo judesių. Nereikia per 
daug tiesti kaklo į priekį arba traukti atgal, nukreipti į vieną arba kitą pusę.
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Galvos padėtis turėtų būti kiek galima natūralesnė, kaklo raumenys neįtempti. Nerei
kėtų galvos lenkti per daug žemai, nes taikantis sumažėja regėjimo laukas.

Šautuvo irėmimas i petį.
Tai svarbiausias parengties elementas, jungiantis visus parengties veiksmus. Taisyklin

gas šautuvo įrėmimas į petį šauliui padės kontroliuoti šūvio atatranką bei taikliau šaudyti.
Šautuvas į petį įremiamas taip: šautuvas keliamas aukštyn, rankos juda tolygiai aukštyn 

taip, kad pakeliant šautuvą nereikėtų papildomų kairės ar dešinės rankos judesių. Įremiant 
šautuvą į petį buožė turi be jokių pastangų įsiremti į dešinę krūtinės pusę prie peties sąnario.

Buožė turi būti truputį žemiau raktikaulio ir kuo arčiau kaklo. Peties nereikėtų kelti į 
viršų, traukti atgal ar į priekį. Buožės viršutinė briauna turi glaudžiai (bet nestipriai) liestis 
su skruostu ties kaklu.

Kairės rankos alkūnės nereikia nuleisti žemyn po šautuvu ar kelti į viršų, nes nuo to 
papildomai įtempiami raumenys, o tai trukdo taisyklingai šauti. Šautuvas kaire ranka turi 
būti tik prilaikomas.

Dešinės rankos alkūnė atpalaiduojama ir laikoma 20-30° kampu su kūnu. Norint iš
vengti papildomo raumenų įtempimo, taip pat nereikėtų kelti dešinės rankos alkūnės į viršų 
ar nuleisti žemyn.

Prisitaikymas.
Tai šautuvo nukreipimas į taikinį, į kurį norima pataikyti. Kadangi Winchester 1300 

Defender modelis turi tik atvirą rutulinį kryptuką ir neturi taikiklio, taikinys pirmiausia su
randamas kryptuku. Vietoj taikiklio naudojama uokso viršutinė plokštuma. Šaulys turi žiū
rėti virš šautuvo uokso viršutinės plokštumos ir kryptuko į taikinio centrą. Šaulys turi matyti 
visą kryptuką, tačiau jeigu regėjimo spindulys eina virš vamzdžio (matyti visas vamzdis), už
taisas pataikys virš taikinio. Ir atvirkščiai, jeigu nematyti vamzdžio paviršiaus ir kryptuko, 
užtaisas pralėks žemiau taikinio.

Kartais daromos šios klaidos: šūvio metu užmerkiamos akys, įtempiami rankos arba 
krūtinės ląstos raumenys, galva pakeliama nuo buožės, dažnai šūvio metu visu kūnu per daug 
pasilenkiama į priekį.

Pastaba: kiekvieno žmogaus regėjimo kampas skiriasi, todėl reikia būti gerai įvaldžiu- 
siems savo ginklą, žinoti kur taikytis.
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Nuleistuko spaudimas.
Nuleistukas spaudžiamas dešinės rankos rodomojo piršto paskutinės falangos pagal

vėlės viduriu tiesiai atgal, lygiagrečiai šautuvo ašiai, tolygiai, negreitinant ir netrūkčiojant.
Dažniausiai standartinė parengtis (stovint) taikoma tik atviroje vietovėje ir kai yra ati

tinkamas atstumas iki priešininko.

b) šaudymas naudojantis priedanga;
Jeigu naudojamasi priedanga iki krūtinės aukščio, prisitaikoma prie priedangos aukš

čio ir labiau pabrėžiamas puolamasis žingsnis.
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c) šaudymas klūpint;
Jeigu esama atviroje vietovėje ir nėra priedangos, gali būti naudinga klūpėjimo pa

rengtis, kai ruošiamasi taikliai šaudyti didesniais atstumais.
Tada kairė alkūnė uždedama ant kairiojo kelio, kad būtų nejudanti atrama ginklui. La

bai svarbu tvirtai atsiklaupti, sėdmenimis atsiremti į dešinį kulną. Kairė alkūnė turi kuo tvir
čiau remtis į kairįjį kelį, kai alkūnė uždedama ant kelio priekinės dalies ir traukiama į kūno 
pusę, kol pajuntama, kad prie alkūnės įsitempia oda ir drabužiai.

Tiesi klūpėjimo parengtis, kai nei sėdmenys su kulnu, nei alkūnė su keliu nesiliečia, 
gali būti naudinga, kai naudojamasi priedanga, kuri stovinčiai parengčiai yra per žema, o 
klūpinčiai per aukšta.

d) šaudymas gulint;
Jis tinka, kai naudojamos ypač žemos priedangos (kelkraštis ir pan.) ir kai šaudoma di

deliu atstumu. Praktiniame policijos pareigūnų darbe tokia parengtis reta, nes gulint nedi
deliu atstumu trūkumų daugiau nei privalumų. Sunkiausia yra paruošti ginklą šaudyti, dar 
kartą užtaisyti bei greitai keisti padėtį.
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e) šaudymas laikant ginklą prie šlaunies;
Šaudant lygiavamzdžiu šautuvu galioja ta pati pagrindinė taisyklė kaip ir šaudant trum- 

pavamzdžiais ginklais -  šaudyti reikia ne atrėmus ginklą į šlaunį, bet iš standartinės aukštos 
parengties. Tačiau dažnai šautuvą reikia laikyti ir prie šlaunies, nes ši padėtis, palyginti su 
padėtimi „nuo peties“, turi didelių privalumų. Kai erdvės yra mažai, ši parengtis yra geresnė 
nei aukšta. Jeigu artėjama, pavyzdžiui, prie mūrinės sienos kampo, durų arba kitų nejudan
čių kliūčių, iš už kurių gali greitai per daug arti pasirodyti priešininkas, dažnai būna sunku iš 
pasiruošimo padėties pereiti į pečių parengtį. Kai erdvės yra labai mažai, priešininkas gali 
lengvai atremti šį judesį.

Parengtyje prie šlaunies ginklas laikomas taip, kad jis būtų šone prie kūno, didesnė 
buožės dalis -  už kūno, o plaštaka -  šlaunikaulio srityje. Stovint kampuose arba prie durų 
šautuvą galima laikyti net šiek tiek toliau, kad padidėtų atstumas tarp ginklo žiočių ir prieši
ninko. Šaudant atrėmus ginklą į šlaunį, būtina geriau kūnu jausti šautuvo vamzdžio kryptį, 
nei šaudant iš aukštos parengties.

Naudojant šautuvą su pistoletine rankena reikia naudoti būtent šį šaudymo būdą, nes 
visi kiti šaudymo būdai nėra patogūs ir saugūs.
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Būtina pabrėžti, kad visi veiksmai su lygiavamzdžiu šautuvu reikalauja papildomo mo
kymosi treniruočių arba pratybų metu. Ginklą reikia išmokti valdyti automatiškai -  tai pa
dėtų sėkmingai naudoti šį ginklą, ypač streso būsenoje.
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LYGIAVAMZDŽIO ŠAUTUVO NAUDOJIMAS STABDANT
AUTOMOBILĮ

Jeigu naudojami įprasti 12 kalibro užtaisai su švininėmis arba plieninėmis grankulkė- 
mis, tai norint sustabdyti transporto priemonę šaunama į ratus. Tačiau peršovus ratus trans
porto priemonė ne visada sustoja ir toliau važiuodama gali sukelti rimtą pavojų eismo ir ap
linkinių žmonių saugumui.

Šarvamušiai -  ypač galingi užtaisai -  gali būti naudojami išskirtinėmis sąlygomis sie
kiant sustabdyti automobilį. Tada šaunama į variklio galvutę. Tokiam tikslui naudojamos 
sparnuotosios kulkos su metalinėmis arba volframinėmis šerdimis. Pramušus variklio galvutę 
arba kurį nors kitą automobilio agregatą yra didesnė tikimybė, kad automobilis sustos.

Sparnuotas kulkas, kitaip dar vadinamas Sauvestre, sudaro kieta šerdis, švininis apval
kalas ir polimerinis stabilizatorius. Užtaise taip pat yra du įdėklai, kurie iššovus atsiskiria 
nuo kulkos. 50 metrų atstumu tokios kulkos savybės nesiskiria nuo kitų graižtvinių šautuvų 
kulkų, o 100 metrų atstumu kulka dar turi viršgarsinį greitį. Pagrindiniai kulkos privalumai 
yra geras taiklumas, didelis pradinis greitis, didelis stabdomasis poveikis ir pramušamoji ga
lia bei saugus naudojimas dėl mažos rikošeto galimybės.

Policijos ir kitų teisėsaugos įstaigų reikmėms yra gaminami įvairių tipų 12 kalibro spar
nuotų kulkų užtaisai. Pavyzdžiui, prancūzų įmonė Thifan Industri gamina penkių rūšių poli
cijai ir teisėsaugai skirtų šovinių:

Šovinys LM skirtas treniruotis ir pramušti lengvus taikinius. Kulkos masė -  13 g, pradi
nis greitis -  400 m/s, pradinė kulkos energija -  1040 J, paviršius chromuotas.

Šovinys SI -  universalus šovinys, gerai pritaikytas veikiant miesto sąlygoms. Kulkos 
masė -  18 g, pradinis greitis -  420 m/s, pradinė kulkos energija -  1590 J, paviršius chromuo
tas.

Šoviniai IL -  daug galingesni šoviniai, pritaikyti specialiems policijos padaliniams vei
kiant miesto sąlygoms. Kulkos masė -  26 g, pradinis greitis -  450 m/s, pradinė energija -  
2640 J.
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Šovinys IAC -  galingas šovinys su metaline šerdimi; gali būti naudojamas prieš trans
porto priemones ir kitus saugomus objektus. Kulkos masė -  26 g, pradinis greitis -  500 m/s, 
pradinė energija -  3250 J, paviršius chromuotas.

Šovinys P -  šarvamušis šovinys su itin tvirta volframo šerdimi; gali būti naudojamas 
prieš šarvuotas transporto priemones ir kitus šarvuotus objektus. Kulkos masė -  18.5 g, pra
dinis greitis -  600 m/s, pradinė energija -  3330 J.

Baile Fleche Sauvestre 12/70 IAC užtaiso techniniai ir balistiniai duomenys:

Kalibras 12;
Tūtelės ilgis 70 mm;
Visa kulkos masė su įdėklais 31 g;
Kulkos masė 26 g;
Pradinis kulkos greitis 500 m/s;
Kulkos greitis 100 m atstumu 377 m/s;
Pradinė kulkos energija 3250 J;
Kulkos energija 100 m atstumu 1850 J;
Didžiausias šaudymo nuotolis 96 m.
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DURŲ LAUŽIMAS NAUDOJANT LYGIAVAMZDĮ
ŠAUTUVĄ

Winchester 1300 Defender lygiavamzdis šautuvas gali būti veiksmingai naudojamas no
rint patekti į patalpas, kai reikia išlaužti užrakintas duris. Toks patekimo būdas yra greitesnis 
nei durų taranavimas ir saugesnis nei jų sprogdinimas. Lygiavamzdžiu šautuvu galima 
„atrakinti“ ne tik pastato durų spynas, bet ir slankiojančio stiklo duris, langus, grotas, taip 
pat patekti į automobilį, padarius jam minimalią žalą.

Kompaktiškas, manevringas lygiavamzdis šautuvas yra tinkamiausias ginklas, naudoja
mas patenkant į patalpas. Juo galima greitai išauti du arba tris šūvius. Sis šautuvas -  su pis
toletine rankena ir ne ilgesniu kaip 46 cm vamzdžiu. Ant šautuvo vamzdžio galo turi būti 
tvirtinamas 8 cm ilgio specialus antgalis, skirtas išskaidyti parako dujų slėgį. Jis užtikrina 
saugumą, kai į objektą šaunamąjį liečiant vamzdžiu. Pro antgalio kiaurymes dujos išsisklaido 
neleisdamos vamzdžiui išsipūsti ir sprogti, taip pat išvengiama rikošeto galimybės.

Durų spynoms ir vyriams ardyti naudojami specialūs 12 kalibro šaudmenys su trapiais 
užtaisais, kurie po smūgio sutrupa į smulkias daleles. Standartiniai užtaisai su švininėmis 
arba plieninėmis grankulkėmis netinka dėl aplinkiniams keliamo pavojaus. Trapūs užtaisai 
gali būti pagaminti iš suspausto vario, molio, plieno arba specialaus gipso.

Užtaisas iššaunamas tiesiai į durų spynas, sklendes arba į vyrius. Paprastai į spyną šau
nama du kartus, o į vyrius vieną, todėl svarbu greitai atlikti dvigubą šūvį. Grotuoti lūngai 
įveikiami šaunant į varžtų viršų bei apačią ir vėliau išraunant grotas. Slankiojančios stiklo 
durys įveikiamos šūviu į apatinį kampą, pora centimetrų nuo rėmo.

Užtaisas šaunamas į durų staktą, durų arba lango spyną, vyrius arba skląstį, nukreipus 
ginklą 45° kampu į viršų, apačią arba šoną (tai priklauso nuo spynos arba vyrių padėties). Kai 
šaunama į sutvirtintas seifines duris, vamzdis nukreipiamas 20° kampu į viršų arba į apačią. 
Nesilaikant šių reikalavimų galima rimtai sužeisti arba mirtinai sužaloti ką nors esantį kitoje 
durų pusėje.

Pareigūnai privalo dėvėti apsauginius akinius ir pirštines, kad atskilusios durų staktos 
arba langų rėmo dalys nesužalotų akių ir rankų. Įsilaužimo veiksmus, kurių metu naudoja
mas Winchester 1300 Defender šautuvas, turi atlikti tik deramai parengti pareigūnai.
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LYGIAVAMZDŽIŲ ŠAUTUVŲ NAUDOJIMO POLICIJOS DARBE
TEISINIAI PAGRINDAI

Lygiavamzdžių šautuvų naudojimas policijos darbe yra susijęs su tam tikrų padarinių 
atsiradimu, įskaitant ir žmogaus gyvybės atėmimą. Todėl policijos pareigūnai, naudodami 
lygiavamzdžius šautuvus nusikaltimams užkardyti, pirmiausia turi kiek galima geriau suvokti 
situaciją ir nenaudoti šautuvo, jeigu tai nebūtina. Turi būti patvirtinti visi pagrindiniai lygia
vamzdžių šautuvų naudojimo policijos darbe norminiai aktai, kurie būtų žinomi tiek visuo
menės nariams, tiek patiems policijos pareigūnams.

Policijos pareigūnų lygiavamzdžių šautuvų naudojimo ribas, tikslą ir sąlygas nustato 
galiojančio Policijos įstatymo 41-43 straipsniai. Šios sąlygos iš dalies sukonkretinamos 1995 
m. rugsėjo 23 d. Vidaus reikalų ministerijos įsakyme Nr. 856 „Dėl lygiavamzdžių pompinių 
šautuvų saugojimo, išdavimo, laikymo ir panaudojimo instrukcijos patvirtinimo“ bei Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 14 str. (būtinosios ginties instituto), 14-1 str. (būtinosios 
ginties ribų peržengimo), 14-2 str. (asmens, padariusio nusikaltimą, sulaikymo instituto) bei 
15 str. (būtinojo reikalingumo) bendrosiomis nuostatomis.

Todėl, remiantis šiais baudžiamojo įstatymo institutais, policijos pareigūno teisėti 
veiksmai, įskaitant ir lygiavamzdžio šautuvo naudojimą, teismų praktikoje yra pripažįstami 
teisėtais, atsižvelgiant į tam tikrų teisėtumo sąlygų laikymąsi naudojant prievartą.

Policijos pareigūnai turi teisę naudoti tiek lygiavamzdį šautuvą, tiek ir kitus šaunamuo
sius ginklus prieš asmenis, kai siekiama nutraukti visuomenei pavojingą jų veiką arba sulai
kyti tokią veiką padariusį asmenį bei pristatyti jį į policijos įstaigą.

Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti lygiavamzdį šautuvą prieš transporto prie
monę, kai jos vairuotojas nepaklūsta išankstiniam akivaizdžiai pareikštam policijos parei
gūno reikalavimui sustoti, o tolesnis jos vairavimas gali sukelti grėsmę saugiam eismui arba 
žmonėms.

Policijos pareigūnai gali nušauti gyvūną, užpuolusį žmogų arba keliantį pavojų gyven
tojams.

Sprendimą dėl lygiavamzdžių šautuvų ir šaudmenų rūšies naudojimo intensyvumo 
priima pareigūnas, atsakingas už teisėtvarkos palaikymą, arba konkrečios operacijos vado
vas. Pareigūnai, vykdantys individualias užduotis, tokį sprendimą priima savarankiškai.

Priimant sprendimą dėl lygiavamzdžių šautuvų ir šaudmenų rūšies naudojimo intensy
vumo atsižvelgiama į teisėtvarkos pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, konkrečias aplin
kybes ir situaciją, šaudmenų taktines ir technines savybes bei saugumo reikalavimus.

Lygiavamzdžiai šautuvai išduodami tik pareigūnams, baigusiems teorinį ir praktinį mo
kymo kursą, bei išlaikiusiems šių ginklų sandaros, laikymo, naudojimo, saugumo ir šaudymo 
įskaitas.

Policijos pareigūnams, turintiems teisę naudotis šautuvais, išduodamos ginklų kortelės. 
Vienas šautuvas gali būti skirtas keliems pareigūnams.

Šautuvai gali būti laikomi automobiliuose, tačiau neužtaisyti, o šaudmenys laikomi at
skirai nuo ginklų tam skirtose dėtuvėse.

Dėtuvės, skirtos lygiavamzdžių šautuvų šaudmenims nešioti, nešiojamos ant tam skirto 
diržo dešinėje pusėje.

Šautuvai užtaisomi reikiamo tipo šaudmenimis tik tada, kai tai būtina.
Naudodami šautuvą su švinine kulka arba šratais, policijos pareigūnai turėtų vadovau

tis Policijos įstatymo 41-42 straipsnių nuostatomis (šaunamojo ginklo naudojimas).
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Naudojant šaudmenis su traumuojančio poveikio -  guminėmis kulkomis arba šratais, 
arba ašarinių dujų poveikio užtaisais, būtina atsižvelgti, kokiam tikslui šie užtaisai naudo
jami. Policijos įstatymo 43 straipsnio 4 punktas numato ašarinių dujų, kaip specialiosios 
priemonės, naudojimą. Šautuvas šiuo atveju naudojamas kaip prietaisas ašarinėms dujoms 
iššauti, todėl tokie veiksmai turėtų būti traktuojami kaip specialiųjų priemonių naudojimas. 
Kita vertus, kai kurių ašarinių dujų užtaisų techniniai duomenys labai panašūs į įprastinių 
šaudmenų duomenis (pvz., švininių kulkų ir pan.), ir jų naudojimas gali turėti labai rimtų 
padarinių (pvz., sukelti sunkių kūno sužalojimų ar net nužudyti). Pavyzdžiui, tiesiogiai prieš 
asmenį naudojant ašarinių dujų užtaisą, įdėtą į konteinerį su metaliniu antgaliu (12 L-P), 
padariniai būna tokie patys kaip ir naudojant įprastinę švininę kulką. Naudodami tokio tipo 
užtaisus, policijos pareigūnai turėtų vadovautis tik Policijos įstatymo 41-42 straipsnių (šau
namojo ginklo panaudojimas) nuostatomis.

Guminės kulkos ir guminiai šratai, kaip specialioji priemonė, nėra numatyta Policijos 
įstatymo 43 straipsnyje, nors kaip veiksminga fizinio poveikio priemonė teisėtvarkos parei
gūnų yra plačiai naudojama. Nors Policijos įstatymo 43 straipsnio nuostatos leidžia ir kitų 
specialiųjų priemonių naudojimą ir naudojant guminių kulkų arba šratų užtaisus galima būtų 
vadovautis būtent šia nuostata, tačiau šie užtaisai gali sukelti padarinių, nebūdingų specialio
sioms priemonėms (atsižvelgiant į užtaiso techninius duomenis, tiesioginis šūvis gali būti 
mirtinas nuo 3 iki 25 metrų). Todėl guminių kulkų arba šratų naudojimas turėtų būti verti
namas kaip šaunamojo ginklo naudojimas ir turi atitikti visus reikalavimus, numatytus Poli
cijos įstatymo 41-42 straipsnių nuostatose.
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