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PRATARMĖ

Šiandien dėstytojas arba praktikas prireikus gali pasiimti „Policijos 
profesinės taktikos rengimo programą“ ir, orientuodamasis į ją kaip į 
darbo pagrindą, gali ją papildyti, keisti bei pritaikyti pagal profesiona
lios veiklos specifiką tam tikrai mokomų asmenų kategorijai ir reikia
miems uždaviniams spręsti. Prieš keletą metų profesinės taktikos pro
gramai (toliau programa) kurti nebuvo kokios nors panašios medžia
gos, parengtos remiantis mūsų šalies patirtimi, tad buvo pasinaudota 
užsienio teisėsaugos sistemos patirtimi. Nukentėjusiųjų vidaus reikalų 
sistemos pareigūnų skaičiai ganėtinai įtikinantys, o laukti, kol bus su
kaupta panašaus mokymo turinio patirtis mūsų šalyje, tiesiog nebuvo 
galima. Esant tokiai padėčiai, užsienio patirtis suvaidino kompensacinį 
bei orientacinį vaidmenį -  nurodė kai kuriuos perspektyvius būdus plė
toti pareigūnų mokymą. Ši patirtis akivaizdžiai įrodo, kad specialus pa
reigūnų taktikos ir atskirų veiklos metodų mokymas gali užtikrinti jų 
asmeninį saugumą ir padėti tinkamai įvykdyti tarnybines užduotis. Tai
gi užsienio šalių patirtis iškilo kaip specifinis kriterijus vertinant per
spektyvą, eigą ir rezultatus rengiant pareigūnus. Tokia patirtis buvo JAV 
policijos, JAV federalinio tyrimų biuro (FTB) ir kitų teisėsaugos pada
linių pareigūnų rengimo metodika. Nagrinėta Rusijos teisėsaugos tar
nybų pareigūnų profesinio mokymo patirtis („Programa -  155“), taip 
pat Rusijos vidaus reikalų ministerijos Vadybos akademijos dėstymo 
metodika.

Kuriant profesinės taktikos programą buvo pasirinkti trys pagrindi
niai specialaus JAV policijos ir FTB pareigūnų rengimo kursai, turintys 
sąlyginius pavadinimus: „Noras išlikti“ („Will to survive“), „Išlikimas 
gatvėje“ („iSurvive on the street“). Kitų šalių pareigūnų profesinio rengi-



5

mo kursų analizė leido aiškiau suvokti pareigūnų mokymo uždavinius, 
profesinio rengimo logiką, atskleidė mokymo turinį. Žinoma, ši patir
tis buvo atrenkama, svarstoma ir taikoma atsižvelgiant į mūsų šalies 
vidaus reikalų sistemos institucijų darbo specifiką.

Leidinyje pateikiami ir nagrinėjami šių mokymų pagrindiniai prin
cipai, pareigūnų veiklos klaidos, formuluojamos rekomendacijos, lei
džiančios sustiprinti pareigūnų saugumą vykdant tarnybines užduotis.

Mokymo priemone bus gailimą naudotis studijuojant profesinio tak
tinio rengimo kursą arba vedant atskirus kvalifikacijos kėlimo kursus.

Leidinyje iš užsienio šaltinių panaudota medžiaga išversta auto
riaus.
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I. PROFESINIO TAKTINIO RENGIMO ESMĖ

Samprata

Taktika išvertus iš graikų kalbos reiškia „menas rikiuoti kariuome
nę“ (gr. tasso -  statau karius) . Paprastai tariant, tai -  karinių pajėgų 
išdėstymo kovos veiksmams menas. „Taktika yra menas optimaliai pa
naudoti turimus resursus, atsižvelgiant į savo pajėgų sudėtį, vietovę, 
kurioje reikia veikti, priešininko pajėgas, jų išsidėstymą ir jo galimą 
reakciją į mūsų veiksmus. Tai intuicija ir žinios, tvirtinamos mokymusi 
ir praktika. Iš esmės tai kovinės galios pritaikymas“ . Taktika -  kautynių 
teorija ir praktika. Kita reikšmė: kovos metodai ir būdai, kuriais siekia
ma užsibrėžto tikslo .

Taktika buvo kuriama kuriantis kariuomenėms, t. y. jau V-VI a. 
Atsirandant kiekvienos kariuomenės rūšiai, padaliniui ir uždaviniams 
formavosi ir kiekvienos iš jų taktika.

Šiandien taktika skirstoma į bendrąją taktiką -  pagrindinių kariuo
menės rūšių taktiką ir specialiųjų pajėgų taktiką. Tačiau visose šiose 
veiklos srityse vadovaujamasi bendrais principais.

Didžiausią reikšmę taktikai turi technikos ir ginkluotės, padalinio 
galimybių, jo savybių tobulinimas ir keitimas.

Taktika glaudžiai susijusi ir priklausoma nuo operatyvinės veiklos 
ir strategijos, kurios pagrindais ir vadovaujasi, kūrimo meno.

Kalbėdami apie policijos arba teisėsaugos pajėgas galėtume kalbė-

1 BoeHHbiH SHiŲiKjioneAHHecKHH cjiOBapb. MocKBa, 1984. C. 723; Taicnnca. Kmira 1. 
MocKBa, 1985. C. 15.

2 Pėstininkų rengimas. Kario taktika. Vilnius: Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktri
nų valdyba, 2003.

3 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1993. P. 828.
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ti tik apie taktikos galimybę esant konflikto, išpuolio, pasipriešinimo 
teisėtiems pareigūno reikalavimams padėčiai. Tik šioms situacijoms būtų 
galima taikyti karinę terminologiją: tai puolimo taktika -  aktyvūs, ryž
tingi pareigūnų veiksmai ir gynybos taktika -  atsitraukimas, vietovės 
blokavimas laukiant pastiprinimo.

Labai svarbus ir sudėtingas policijos veiklos taktikos klausimas -  
profesinės taktikos mokymas. Tai policijos pareigūnų mokymas veikti 
situacijose, kuriose reikėtų panaudoti jėgą prieš pažeidėjus apibrėžiant 
policijos įgaliojimus ir veikimo būdus, jų galimybes, atitinkamas prie
mones. Įgūdžių tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimas ne 
tik žemiausiose pareigūnų veiklos grandyse, bet ir valdininkų bei štabų 
lygmeniu -  tai mokymas profesionaliai panaudoti pajėgas, ginklą, spe
cialiąsias priemones ir techniką esant sudėtingoms konfliktinėms situa
cijoms, reaguojant į pasipriešinimą arba išpuolį.

Tai mokymas teisingai įvertinti situaciją, mokymas taikyti veikimo 
būdus vadovaujantis taktikos principais, taip pat mokėjimas veikti kar
tu su visuomene arba kitomis teisėsaugos pajėgomis, atskirais pareigū
nais užtikrinant/atkuriant tvarką, rimtį konflikto vietoje.

Taktiką galima aiškinti kaip planuotą būdą kam nors atlikti.
Samprata taktinės kombinacijos (kriminalistinėje) literatūroje aiš

kinama kaip atitinkamų taktinių arba tiriamųjų veiksmų derinys turint 
tikslą spręsti konkrečią užduotį. Ji apibrėžta siekiamu tikslu ir tiriama 
situacija.

Policijos pareigūnų profesinis taktinis rengimas -  tai procesas, kai 
policijos pareigūnai gali pasirengti greitam ir ryžtingam pavojingų gy
vybei išpuolių atkirčiui. Tokio pasirengimo rezultatas yra psichologinių 
veiksnių, pernelyg dažnai stabdančių instinktyvias reakcijas, atpažini
mas. Juos perpratus lavinami būtini veiksmai, kuriuos gali tekti atlikti 
praktikoje, kai pasipriešinimas arba prievarta yra neišvengiami. Pratybų 
liksiąs -  išmokti teisingai reaguoti į situacijas, kai reikia veikti akimirks
niu, o svarstyti ir planuoti nėra laiko, tai kompleksinis taktikos principų 
ir savisaugos metodų mokymas.

Daugelis įmonių gamina ir nuolat tobulina taktinę policijos įran
gą, ekipuotę. Tai modernūs naktinio matymo prietaisai, cheminės me-
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džiagos, įvairaus tipo šaunamieji ginklai, dėklai, lazdos, peiliai ir t. t., 
tenkinantys reiklius policijos pareigūnų poreikius. Tačiau visos šios prie
monės reikalauja ne tik atitinkamai jas taikyti tarnyboje, bet ir teisingai 
bei veiksmingai jas valdyti. Profesinio taktinio rengimo metu komplek
siškai studijuojama ginklo, priedangos efektyvaus naudojimo technika 
ir komandinio darbo metodai.

Vienas iš pagrindinių profesinio taktinio rengimo aspektų yra psi
chologinis pareigūno pasirengimas.

Gerai psichologiškai pasirengęs rizikuoti pareigūnas gali priversti 
ginkluotą priešininką atsisakyti panaudoti ginklą. Bet konfrontuojan
čiam su ginkluotu nusikaltėliu policijos pareigūnui ne visada pasiseka 
tinkamai elgtis. Žinių apie subtilius, trukdančius policijos pareigūnui 
reikiamai elgtis veiksnius įsisavinimas yra pirmasis jo psichologinio pa
sirengimo galimai priešpriešai su nusikaltėliu etapas.

Skirtingų šalių statistiniais duomenimis, ginkluota policijos parei
gūno priešprieša su nusikaltėliu trunka nuo 3 iki 5 sekundžių, 0,9-1,5- 
6 m atstumu, susišaudymo metu vidutiniškai iššaunama nuo trijų iki 
penkių šūvių. Visi policijos pareigūno susirėmimai su nusikaltėliu trun
ka kelias sekundes. Policijos pareigūnai iš anksto turi būti pasirengę 
dinamiškam veiksmui (ar net susišaudymui) su nusikaltėliu. Per tas ke
lias sekundes, skirtas policijos pareigūnui tinkamai reaguoti į ginkluoto 
nusikaltėlio užpuolimą, labiausiai padės pratybose įgyti įgūdžiai.

Kovos su nusikaltėliu planas turi būti akimirksniu sugalvotas ir įgy
vendintas. Priešprieša su nusikaltėliu, kaip minėta, trunka nuo 3 iki 5 
sekundžių, vadinasi, kovos planui parengti ir įgyvendinti lieka kelios 
sekundės dalys.

Tam tikra policijos pareigūno vertybinių orientacijų sistema gali 
sulėtinti reakciją į nusikaltėlio užpuolimą. Puolantis nusikaltėlis pa
prastai nepaiso moralinių vertybių ir net nužudyti žmogui jam -  pa
prasta.

Nedaugelis policijos pareigūnų tikisi būti nusikaltėlio užpulti, to
dėl nėra psichologiškai tam pasirengę. Dauguma laikosi nuomonės „Tai 
niekada neatsitiks man“. Iš tikrųjų daugumai iš jų „tai“ neatsitinka. 
Bet policijos pareigūnų, įtrauktų į susišaudymus su nusikaltėliais, kas-
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met daugėja. Todėl reikia nagrinėti visus veiksnius, trukdančius polici
jos pareigūnui laiku ir tinkamai reaguoti į užpuolimą.

Policijos pareigūnai turi būti gerai psichologiškai pasirengę ir turė
ti taktinę įrangą, reikiamą ekipiruotę. Kiekvienas turi nuteikti save „aš 
dalyvauju susišaudyme“, o ne „jei aš būsiu įtrauktas į susišaudymą“. 
Veiksnys, trukdantis policijos pareigūnui žaibiškai suformuluoti atsaky
mą, -  tai apgaulingas nusikaltėlio stereotipas. Kartais nusikaltėlis, puo
lantis policijos pareigūną, atitinka stereotipą, o kartais -  ne. Policinin
kai gali įsivaizduoti potencialų nusikaltėlį kaip nelegalaus ginklo, ko
kaino savininką, kaip bėgantį iš apiplėštos parduotuvės žmogų. Tačiau 
tikrasis nusikaltėlis gali būti visiškai kitoks. Tai gali būti jauna moteris, 
nukreipusi pistoletą į policijos pareigūną ir reikalaujanti, kad jis išeitų 
iš namo, pagyvenęs žmogus, nepilnametis arba inteligentiškos išvaizdos 
tariamas valstybės tarnautojas, keliantis mirtiną pavojų policijos parei
gūnui.

Tai ganėtinai svarus argumentas psichologiškai rengiant pareigū
nus. Nesvarbu, ar nusikaltėlis, nukreipęs į policijos pareigūną pistoletą, 
yra neturintis emocinės pusiausvyros pagyvenęs žmogus, ar narkomanas 
-  mirtinai pavojingi abu. Štai kodėl policijos pareigūnams ypač svarbu 
žinoti apie netikėtą pavojų ir išorines jo apraiškas.

Kartais policijos pareigūnai neįvertina nusikaltėlio pavojingumo 
dėl nusikaltėlio kūno sudėjimo arba lyties. Daug policijos pareigūnų 
tapo nepilnamečių, moterų, išoriškai tariamų „valstybės tarnautojų“ 
aukomis, nes neįvertino jų pavojingumo.

Apgaulingiausiai atrodo išsilavinę, inteligentiškos išvaizdos žmo
nės. Policijos pareigūnams dažnai tenka fiziškai susidurti su žemos kul
tūros individais. Išsilavinę žmonės pasirenka skundėjo arba nukentėju
siojo vaidmenį ir ypač retai būna įtariami.

Dažnai netinkamai įvertinamas pavojus tada, kai dalyvauja nepil
namečiai, moterys ir pagyvenę žmonės. Jeigu policininkas su nusikaltė
liu susiduria priešiškoje aplinkoje, jis yra budresnis potencialiam pavo
jui, sukeltam nusikaltėlio. Bet būtent neprievartinėje aplinkoje polici
jos pareigūnai neįvertina nusikaltėlio pavojingumo.
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„1997 m. Šiaurės Virdžinijoje (JAV) policijos patrulis suėmė 
jaunuolį, kurį parduotuvės vadybininkas sučiupo už vagystę. Nusi
vylęs jaunuolis sėdėjo mašinos gale su kitu policijos pareigūnu, ly
dinčiu jį į policijos nuovadą. Jaunuolio rankos buvo surakintos ant
rankiais priekyje. Jis ištraukė iš savo bato mažą revolverį ir nušovė 
šalia jo  sėdintį ir nieko neįtariantį policijos pareigūną. Jeigu suimta
sis būtą buvęs didelis ir stiprus suaugęs žmogus, keliantis tikrą pavo
jų  policijos pareigūnams, jis būtą apieškotas kur kas atidžiau, o ran
kos būtą surakintos antrankiais už nugaros“.

Panašių klaidų padaroma kasmet. Policijos pareigūnai turi reaguo
ti į kiekvieną įtariamąjį, o ne paranojiškai kiekviename matyti fizinę 
grėsmę. Policijos pareigūnai niekada neturi atmesti netikėto, be įspėji
mo vykdomo užpuolimo galimybės.

Dar vienas labai svarbus profesinio taktinio rengimo metodikos as
pektas -  fizinės jėgos (taip pat ir apsiginklavus), naudojamos susidūrus 
su pažeidėjais, dydis. Tai ganėtinai sudėtinga problema. Sunku sukurti 
mokomąją situaciją, kurioje policijos pareigūnas ištvertų prievartą, ko

kios jis nėra gyvenime patyręs.
„JAVmuitinės akademijos mui

tininką rengimo metodikoje buvo pa
teikta pirmoji programa, pagal kurią 
pareigūnams suteikiama galimybė 
patirti prievartą fiziškai jos nepati
riant. Šis įspūdis susidaro dėl specia
lią rūbą su poveikį registruojančiu 
prietaisu“.

Paprastai mokomuosiuose kur
suose pareigūnai mokomi fizinės 
kontrolės, suėmimo technikos ir 
šaudymo metodų, bet visa tai or
ganizuojama nepavojingoje jiems 
aplinkoje. Per profesinės taktikos 
pratybas būtina siekti, kad polici-
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jos pareigūnai neįprastų vengti rizikos. Pernelyg paprasta atsiriboti nuo 
įvairių pavojų ir galvoti „tai niekada neatsitiks man“.

Pirmajame profesinio taktinio rengimo etape būtina išsiaiškinti ga
limo pavojaus sudedamąsias dalis ir tinkamai suvokti jų reikšmę. Polici
jos pareigūnas, manantis, kad gali būti įtrauktas į, pavyzdžiui, susišau
dymą, bet jo nesitikintis, gali labiau nukentėti negu pareigūnas, ma
nantis, kad jis tikrai bus įtrauktas į susišaudymą -  tik neaišku, kada.

Policijos pareigūnas, įtrauktas į kovą su nusikaltėliu, pavyzdžiui, į 
susišaudymą, pasitelkia įgytus įgūdžius. Jeigu policijos pareigūnas iš anks
to nėra išmokytas kovos (taip pat ginkluotos) su nusikaltėliu metodų, 
jis gali imti panikuoti arba prarasti brangų laiką, skirtą teisingai reaguo
ti į nusikaltėlio užpuolimą.

Policijos pareigūno susidūrimo su nusikaltėliu psichologinio pasi
rengimo lygis priklauso nuo tarnybos trukmės.

Psichologinė treniruotė -  tai nenaujas reiškinys. Sportininkai to
bulino psichinės treniruotės taktiką daugelį metų. Šuolininkas, ban
dantis pasiekti naują rekordą, psichinei treniruotei skiria daug dėme
sio. Jis įsivaizduoja pasiektą rekordą daug kartų ir pagaliau tai tampa 
tikrove. Žaidybinėse sporto šakose žaidėjas iš anksto sudaro savo planą, 
mintyse repetuoja savo veiksmus, kol galiausiai pasirengia įgyvendinti 
savo taktiką.
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Teisėsaugos padalinių veikloje planavimas iš anksto ir repetavimas 
mintyse daug reikšmingesnis negu kartais manoma. Šiuo požiūriu gera
širdiškumas gali būti psichologinio ir taktinio nepasirengimo požymis.

1991 m. sausio mėn. vaizdo kamera ant policijos automobilio 
buvo nufilmuotas Teksaso (JAV valstija) kelių patrulio, sustabdžiu- 
sio patikrinti automobilį, nužudymas. Pareigūnas, aukštas ir impo
zantiškas vyras, nebuvo įpratęs imtis atsargumo priemonių. Jis įtarė, 
kad automobilyje pervežama marihuana, ir apžiūrėjęs bagažinę ap
tiko kontrabandą. Trys žemo ūgio įtariamieji elgėsi mandagiai ir nuo
lankiai, bet paskui netikėtai užpuolė policininką. Vienam iš jų pa
vyko ištraukti iš pareigūno dėklo revolverį ir šūviu mirtinai sužeisti 
pareigūną. Incidentas truko keletą sekundžių.

Nusikaltėliai turėjo planą, o pareigūnas -  ne. Policijos pareigūnai 
turėtų pasimokyti iš šios lemtingos pareigūno klaidos. Jis buvo pasiren
gęs paklūsti, o ne pasipriešinti.

Netrukus po šio tragiško incidento kitas policijos pareigūnas iš 
Teksaso viešojo saugumo departamento sustabdė patikrinti automo
bilį ir įrengta automobilyje vaizdo kamera nufilmavo įvykius. Trys 
piliečiai vežė bagažinėje marihuaną. Šįkart pareigūnas psichologiš
kai buvo pasirengęs. Per kelias sekundes, kai buvo sprendžiamas iš
gyvenimo klausimas, pareigūnas įvykdė savo planą labai tiksliai. Jis 
stovėjo su įtariamaisiais prie automobilio galo ir pastebėjo, kad vie
nas iš jų stengiasi pasiekti iš už juosmens, kaip jis spėjo, pistoletą. 
Pareigūnas atstūmė nuo savęs šį vyriškį, laimėjo laiko, pabėgo nuo 
jo, išsitraukė pistoletą ir taikliai iššovė į jį. Nors įtariamasis ir spėjo 
iššauti į policininką, bet kulka tiktai lengvai jį kliudė. Policijos pa
reigūnas vėliau aiškino, kad jis suprato neatidėliotiną būtinybę laimėti 
laiko ir erdvės, kad galėtų veiksmingai pasipriešinti nusikaltėliui, 
todėl jį pastūmė.

Dėl apgaulingų atsitraukiančio policininko judesių nusikaltėlis ne
pataikė. Šis pareigūnas turėjo planą, buvo psichologiškai, fiziškai ir tak
tiškai pasirengęs kovoti su nusikaltėliu, todėl jis išliko gyvas ir nugalėjo.
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Per parengtines treniruotes jis buvo įvaldęs veikimo modelį, kuriuo 
nejučiom ir pasinaudojo.

Policijos pareigūnai turi išsiugdyti įprotį tikėtis ir stebėti prievarti
nių užpuolimų požymius susidūrus su įvairių tipų įtariamaisiais. Atpa
žinę šiuos požymius, policijos pareigūnai turi iš anksto numatyti prie
mones nusikaltėlių atakoms atremti.

Apšaudomas policininkas turi judėti, kad išvengtų priešininko kul
kų. Pernelyg dažnai matydamas nusikaltėlio pistoletą, policininkas ins
tinktyviai mėgina iš karto išsitraukti savo ginklą ir iššauti pirmas, bet tai 
padaryti sunku. Keli grėsmė tampa akivaizdi, nusikaltėlis jau pradeda 
įgyvendinti savo planą, savo veiksmus, kurie dažniausiai trunka tik kele
tą sekundžių. Šiuo atveju susidaro policijos pareigūnui nepalanki situ
acija, nes prarandamas laikas. Geriausias būdas išlikti gyvam šioje situ
acijoje yra judėti siekiant išsiimti pistoletą. Policijos pareigūnai privalo 
būti įvaldę šią judėjimo techniką. Kiekvienas pareigūnas, turintis tarny
binį ginklą, žino, kad sunku pataikyti į judantį taikinį. Nusikaltėliui bus 
sunku pataikyti į policijos pareigūną, jeigu šis judės priedangos link 
išsisukinėdamas nuo jo kulkų arba staigiais, apgaulingais judesiais sieks 
savo pistoleto.

Judėdamas policijos pareigūnas laimi laiko ir erdvės ir klaidina nu
sikaltėlį. Dėl to policijos pareigūnas turi daugiau galimybių iškovoti 
pergalę.

Norint išmokti apgaulingų kovos su nusikaltėliais veiksmų reikia 
treniruotis. Policijos pareigūnas turi įsivaizduoti save tam tikroje situa
cijoje ir iš anksto suplanuoti judesius. Jis turi nuolat praktiškai ir min
tyse kartoti savo veiksmus, kol jie taps taktiškai ir techniškai teisingi. 
Ilgalaikės psichologinės treniruotės įtvirtina pasąmonėje išmoktą reak
ciją į konkrečią situaciją.

Instinktyvius veiksmus būtina pakeisti iš anksto suplanuotais. Ta
čiau čia yra kita problema: policijos pareigūnai dažnai elgiasi agresyviai 
ir per daug pasitiki savimi. Jie klaidingai mano, kad valdo situaciją. 
Policijos pareigūnas, atviroje vietovėje nusitaikęs į sėdintį arba stovintį 
nusikaltėlį per nepavojingą atstumą, iš tikrųjų yra labai menkai apsau
gotas. Nusikaltėlis gali užpulti policijos pareigūną ir atimti pistoletą
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anksčiau negu policininkas spės sureaguoti. Labai svarbu atkreipti dė
mesį į prarastą laiką ir į tai, kad policijos pareigūnas gali ne iš karto 
reaguoti į nusikaltėlio išpuolį.

Policijos pareigūnai turi mokėti naudotis priedangomis. Net pa
prastas pokalbis gali netikėtai virsti išpuoliu. Patrulinės tarnybos parei
gūnai turi visada ieškoti galimos priedangos priešpriešos su nusikaltėliu 
atveju. Atpažinti priedangą ir pasinaudoti ja užtenka sekundės. Greitai 
parengtas planas geriau negu jokio plano, nes jis sutelkia visas sąmonės 
ir pasąmonės galias. Policijos pareigūnas turi žinoti ir už jo nugaros 
esančias priedangas, nes prireikus trauktis jos yra būtinos.

Kartojimas mintyse yra veiksmingas mokymo metodas.
„Nusikaltėlio ir policijos patrulio susišaudymas Džordžijos vals

tijoje. Pareigūnas šaudė iš autobuso, kol baigėsi šaudmenys. Norė
damas užtaisyti pistoletą, jis išlipo iš autobuso. Tačiau intensyviai 
šaudydamas pamiršo turintis dėklą su atsarginiu revolveriu, užtaisy
tu šešiais šoviniais. Vėliau jis teigė, kad mintyse daug kartų kartojo 
tokią situaciją, bet pratybose nekreipė dėmesio į atsarginį revolverį“.

Policijos pareigūnai privalo nuolat galvoti: „o kas, jeigu ...“ ir įsivaiz
duoti save imantis atitinkamų įmanomų priemonių, planavimo, kai ta
riama situacija tampa reali. Dauguma policijos pareigūnų, nukautų kri
tinių incidentų metu, galėjo likti gyvi, jeigu būtų supratę, kaip greitai ir

netikėtai prasi
deda susišaudy
mas, jeigu iš 
anksto būtų re
petavę reakcijas 
į įvairias pavo
jingas situacijas 
ir įvertinę rizi
ką. Daugumai 
policijos parei
gūnų užtenka 
šaudmenų, bet
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trūksta laiko, todėl psichologinis pasirengimas apmąstant galimus takti
nius veiksmus gedi sumažinti policijos netektis ir klaidas.

PROFESINIO TAKTINIO RENGIMO UŽDAVINIAI

Kiekvienos šalies policijos profesinio rengimo metodikos tikslas -  
lavinti policininko įgūdžius, priimti teisingus sprendimus, tinkamai pa
skirstyti jėgas ir pasirinkti reikiamas priemones nusikaltėlio agresijai 
atremti. Apibendrindami profesinio taktinio rengimo esmę galime iš
skirti šiuos profesinio taktinio mokymo uždavinius:

1. Formuoti profesines-psichologines nuostatas, užtikrinančias 
asmeninį ir bendradarbių saugumą sprendžiant bendras pro
fesines užduotis.

2. Suteikti profesinės taktikos žinių, būtinų sprendžiant prakti
nes užduotis skirtingose situacijose.

3. Išmokyti vertinti rizikos veiksnius, tinkamai reaguoti į galimą 
pavojų ir priimti reikiamus sprendimus.

4. Praktiškai mokant įtvirtinti taktikos veiksmus ir profesinius įgū
džius.

PROFESINIO TAKTINIO RENGIMO TURINYS

-  Statistikos duomenų apie teisėsaugos darbuotojų žūtis ir su
žeidimus kaupimas;

-  Darbuotojų mirčių ir sužeidimų analizė;
-  Apibendrintas pareigūno aukos portretas;
-  Sąlygos ir veiksniai, lemiantys asmeninio saugumo garantiją;
-  Psichologinis portretas pareigūno, sugebančio sukurti opti

malų asmeninį saugumą;
-  Asmeninių veiksmų taktika ir darbas grupėje (komandoje) 

garantuojant saugumą;
-  Atskirų konkrečių profesinių ir psichologinių sąlygų komplek

sas, garantuojantis išlikimą/išgyvenimą;
-  Konkrečios rekomendacijos, kaip veikti nepažeidžiant įstaty

mo ir garantuojant asmeninį saugumą.
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Remiantis šiomis nuostatomis ir lavinami įgūdžiai teisingai pasi
rinkti taktiką ir veiksmus, užtikrinančius asmeninį saugumą atliekant 
profesines užduotis. Taip skiepijama viena svarbi idėja: „Pavojus yra, 
bet jo galima išvengti arba jį sumažinti“.

Taktiniai sugebėjimai ne tik gelbsti gyvybes, bet ir padeda tinkamai 
panaudoti kovinius resursus siekiant tikslo. Apskaičiuota rizika kon
frontacijos metu visuomet priimtina. Bet mokantis ir treniruojantis tu
ri būti siekiama išmokti sumažinti riziką .

POLICIJOS PROFESINĖ TAKTIKA

Mokymo proceso tikslas -  lavinti įgūdžius teisingai priimti sprendi
mus ir pasirinkti reikiamas priemones puolančiam nusikaltėliui atremti.

POLICIJOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS 
RENGIMAS

1. Tai procesas, per kurį policijos pareigūnai pasirengia greitai 
ir ryžtingai atremti gyvybei pavojingus išpuolius.

2. Tai psichologinių veiksnių, pernelyg dažnai stabdančių ins
tinktyvias reakcijas, atpažinimas. Juos perpratus lavinami bū
tini veiksmai, skirti situacijoms, įmanomoms praktikoje, kur 
pasipriešinimas arba prievarta neišvengiami.

3. Pratybų tikslas -  išmokti teisingai vertinti situacijas, kai reikia 
aktyviai veikti sekundžių tikslumu, nes svarstyti ir planuoti nėra 
laiko.

Tai kompleksinis taktikos principų, šaudybos ir savigynos įgūdžių 
mokymas.

4 Taktinės veiklos standartinės procedūros (TVSP). Vilnius: Lietuvos kariuomenės mo
kymo ir doktrinų valdyba, 2003.
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II. PAREIGŪNŲ ASMENINIO SAUGUMO PROBLEMA

Vidaus reikalų sistemos pareigūnų asmeninio saugumo problema 
sprendžiant profesinius uždavinius arba atsidūrus situacijose, susijusio
se su tarnybos veikla, yra ypač aktuali. Susistemintų duomenų, kiek pa
reigūnų šalyje žuvo arba buvo sužeisti 1991-2000 m. tiesiogiai nuo nusi
kaltėlių rankos, nėra. Taip pat neišsamūs duomenys ir tyrimas pareigū
nų savižudybių aplinkybėms bei priežastims nustatyti. Pateikiame ben
drosios statistikos duomenis, rodančius, jog ši problema tikrai svarbi:

Vidaus reikalų pareigūnai, žuvę tarnybos metu 1991-1996 m.

N uo kada  ta r 
navo V R S

Pareigos Ž ū ties  aplinkybės ir d a ta

1991 02 11 G R R  „A ras“ policininkas stažuoto jas M edin inkuose 1991 07 31
1985 09 10 Kelių policijos rink tinės policininkas M edininkuose 1991 07 31
1991 02 25 G R R  „A rąs“ policininkas stažuoto jas M edininkuose 1991 07 31
1972 01 13 K elių policijos rinktinės budėto jų  dalies 

vyresn. inspektorius
M edininkuose 1991 07 31

1990 11 11 Pasienio  apsaugos tarnybos pam ainos vir
šininkas

Ž uvo vykdydam as tarnybines p a re i
gas 1991 05 19

1991 03 13 Panevėžio m. V P K  kelių patru linės tarny
bos m otorizuo to  būrio  inspektorius

Ž uvo au toavarijo je vykdam as į įvy
kio v ietą 1992 04 11

1991 12 23 Šiaulių r. P K  vyr. policininkas kinologas Sekė nusikaltim o pėdsakais ir buvo 
nušau tas 1993 03 07

1992 R okiškio r. P K  kelių policijos vyr. inspek
torius

O peracijos „V oratinklis“ m etu  žu 
vo au toavarijo je 1993 04 27

1991 02 01 Radviliškio r. P K  viešosios policijos po li
cininkas

Ž uvo vykdam as į įvykio v ie tą  1994 
06 02

1990 10 01 M arijam polės r. PK  savivaldybių policijos 
apylinkės inspektorių  tarnybos jaun . ins
pek torius

Ž uvo au toavarijo je vykdam as į p a 
salą 1994 10 27

1992 02 01 A lytaus r. PK  viešosios policijos areštinės 
daboklės viršila

O peracijos „V oratinklis“ m etu  p a r
tren k ė  autom obilis 1994 10 27
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1987 12 20 K laipėdos m. vyr. policininkas B udėjim o juvelyrinėje 
parduo tuvėje  m etu  nušovė 
užpuolikas 1995 03 23

1979 04 18 Z arasų  r. P K  viešosios policijos 
policininkas

A reštinės daboklėje nužudė 
nusikaltėlis 1995 04 25

1994 Š iaulių  r. P K  viešosios policijos 
policininkas

N ušau tas budėjim o Kryžių kalne 
m etu  1995 09 30

1994 09 01 P rienų  P K  savivaldybių policijos 
policininkas

Žuvo autoavarijo je vykdam as į 
įvykio v ietą 1995 10 23

1972 12 18 P lungės r. P K  kelių  policijos vyr. 
inspektorius

Žuvo sulaikydam as pavojingus 
nusikaltėlius 1995 10 26

1994 10 01 Pravieniškių sustip rin to  režim o pataisos 
darbų  kolonijos kon tro lierius

N ušau tas vežant į kalėjim o ligoninę 
kalinius 1995 11 04

1994 01 01 V iln iaus m. V P K  policininkė Žuvo netikėta i iššovus ginklui 
1996 01 04

1993 09 01 V iln iaus m. V P K  kelių  policijos spec. 
bata liono  I bū rio  policininkas

Žuvo au toavarijo je 1996 06 25

10 LABIAUSIAI PAPLITUSIŲ KLAIDŲ, DĖL KURIŲ ŽŪVA 
PAREIGŪNAI5

Kaip jas atpažinti, numatyti ir jų išvengti

1. Savo ginklo, ekipiruotės ir automobilio neįvertinimas ir nemokė
jimas jais naudotis.

Tikriausiai girdėjote siaubingas istorijas: pareigūnai išeina į tar
nybą be papildomos arba su tuščia ginklo apkaba. Pistoletai būna 
tokios būklės, kad šaudant stringa. Amunicija surūdijusi arba užda
žyta, kad nesurūdytų. Nelaimei, tai tik maža didelės problemos da
lis. FTB statistiniai tyrimai parodė, kad tik 15 proc. žuvusių pareigū
nų, kurie dalyvavo susišaudymuose, nušovė arba sužeidė savo už
puoliką.

Išnaudokite savo patirtį, įgūdžius ir ekipiruotę taip tarsi kiekviena 
diena būtų „ta vienintelė“ diena, kai jūs turėsite apginti savo gyvybę, 
nes bet kuri diena iš tikrųjų gali tapti „ta vienintelė“. Nėra tokios už
duoties, kurią vykdant būtų galima jaustis saugiai.

5 Parengta pagal publikacijų rinkinį „IIpo6jieMW npeciynHOCTH 3a pybeacoM“. MocKBa.
1998.
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2. Netinkama apieškojimo ir antrankių uždėjimo technika.
Įpraskite: uždedate antrankius, apieškote ir konvojuojate. Jei ne

turite aiškios, svarios ir specifinės priežasties, dėl kurios reikėtų elgtis 
kitaip, visada laikykitės nustatytos tvarkos.

Išlaikykite pranašumo jums teikiančią poziciją. Artėdami prie įta
riamojo stenkitės, kad jūsų pusė, kurioje yra ginklas, būtų kuo toliau 
nuo pavojaus. Pirmiausia apieškokite labiausiai tikėtinas ginklo vietas, 
kur gali būti paslėptas ginklas (pvz., juosmenį juosiantis diržas -  labiau
siai paplitusi vieta ginklui paslėpti), bet pirma susikurkite griežtą apieš
kos šabloną. Metodiška, rutiniška apieška, tapusi įpročiu, padės išveng
ti klaidos.

Patikrinkite neįprastas, egzotiškas vietas, kur gali būti paslėptas gin
klas: batus, kepuraitę, apatinius drabužius. Žinoma, kad moterys daž
nai ginklą gali būti užsikišusios už krūtų arba po krūtimis. Įtariamieji, 
paklusniai vykdydami visus nurodymus, gali priversti jus atsipalaiduoti 
ir įvilioti į spąstus.

Kalbomis arba net grasinimais gali būti bandoma išmušti jus iš pu
siausvyros. Pavyzdžiui, kad išvengtų tarpkojo apieškojimo, įtariamasis 
gali pradėti šaukti: „Ei! Kas tu toks, po velnių!“.

Radę vieną ginklą, ieškokite toliau. Paprastai nusikaltėliai turi ir 
antrą ginklą.

3. Mieguistumas arba miegas tarnybos metu.
Būti profesionalu -  tai pažinti savo galimybių ribas ir reguliuoti 

darbą pagal jas. Išgerkite kavos puodelį, jei pavargote, pavalgykite, jei 
išalkote. Sustokite minutėlę, atsikvėpkite, pamąstykite.

Visada būkite šiltai apsirengęs, sausais drabužiais, pavalgęs.
4. Nepastebimi pavojaus ženklai.
FTB statistiniai tyrimai rodo, kad net 60 proc. užmuštų pareigūnų 

pavojingoje situacijoje nebuvo išsitraukę ginklo iš dėklo.
Net nepavojingomis aplinkybėmis išmokite išlikti budrūs. Pastebė

kite neįprastus dalykus: karštu oru nešiojamas švarkas, nuolat laikoma 
ranka ties ta vieta, kur, tikėtina, gali būti paslėptas ginklas, išsipešęs 
vienas marškinių kraštas. Ypač atkreipkite dėmesį į tuos, kurie atrodo 
susijaudinę arba seka, atidžiai stebi jus.
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Stovėti stenkitės nugara į sieną arba į kitą, jūsų manymu, nepavo
jingą objektą. Pirmiausia, prieš eidami į patalpas, apžiūrėkite jų priei
gas. Niekada nepamirškite, kad gali būti slaptaviečių (nepraeikite ne
žvilgterėjęs už durų). Naudokite kampo apžiūrėjimo -  kampo „suraiky- 
mo“ arba greito žvilgterėjimo techniką.

Neblaškykite savo dėmesio. Nusikaltėliai panaudoja moteris, apsi
rengusias išsiskiriančiais drabužiais, kaip vieną iš geriausių priemonių 
atitraukti pareigūno dėmesį. Tai labai paplitęs triukas, turintis didelį 
poveikį net ir patyrusiems pareigūnams. Moterų draugija dažnai prisi
dengiama kertant sieną ir nelegaliai pervežant kontrabandą, siekiant 
sukurti tokią aplinką, jog tikimybė, kad ją gali patikrinti pareigūnai, yra 
mažiausia.

Būkite budrus. Jūsų mokėjimas stebėti yra vienas iš pagrindinių 
būdų išlikti saugiam.

5. Pasirenkama bloga pozicija -  netinkamai išnaudojamos priedan
gos ir slėpimosi technika.

Iš pareigūnų, dalyvavusių susišaudymuose, beveik du trečdaliai ne
pasinaudojo priedanga. Visada iš anksto numatykite priedangą arba 
vietą pasislėpti.

Laikykitės pagrindinių principų. Pavyzdžiui, nesiburkite koridoriuo
se cirba tarpduriuose. Neatsukite nugaros įtariamajam. Jei esate už že
mos priedangos, galvą iškiškite ne pro viršų, o iš šono -  taip jūs būsite 
mažiau pastebimas. Dauguma žmonių yra dešiniarankiai, tad prie įtaria
mojo patariama prieiti iš kairės. Jei jis ginkluotas, jam reikės laiko pasi
sukti, kad nusitaikytų į jus.

Pirmiausia stebėkite kurį laiką įtariamąjį, kad nustatytumėte, ar jis 
neturi ginklo. Tada planuokite ir bandykite prie jo prieiti iš už nugaros. 
Jis turės apsisukti, kad susiorientuotų situacijoje ir nusitaikytų į jus, o tai 
labai sulėtins jo veiksmus ir duos jums laiko priimti tinkamą sprendimą.

Pasirūpinkite, kad galimo susirėmimo vietoje jūsų pozicija būtų prana
šesnė nei įtariamojo, net jei mažiausiai tikėtina, kad bus naudojama jėga.

6. Ignoruojamos įtariamojo rankos.
Jei jūs nematote įtariamojo rankų plaštakų, manykite, kad jis yra 

ginkluotas. Užuot stengęsi kuo greičiau priartėti prie jo, pasistenkite
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užimti poziciją, suteikiančią jums didžiausią pranašumą, ir pasiruoškite 
veikti. Tada įsakykite įtariamajam: „Laikyk savo rankas ten, kur jos yra“. 
Liepkite jam apsisukti nugara į jus. Įsakykite pirmiausia atsukti alkūnes 
į šonus (išorę) ir tik tada lėtai parodyti delnus.

7. Per greitai atsipalaiduojama.
Didelė tikimybė būti užpultam artėjant prie gulinčio (pašauto) įta

riamojo. Potraukis pulti per anksti yra labai stiprus. Jūs negalite saugiai 
liesti įtariamojo manydami, kad jis nukautas guli ant žemės ar tik su
žeistas, kraujuoja. Būkite ir toliau budrus. Neišeikite iš už priedangos 
skubotai. Įsakykite įtariamajam nusukti veidą į kitą pusę nuo jūsų. Ne
leiskite jam kalbėti.

Niekada netikėkite žodiniu pasidavimu. Užpuolikas gali net ati
duoti ginklą, bet tik tam, kad išsitrauktų antrąjį. Visuomet ieškokite 
paslėptų ginklų.

Šiandien padidėjo tikimybė, kad pareigūnas susidurs su keliais įta
riamaisiais iš karto. Nusikaltėliai dažnai pasitelkia pagalbininkus. Už
puolikas net gali būti pasislėpęs pasaloje ir laukti tinkamo momento 
pulti pareigūną. Nusikaltėlių bendrininkai dažnai naudojami apiplėši
mams, vagystėms. Įsimaišę tarp piliečių, jie gaišina, trukdo atvykusius 
pareigūnus.

Nepaisant aplinkybių, pavojingiausia jums prieiti prie nusikaltėlio. 
Jūs einate į padidėjusios rizikos zoną. Kuo jūs arčiau įvykio vietos, tuo 
didesnis pavojus.

8. Perdėta drąsa.
Įprotis kuo greičiau mestis į įvykių sūkurį yra stiprus. Nugalėkite jį. 

Laikas yra sąjungininkas. Sustokite. Apsidairykite ir įsiklausykite.
Televizija ir kinas kuria mitą apie drąsą klaidindamas visus: vester

nų šerifai, supermenai policininkai triuškina visus ir visada.
Palaukite pagalbos. Veikti reikia drąsiai ir ryžtingai. Bet ryžtas nėra 

tas pats, kas beprotybė.
9. Išsiblaškymas.
Palikite ginčus namie. Pabandykite įsivaizduoti save, dedantį visus 

savo rūpesčius į dėžutę, paliekantį ją ant slenksčio ir tik tada išeinantį į 
darbą.
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Kad ir kiek tie rūpesčiai svarbūs jūsų asmeniniam gyvenimui, jie 
nepadės jums tarnyboje. Jūs turite išmokti nepainioti savo asmeninio 
gyvenimo ir darbo.

Kur jūs esate, ten turi būti jūsų protas, ten turite būti jūs visas.
10. Apatija ir per didelis pasitikėjimas savimi.
70 proc. visų mirtinų susirėmimų įvyko per „rutininį“ patruliavimą. 

Kai ilgą laiką nieko neįvyksta, jūsų pasąmonė sako: „nieko jau nebeat
sitiks“. Labai svarbu tai pajusti.

Pasitikėjimas savimi nėra kvailumas. Bet pasitikėjimas savimi pir
miausia būdingas „kiečiausiems“. Tam reikia sąmoningai priešintis.

Pastebėta, kad pirmieji pareigūno darbo metai nėra patys pavojin
giausi. Mokomieji dalykai yra naujovė naujokams. Viskas yra gana nau
ja, tad niekuo nepasitikima. Patirtis darbe ir naujokų taktikos žinios yra 
menkos, bet tai kompensuojama energija ir budrumu.

Pavojingi yra pirmieji penkeri tarnybos metai. Darbo rutina tokia 
dažna, kad protas tampa abejingas darbui. Į išgyvenimo pamokas nebe
kreipiama dėmesio arba jos išklausomos abejingai. Pareigūnas gali imti 
jausti, kad jis jau ankstesniuose kursuose mokėsi, matė kitų pareigūnų 
veiksmus, tad turi pakankamą pagrindą truputėlį atsipalaiduoti.

Vienintelė ir pagrindinė priežastis, dėl kurios pareigūnai nenaudo
ja rekomenduojamos atsargumo (gynybinės) taktikos net kai reikia, yra 
ta, kad jie jaučiasi kvaili tai darydami, ypač kai nieko neįvyksta.

Pareigūnai bijo pridaryti nepatogumų nekaltiems civiliams, jei jie 
bus neteisūs. Bet dauguma supras, jei, aišku, jie bus nuoširdūs ir žmo
giški.

Naudokite atsargumo taktiką, kurią išmokote. Net ir 108 iškvieti
mui būkite pasirengęs kaip savo pirmajai užduočiai.

Ginklai, užmaskuoti buitiniais įrankiais

Apžvelkime keletą situacijų, publikuotų užsienio šalių leidiniuose, 
kaip slepiami kai kurie šaunamieji ir nešaunamieji ginklai buitiniais įran
kiais, taip pat kas siūloma policininkams, kad apsigintų nuo užpuolimo 
tokiais ginklais per apžiūras bei kratas.
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Paslėptų ginklų panaudojimo atvejai6:
Ginkluotas 5,58 mm kalibro vienkartinio užtaisymo pistoletu, pa

slėptu žiebtuvėlyje, vienas iš nusikalstamos grupuotės narių dalyvavo 
dalykiniame vakarėlyje kartu su kitų nusikalstamų grupuočių nariais vie
name iš Niujorko restoranų. Amerikietis nutarė parduoti šešis tokius 
rašiklius, šaudančius 6,35 mm kulkomis, vienam suinteresuotam asme
niui, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo Alkoholio, tabako ir ginklų kon
trolės (ATF) slaptasis agentas.

Sietlo mieste 15-metis berniukas sužalojo savo klasės draugą gud
riai paslėptu, iš pirmo žvilgsnio visiškai nepavojingu ir į buitinį įrankį 
panašiu peiliu.

Čikagoje policija sulaikė automobilių vagį, apsiginklavusį 8,12 mm 
kalibro šaudančiu mechanizmu, paslėptu pirštinėje.

Visus šiuos atvejus galima lyginti su ištraukomis iš romanų apie 
šnipus, deja, visi jie gyvenimiški.

Policininkai visuomet turi būti pasirengę apginti savo gyvybę. Dirb
dami patrulinėje tarnyboje, įkalinimo įstaigose arba vykdydami kitas 
tarnybines funkcijas, policininkai visuomet turi būti pasiruošę apsiginti 
nuo nusikaltėlio išpuolio. Be to, jis dar turi numatyti galimybę, kad 
prieš jį gali būti panaudotas neįprastas ginklas.

Egzistuoja daug mirtį nešančių ir buitiniais įrankiais paslėptų gin
klų tipų.

Šie įrankiai tik nepatyrusiam asmeniui atrodo nepavojingi, iš tikrųjų 
jie gali būti labai pavojingi.

Duomenys apie populiariausius ginklus, su kuriais policininkai gali 
susidurti kasdienėje policijos veikloje:

1. Peilis, paslėptas rašiklyje. Šis rašiklis iš išorės atrodo ir veikia kaip 
paprastas rašiklis. Jeigu pasuktume tam tikrą šio rašiklio dalį aplink 
savo ašį, išlįstų plieninė plunksna, kuria galima rašyti. Jeigu šį rašiklį 
išardytume, turėtume peilį, kurio geležtės ilgis -  maždaug 6,3 cm.

2. Peilis, paslėptas lūpų dažų futliare. Peilis su 3,8 cm geležte gud
riai paslėptas lūpų dažų futliaro aliumininiame vamzdelyje. Šio peilio

6 Parengta pagal periodinį leidinį „IIpoOjieMbi npecTymiocTH 3a pySeacoįvi“. MocKBa.
2000.
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geležtė iš vamzdelio išlenda tuomet, kai apatinė vamzdelio dalis pasu
kama aplink savo ašį.

3. Aerozolinis balionėlis, paslėptas pranešimų gaviklyje. Šis ginklas 
yra tokio paties dydžio kaip ir paprastas pranešimų gaviklis. Jis pritaiky
tas nešioti ant diržo. Aerozolio čiurkšlė gali būti iššvirkščiama didesniu 
nei 3 m atstumu.

4. Peilis, paslėptas apyrankėje, kartais padengtoje plastmase. Iš to
kios apyrankės galima ištraukti 2,5 cm ilgio peilio geležtę. Panašios apy
rankės parduodamos daugelyje Amerikos miestų gatvių.

5. Pistoletas, užmaskuotas Zippo tipo žiebtuvėliu. Toks pistoletas 
gali iššauti 5,58 mm kalibro kulką. Šaudymo mechanizmas paslėptas 
žiebtuvėlio viduje. Spustelėjus mygtuką galima iššauti.

6. Šaudymo mechanizmas, paslėptas padangų oro slėgio matuok
lyje. Šis šaudymo įtaisas atrodo kaip įprastas „manometras“, bet gali 
šaudyti 5,55 mm ar 6,35 mm kulkomis. Tam, kad iš šio įtaiso būtų gali
ma šaudyti, į jį įstatoma kulka, įtaisoma ir užtraukiama kovinė spyruok
lė. Tokie šaudymo įtaisai ypač populiarūs tarp motociklininkų.

7. 96,5 cm ilgio „lietsargis“ su viduje įtaisytu peiliu. „Lietsargyje“ 
gali būti paslėptas iki 25,4 cm ilgio peilis.

8. Rašiklis, kuriame paslėptas balionėlis su ašarinėmis dujomis. Ba
lionėlis yra pripildomas OC ašarinių dujų. Aerozolinio čiurkšlė iššvirkš
čiama iki 3,6 m. Rašiklio ilgis -  14 cm.

9. Pranešimų gaviklio dėklas ant diržo pats savaime nėra ginklas, 
bet jis įdomus tuo, kad į jį galima įdėti mažą pistoletą. Dėklas lengvai 
atidaromas ir uždaromas, todėl reikiamu momentu iš jo galima ištraukti 
pistoletą. Dėkle gali būti paslėptas 6,35 mm kalibro pistoletas.

10. Įprastame tvirtinamajame varžte gali būti paslėptas vienkarti
nio užtaiso šaudymo mechanizmas, iššaunantis 6,35 mm kalibro kulkas. 
Varžtas šaudant į taikinį atsukamas ta dalimi, kurioje yra sriegis.

11. Dviašmenis 4,6 cm ilgio peilis gali būti paslėptas diržo sagtyje. 
Peilį iš sagties galima ištraukti neatsegus diržo.

12. Peilis gali būti paslėptas ir šukose. 21 cm ilgio šukose galima 
paslėpti peilį su 7,6 cm ilgio ašmenimis.

13. Šaudantys rašikliai būna įvairių kalibrų, bet dažniausiai pasitai
ko 5,58 ir 6,35 mm. Pagal sudėtį visi šie rašikliai panašūs vienas į kitą. Į
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rnšiklį įstatomas šovinys, įtempiama kovinė spyruoklė. Paspaudus myg
tuką kovinė spyruoklė atleidžiama, skiltuvas trenkia į šovinio kapsulę ir 
nuaidi šūvis.

14. Tuščiaviduriai rankiniai laikrodžiai patys savaime nėra ginklai, 
bet paspaudus mygtuką tokių laikrodžių ciferblatas atsidaro ir atsiran
da nedidelė tuštuma, kurioje galima paslėpti du standartinius skutimo
si peiliukus.

15. Lazdos su įmontuotomis įvairių dydžių špagomis. Lazda su įmon- 
I notomis ašmenimis yra 91 cm ilgio ir gali turėti arba vieną špagą, arba 
špagą ir peilį. Peilis įdėtas į špagos rankeną. Daugelis lazdų su špagomis 
iš išorės niekuo nesiskiria nuo įprastų lazdų, kurios yra gaminamos iš 
raudonmedžio ir padengiamos juodu laku.

16. Duriamieji plastmasiniai peiliai yra parduodami kaip peiliai 
popieriui pjauti. Tokie plastmasiniai peiliai turi labai didelę pramuša
mąją galią ir patogią rankeną. Panašus peilis sveria ne daugiau nei 28,3 
g, yra labai patvarus ir neaptinkamas metalo detektoriumi.

17. Elektrošokinis 47 cm ilgio skėtis nėra mirtinas ginklas, bet iš
krovos smūgis sukelia nemalonų pojūtį. Tokio skėčio savininkas, palie
tęs kokį nors žmogų skėčio galu ir paspaudęs mygtuką, gali sukelti žmo
gui 80 000V elektros šoko iškrovą.

18. Mažame kryželyje, kabančiame ant kelkio grandinėlės, gali būti 
paslėptas 2,5 cm ilgio ir 1,25 cm pločio ašmenų peilis. Nusikaltėlis to
kiu peiliu gali įdurti policininkui, jeigu šis iš anksto nebus pasirengęs 
tokiam antpuoliui. Šiuo metu juvelyriniai dirbiniai vis dažniau naudo
jami įvairiems ginklams slėpti.

19. Didesniame nei standartinis rakte gali būti maždaug 3,8 cm 
ilgio ir 6 cm pločio ašmenų peilis. Raktų ryšulėlyje toks raktas iš išorės 
niekuo nesiskiria nuo kitų raktų.

20. Šaudymo mechanizmas, paslėptas žibintuvėlyje, gali šaudyti 6,35 
mm ir 8,12 mm kalibro kulkomis. Tokio mechanizmo vamzdis yra po 
žibintuvėlio lempute ir šaudo kulkomis į apšviestą šviesos spinduliais 
pusę, dėl to lengviau prisitaikoma.

21. Peilis, paslėptas kreditinėje kortelėje. Tokia kreditinė kortelė yra 
maždaug du kartus storesnė nei įprastinė. Išjos išimami 5 cm ilgio ir 5 cm
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pločio peilio ašmenys. Kreditinę kortelę galima nešioti kišenėje arba 
piniginėje.

22. Šaunamasis veržliaraktis. Jis šaudo 5,58 mm kalibro kulkomis. 
Pagamintas profesionaliose dirbtuvėse, jis yra mirtinai pavojingas gin
klas.

23. Pistoletas (beeper-gun) iš išorės atrodo kaip paprastas praneši
mų gaviklis, bet paspaudus mygtuką gali šaudyti 5,58 mm kalibro kul
komis. Tokį „biperį“ plačiai naudoja narkotikų prekeiviai. Daugelis in
dividualių kompanijų JAV gamino panašius ginklus jau XX a. šeštame 
septintame dešimtmečiuose. Daug tokių ginklų skelbimų buvo komer
ciniuose kataloguose. Pastaruoju metu tokių ginklų galima įsigyti paštu 
(šis ginklas reklamuojamas kaip veiksminga savigynos priemonė, prista
toma į namus).

Jeigu apžiūrite pažeidėją ieškodamas paslėpto ginklo, atsiminkite, 
kad jį nusikaltėlis gali slėpti pačiose netikėčiausiose vietose. Įdėmiai 
apžiūrėkite visus pažeidėjo asmeninius daiktus, pranešimų gaviklį, apy
rankes, grandinėles ir kt. Patikrinkite, ar pažeidėjas neturi metalinių 
daiktų, ar nėra slaptų vietų skutimosi peiliukams saugoti, ar lūpų dažų 
tūtelėse bei rašikliuose nėra paslėptų peilių arba kitokių ginklų. Netgi 
mažuose kompaktinių plokštelių grotuvuose su ausinėmis gali būti sle
piami pavojingi ginklai. Įvairūs asmeniniai pažeidėjo daiktai, patys ne
būdami ginklai, gali būti jų slėptuvės. Ypač atidžiai patartina apžiūrėti 
pažeidėjo pečius ir kojas. Nesivaržykite, nes nuo to, kaip jūs apžiūrėsite 
pažeidėją, gali priklausyti jūsų saugumas. Jeigu apieškomas įtariamasis 
bando išvengti arba pasunkina apžiūrą rodydamas nepasitenkinimą, jūs 
vis tiek jį įdėmiai apieškokite, kad būtumėte įsitikinęs, jog asmuo ne
ginkluotas.

Ypač kruopščiai apieškokite palto, striukės, švarko apykakles, ran
kogalius, apčiupinėkite kelnes nuo viršaus iki apačios, apžiūrėkite batų 
padus. Plastikiniai peiliai ir į juos panašūs ginklai yra labai ploni, todėl 
sunkiai randami. Kadangi plastikinių ginklų metalo detektoriai neap
tinka, juos galima rasti tik įdėmiai apžiūrint.

Jeigu radote vieną ginklą, ieškokite kito, nes dažnai pažeidėjai jų 
turi kelis.
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Išsiaiškinkite, ar nusikaltėlis neslepia antrankių raktų. Antrankių 
raktus nusikaltėlis gali nešioti kokioje nors slaptoje vietoje. Jeigu nusi
kaltėlis ieškomas seniai, sulaikymo metu laikinai raktus jis gali slėpti 
burnoje. Žinotina, kad šiuolaikiniai pažeidėjai yra išradingi. Būkite at
sargus radęs pas nusikaltėlį arba šalia jo bet kokį daiktą. Įdėmiai ištyri
nėkite kiekvieną iš išorės nepavojingą daiktą. Apžiūros metu įsitikinki
te, ar šis daiktas nėra užmaskuotas ginklas. Jeigu jūs laiku pastebėsite 
paslėptą ginklą, galėsite laiku apsisaugoti nuo netikėto pasipriešinimo 
arba pavojaus jūsų sveikatai ir gyvybei.

Pasipriešinimo teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams ar
ba jų užpuolimų atvejai

2001 m. 120 (2000 m. -  211) kartų buvo pasipriešinta policijos pa
reigūnams arba jie buvo užpulti. Bendras nukentėjusių policijos parei
gūnų skaičius -  113 (2000 m. -  289), iš jų 55 (2000 m. -  98) nukentėjo, 
kai jiems buvo priešinamasi, 58 (2000 m. -  141) kartus pareigūnai buvo 
užpulti. Tarnybos metu pareigūnai nukentėjo 63 (2000 m. -  97), ne tar
nybos metu -  50 (2000 m. -  99) kartų.

Pasipriešinimų policijos pareigūnams arba jų užpuolimų skaičius:

Metai 1997 1998 1999 2000 2001

Skaičius 150 200 123 211 120

Pareigūnams buvo pasipriešinta arba jie buvo užpulti (skliaustuose 
nurodomi 2000 m. duomenys):

7 Policijos departamento prie VRM Personalo ir vidaus tyrimų tarnybos duomenys. 
Vilnius, 2002 02 25; taip pat „Sargybos“ inf. leid.
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Kaune 26 Kaišiadoryse 1

Vilniuje 17 Kalvarijoje 1

Klaipėdoje 9 Kauno rajone 1

Panevėžyje 7 Klaipėdos rajone 1

Šiauliuose 6 Kretingoje 1

Alytuje 5 Kupiškyje 1

M ažeikiuose 4 Neringoje 1

Radviliškyje 3 Pagėgiuose 1

Raseiniuose 3 Pakruojyje 1

Šilutėje 3 Pasvalyje 1

Biržuose 2 Plungėje 1

Druskininkuose 2 Prienuose 1

Jonavoje 2 Šakiuose 1

Kėdainiuose 2 Trakuose 1

Marijampolėje 2 Ukmergėje 1

Rokiškyje 2 Varėnoje 1

Šalčininkuose 2 Vilkaviškyje 1

Anykščiuose 1 Vilniaus rajone 1

Elektrėnuose 1 Visagine 1

Jurbarke 1 Zarasuose 1

Gatvėse,
kiemuose

Butuose Laiptinėse,
rūsiuose

Pramogų ir 
poilsio įstaigose, 

stadionuose, 
parduotuvėse

Policijos
įstaigose

Tarnybiniuose
automobiliuose

66 (150) 10 (13) 12(9) _____ 14(21) 7(12) 11(6)

Kaip matome, pasipriešinimo arba užpuolimo vieta 66 atvejais bu
vo gatvės arba kiemai -  tai sudaro 55 proc. visų atvejų.

Pasipriešinimo arba užpuolimo atvejai per metus:
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nniin Is vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

y  ( 8 ) 13 (18) 10

( * »

15(24) 8(26) 10(22) 6(18) 11(12) 14 (20) 10
(M )

8(15) 6(14)

Pasipriešinimo policijos pareigūnams arba jų užpuolimo laikas:

Paros laikas Įvykių skaičius

nuo 00 vai. iki 6 vai. 
nuo 6 vai. iki 12 vai. 
nuo 12 vai. iki 18 vai. 
nuo 18 vai. iki 00 vai.

35 (35 proc.) 
13 (11 proc.) 
16 (13 proc.) 
56 (47 proc.)

91 (82 proc.) atveju policijos pareigūnams pasipriešinta arba jie 
užpulti nuo 18 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Tai rodo, kad di
džioji dalis tokių veiksmų atliekama tamsiu paros metu.

2001 m. Nukentėjusių policijos pareigūnų skaičius pagal tarnybas:

Budėtojų
padali
niuose

Krimina
linėje

policijoje

Patrulinėje
tarnyboje

Arešti
nėje

Preven
cijos

tarny
boje

Kitur IŠ
viso

Pareigūnas, kurį 
užpuolė, dirba

2(5) 9(31) 18 (27) 3(10) 6(35) 20
(33)

58
(141)

Pareigūnas,
kuriam
pasipriešino,
dirba

9(6) 12(6) 24 (32) 2(5) 4(18) 4(2) 55 (98)

Uniformuotas 8(7) 2(4) 27 (29) 2(4) 6(40) 6(8) 51(92)
Neuniformuotas 3(5) 19 (26) 15 (16) 3(2) 4(29) 18

(21)
62 (99)

Priešinosi pareigūnams arba juos užpuolė 146 (316) asmenys, iš jų:
-  pavieniui 59 (110) atvejai;
-  dviese 12 (32) atvejų;
-  trise 10 (25) atvejų;
-  keturiese 5 (11) atvejai;
-  penkiese 2 (1) atvejai;
-  šešiese 1 (3) atvejis.
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16 (26) atvejų pasipriešinusių arba užpuolusių asmenų skaičius ne
nustatytas. 4 (10) atvejais pareigūnus užpuolę asmenys buvo neblaivūs, 
27 (29) atvejais neblaivūs asmenys priešinosi policijos pareigūnams ir 2 
(4) policijos pareigūnai nukentėjo patys būdami neblaivūs.

2001 m. pasipriešinusių arba užpuolusių policijos pareigūnus as-
m en ų  am žius: 

-  iki 20 metų 10 asmenų, arba 6,7 proc., (27, arba 12,6 proc.);

-  nuo 20 iki 25 metų 25 asmenys, arba 16,8 proc., (51, arba 23,6 proc.);

-  nuo 26 iki 30 metų 16 asmenų, arba 10,7 proc., (42, arba 19,4 proc.);

-  per 30 metų 28 asmenys, arba 18,8 proc., (64, arba 29,6 proc.);

-  asmenų amžius 
nenustatytas 70 asmenų, arba 47 proc., (32, arba 14,8 proc.).

Iš viso 149 (216) asmenys

Tokių įvykių metu buvo sulaikyti 88 (172) asmenys (26 užpuolę ir 62 
pasipriešinę policijos pareigūnams).

Iš viso šaunamasis ginklas prieš pareigūną buvo panaudotas 7 (5) 
atvejais.

Pasipriešinimo pareigūnams arba jų užpuolimo padariniai:

1. Padaryta materialinė žala 13 (17) atvejų
2. Agresyvūs veiksmai, nesukeliantys 

kūno sužalojimų:
-  žodinė agresija 12 (11) atvejų
-  fizinė prievarta, neturinti padarinių 

sveikatai 35 (42) atvejai
-  šaunamojo ginklo panaudojimas 

pažeidėjui nepataikius į pareigūną 4 atvejai
-  agresija naudojant pavojingus 

daiktus arba nešaunamuosius ginklus 6 atvejai
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3. Agresyvūs veiksmai, sukeliantys kūno
sužalojimus:

-  lengvas kūno sužalojimas 43 (80) atvejai

-  apysunkis kūno sužalojimas 5 (36) atvejai

-  sunkus kūno sužalojimas 2 (6) atvejai

-  mirtis 0 (2) atvejų

g
Aukomis tapusių pareigūnų elgesio aprašymas
(remiantis aukos bendradarbių ir liudininkų parodymais)

Psichologinis „aukos portretas“ (žuvo vykdydamas pareigą)

Draugiškas požiūris į visus:
1. Populiarus draugijose ir tarp bendradarbių;
2. Buvo linkęs vertinti save kaip visuomeninių santykių dalyvį, o 

ne kaip žmogų, besiorientuojantį į teisėsaugos veiklą;
3. Pareigūnas sunkiai ir daug dirbo;
4. Naudojo jėgą tik kraštutiniu atveju. Jo bendradarbiai pana

šiomis aplinkybėmis naudodavo jėgą gerokai dažniau;
5. Nesiimdavo visų saugumo priemonių, ypač sulaikydamas, su- 

siremdamas su suimtaisiais, stabdydamas transporto priemo
nę, nelaukdavo pagalbos, kai tokią galimybę turėdavo;

6. Manė, kad gali valdyti kitus žmones arba situaciją, dėl to pra
rasdavo budrumą;

7. Stengdavosi matyti vien tik gerus žmonių bruožus;
8. Atsukdavo nugarą bendraudamas su įtariamaisiais ir neskubė

davo veikti.

8 Parengta pagal periodinį leidinį „IIpodjieMbi npeciynHocTH 3a pySeacoM“. MocKBa.
1999.
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Didžioji dalis šių savybių yra iš esmės teigiamos. Tačiau jas suabso
liutinant ir perkeliant į kovos su teisėsaugos pažeidėjais situacijas pra
randamas budrumas, padidėja pareigūno rizika. Tai patvirtina tipinės 
pareigūnų žūties priežastys:

-  pareigūnas praranda budrumą;
-  neprašo pagalbos;
-  nebūna paruošęs ginklo;
-  ignoruoja akivaizdžius pavojaus požymius;
-  nenori tikėti („neigia“), kad „jie“ gali taip su juo pasielgti;
-  nekontroliuoja kitų žmonių elgesio.
Kitas dalykas, apibūdinantis žuvimo priežastis, yra ne tik psicholo

ginis, bet ir profesionalusis:
-  nesėkmingai įgyvendina veiksmų planą;
-  neparenka tinkamų taktikos veiksmų;
-  nesugeba numatyti pavojaus;
-  netinkamai pasirengęs profesiniu požiūriu.

Dažniausiai pasitaikančios pareigūnų klaidos
(iš JAV policijos rengimo programos „Noras išlikti“)

• Netinkamai pasirengę.
• Psichologiškai nepasirengę ekstremaliai padėčiai.
• Ignoruoja akivaizdžius pavojaus ženklus.
• Neprašo pagalbos, pervertina savo galimybes.
• Nestebi įtariamojo rankų.
• Vietos požiūriu užima blogą poziciją.
• Ne iki galo apieško arba visiškai neapieško įtariamųjų.
• Neuždeda antrankių.
• Per greitai atsipalaiduoja.
• Būna mieguisti.
• Netiki, kad gali tapti prievartos veiksmų objektu.
• Nebūna paruošę ginklo.
• Neparenka reikiamų taktikos veiksmų.
• Nesėkmingai vykdo veiksmų planą.
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Rusijos VRM pareigūnai praktikai siūlo įtraukti į šį sąrašą ir šias 
reikšmingas priežastis:

• Pervertina porininką.
• Mano, kad vidaus reikalų sistemos pareigūno statusas konflik

tinėje situacijoje apgins juos nuo fizinės prievartos.
Žinoma, tai ne visos klaidos. Čia pateikiama tik bendroji charakte

ristika. Įvertinus psichologines pareigūno savybes bei atskirą tarnybos 
arba padalinio veiklą, šios priežastys turi būti sukonkretinamos.

FTB atlikti tyrimai rodo reitingo vertinimą (5 balais) asmeninių 
savybių, turinčių tiesioginę įtaką pareigūno saugumui:

1. Pasiruošimas vykdyti tarnybą, užduoties supratimas (profesio
nalumas) -  4, 69.
Pasiruošus iš anksto rezultatai būna geresni;

2. Pasirengimas stresui -  4, 62.
Nuolat spręskite užduotis galimose kritinėse situacijose;

3. Pasitikėjimas savimi vykdant užduotį -  4, 62.
Užduotis vykdykite efektyviai;

4. Pasitikėjimas ginklu -  4, 60.
Tikėkite, kad jūsų ginklas veiks tiksliai ir neiššaus atsitiktinai;

5. Ryžtingumas -  4, 53.
Sugebėkite greitai priimti teisingą sprendimą;

6. Veiksmų efektyvumas -  4, 51.
Mokėkite veiksmingai siekti tikslo;

7. Emocinis stabilumas -  4, 46.
Pasitikėkite partneriu visose situacijose;

8. Fizinis pasirengimas -  4, 30.
Būkite pasirengę fiziškai padaryti viską, kas būtina;

9. Galimybės atlikti bendrus veiksmus (sąveika) -  4,26.
Siekdami užduotį atlikti gerai, veikite kaip komanda;

10. Pasirengimas veikti kritinėmis (mirtinai pavojingomis) aplin
kybėmis, pasiruošimas nužudyti -  3, 81.
Nesutrikite (tvardykitės) esant mirtinai pavojingai situacijai.
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Mokymo procese labai svarbu derinti racionalumą ir veikimo būdą, 
kiekviena tyrimo pozicija komentuojama, paaiškinama trumpo aforiz
mo forma. Pateiktų teiginių vaizdavimas nereiškia siekio ją supapras
tinti, sumenkinti. Praktiškai spręsdamas profesinę užduotį, pareigūnas 
labai dažnai priima sprendimą ir galvoja ne abstrakčiai logiškai, o kon
krečiai -  vaizduojamosiomis kategorijomis.

Rusijos ekspertai praktikai siūlo gebėjimą veikti bendrai ir fizinį 
pasirengimą perkelti aukščiau -  į 4 vietą (atitinkamai perkelti 5-6 savy
bes). Daug ginčų sukėlė formuluotė „pasiruošimas nužudyti“ kaip labai 
tiesioginis. Sutarta, kad jos keisti nereikia, nes policijos praktikoje bū
na sudėtingų, pavojingų gyvybei situacijų, kai pareigūnas teisiškai pa
naudoja ginklą prieš teisės pažeidėjus ar nusikaltėlius, kurių ginklo pa
naudojimo pasekmės atskirais atvejais neišvengiamai gali būti mirtinos.

Viena, dėl ko ekspertai buvo vieningi, tai būtinumas iškelti į pirmą 
vietą pasiruošimą vykdyti tarnybą, užduoties supratimą, supratimą „dėl 
ko aš rizikuoju gyvybe“.

Venkite padėties, kai galite tapti auka. Kai yra keletas įtariamųjų, 
visuomet būtina:

-  Galvoti apie priedangą ir visą laiką matyti ją;
-  Priartėti prie įtariamųjų numatant pasipriešinimą bet kokio

mis sąlygomis;
-  Laikytis saugaus fizinio atstumo nuo įtariamojo;
-  Stebėti įtariamųjų rankas;
-  Esant priešinimosi arba grumtynių grėsmei uždėti įtariamie

siems antrankius;
-  Įtariamuosius apieškoti lėtai ir kruopščiai;
-  Visada nešioti apsauginę liemenę;
-  Visada galvoti apie mokėjimo šaudyti svarbą;
-  Esant būtinybei ginklą naudoti veiksmingai ir teisėtai.
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RIZIKOS VEIKSNIAI, KURIUOS VISADA BŪTINA ĮVERTINTI 
VYKDANT TARNYBINĘ UŽDUOTĮ 

Vertinimo formulė

1. Įtariamųjų skaičius.
2. Įtariamojo fizinė ir psichinė būsena.
3. Ginklo tikimybė.
4. Kaip greitai asmuo gali pakeisti savo buvimo vietą.
5. Kaip gerai pažįstama vietovė.

Kiek jų?
Kas jie, jų būsena?
Ką gali slėpti?
Ar bėgs?
Kur esi?

ŽINOK ŠŪVIO LAIKĄ 
Pavojaus vertinimo formulė

1. Aiškiai išreikšti ketinimai (realus grasinimas, pvz., užmušiu, 
nužudysiu, papjausiu ...);

2. Akivaizdžiai matomas ginklas (peilis, metalinis strypais, pis
toletas);

3. Judesys link aukos.

Vertinimas: reali grėsmė sveikatai ir gyvybei.
Veiksmai: trauki ginklą sušukdamas: „Ginklas!“. Reikalavimai įta

riamajam: „Nejudėk! Mesk ginklą! Šausiu!“. Jeigu įtariamasis nerea
guoja, galima šauti.

SUSIŠAUDYMAS 
Veikimo formulė

1. Jei pirmas pastebėjai įtariamojo rankose ginklą, sušuk: „Gin
klas!“ -  taip įspėsi partnerį apie kilusią grėsmę. Tuoj pat įsakyk: 
„Nejudėk! Mesk ginklą! Stovėk vietoje!“;
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2. Šaudyk iš už priedangos;
3. Bendrauk su kolega, apie susišaudymą nedelsdamas infor

muok policijos budėtoją;
4. Prieš išeidamas iš už priedangos, pakeisk išnaudotą apkabą 

nauja/pilna;
5. Kol neįsitikinsi, jog esi saugus, nenuleisk ginklo, laikyk jį 

nukreiptą stebėjimo kryptimi;
6. Savo ginklą įdėk į dėklą tada, kai įsitikinsi, kad pavojaus po

žymių nebėra;
7. Praliejus kraują susišaudymo vietoje, apžiūrinėdamas ir liesda

mas daiktus mūvėk pirštines.

PANAUDOJUS GINKLĄ 
Veikimo formulė

1. Šūviais siekiama sustabdyti akivaizdžiai besikėsinantį asmenį, 
o ne jį sunaikinti -  realiai įvertink situacijos grėsmę, nepersi
stenk;

2. Iššovęs paeik keletą žingsnių į kairę. Įvertink, ar įtariamojo 
pavojingas išpuolis atremtas (kokia jo būsena?);

3. Atidžiai apžvelk aplinką (patalpą), įvertink kitų galimų įta
riamųjų slėpimosi arba kitos grėsmės tikimybę;

4. Pašalink pagrindinį grėsmės šaltinį (nustumk į saugią pusę 
ginklą).

Pateiktos veikimo formulės -  tai ne instrukcija veikti, tai profesi
nio taktinio mąstymo lavinimas šiuos veiksmus atliekant pratybų metu. 
Taip formuojami reikiami veiklos realioje situacijoje įgūdžiai.
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Kiekvienas VRS pareigūnas žino -  tarnyba susijusi su rizika, bet 
dauguma jų įsitikina tuo tik tada, kai švilpia kulkos. Kad nebūtų per 
vėlu, patikėkite tuo dabar, nes tai gali atsitikti būtent jums.

Kiekvienas pareigūnas žino -  kritinės situacijos baigtis daug pri
klauso nuo jo paties veiksmų, bet dauguma ima tuo tikėti tik vykdyda
mi užduotį ir likę gyvi. Įsidėmėkite: ne visada galima išvengti pavojaus, 
bet galima sumažinti jį ir to reikia siekti.

Bendra mūsų ir užsienio kolegų patirtis rodo, kad rizika tapti fizi
nės prievartos, provokacijos ir šantažo auka būtų daug mažesnė, jei visi 
pareigūnai veiktų laikydamiesi atsargumo principų.

Venkite neapgalvoto skubėjimo, nevilties būsenos, nes būtent iš
ankstinis pasirengimas yra išlikimo esmė. Vertindami padėtį vadovau
kitės protu, būkite budrus, užtikrintas, gudrus, ryžtingas ir pasirengęs 
sulaikyti pažeidėją. Jūs privalote tikėtis galimo netikėtumo ir elgtis ryž
tingai. Susidūrus su įnirtinga fizine prievarta, smurtu, jūsų gyvybė pri
klauso nuo jūsų reakcijos, mokėjimo veikti ryžtingai. Nėra laiko svars
tyti: mąstyti reiškia tikimybę žūti, jūsų atsakymas į užpuolimą turi būti 
ne baimė, o pažeidėjo sustabdymas (pašalinimas). Neleiskite užvaldyti 
jus mintims apie jums gresiantį pavojų ir galvokite tik apie tai, kaip 
sustabdyti, sutramdyti savo priešininką. Jūsų gynybos kaina -  jūsų gyvy
bė. Grumtynių esmė: jos trunka tol, kol pralaimėjęs supranta, kas atsi
tiko. Realioji gynyba -  tai atsakomasis puolimas, kol priešininkas gali 
pulti iš naujo. Jei jus užpuolė, turite reaguoti akimirksniu. Greitis -  
jūsų išsigelbėjimas.

Jei priešininkas pargriovė jus ant žemės, turite įveikti jo pranašu
mą, stengtis greičiau atsistoti. „Aš turiu perimti iniciatyvą, išnaudoti
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kiekvieną savo pranašumą. Mano tikslas -  išlikti gyvam. Aš neprivalau 
savęs varžyti. Kilus mirtinam pavojui, aš būsiu ryžtingas ir atkaklus. Jei 
reikės, šausiu, šausiu taikliai, kad sustabdyčiau priešininką. Sulaikyda
mas pažeidėjus panaudosiu kovinius veiksmus, smogsiu stipriai, pada
rysiu viską, kad apginčiau kitus ir save. Kovosiu, kol mano priešininkas 
nebepajėgs atlikti tolesnių veiksmų. Aš turiu matyti, kad jis sustabdy
tas.

Aš neturiu nusileisti, aš turiu visa tai padaryti. Neturiu žūti gatvėje 
arba skersgatvyje. Išliksiu gyvas, pasikliaudamas ne likimu ar sėkme, o 
savo sugebėjimais“.

Pareigūno saugumo sudedamoji dalis taip pat yra ir jo ekipiruotė. 
Įvairiems padaliniams ar skirtingoms užduotims vykdyti pareigūno eki- 
piruotės reikalavimų kompleksas, siekiant užtikrinti pareigūno saugu
mą, aiškinamas glaustomis arba išplėstomis formomis.

Minimalus ekipiruotės sąrašas:
Visuomet turėkite su savimi minimaliai būtiną ekipiruotę:
• ginklą ir būtinus šaudmenis;
• saugos liemenę;
• antrankius;
• policijos lazdą;
• dujų balionėlį;
• ryšio priemonę;
• žibintuvėlį;
• peilį kaip pagalbinę priemonę;
• pirštines.
Nereikia įrodinėti, kad pareigūnas, piktnaudžiaujantis alkoholiu, 

yra linkęs į avantiūrizmą, įtartinus ryšius, siekia išnaudoti tarnybinę pa
tirtį asmeniniams, savanaudiškiems tikslams, nepasižymi intelektu, ne
pasirengęs profesiškai, kenčia nuo egoizmo, savimeilės ir išpuikimo ar
ba liguisto nepasitikėjimo savimi, „valios paralyžiaus“. Toks pareigūnas 
gali tapti ne tik pirmąja provokacijos ir šantažo auka, bet ir kriminali
nės aplinkos fizinio smurto auka. Laimė, tokių yra nedaug. Geriausias 
būdas tokiam pareigūnui užtikrinti savo asmeninį saugumą -  pakeisti 
profesiją.
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Bet į provokacines situacijas dažniausiai patenka patikimi ir sąži
ningi darbuotojai. Jiems svarbu žinoti, kaip rasti išeitį tokiose situacijo
se, kad patirtų kuo mažiau nuostolių ir įvykdytų profesinę užduotį. To
kiu atveju darbuotojas privalo priimti sprendimą pats ir nuo šio spren
dimo gali priklausyti ne tik profesinės užduoties sėkmė, bet ir tolesnis 
paties darbuotojo likimas. Todėl pirmiausia būtina atsakyti bent į šiuos 
klausimus:

• Kas yra provokacija?
• Kas, tikėtina, gali greičiau pasiduoti provokacijai?
• Kokios pasipriešinimo provokacijai sąlygos ir priemonės veiksmin

giausios?
Ekspertų nuomone, provokacija teisėsaugos pareigūno atžvilgiu mū

sų sąlygomis -  tai pareigūno psichologinės priklausomybės nuo provo
katoriaus arba kuriamos provokacinės situacijos sudarymas prieš jo pa
ties valią siekiant pareigūną:

• diskredituoti;
• padaryti jo veiksmus mažiau arba visiškai neveiksmingus;
• priversti vykdyti klaidingus profesinius veiksmus;
• priversti elgtis amoraliai;
• priversti panaudoti neteisėtus veiksmus.
Natūralu, kad provokatorius turės konkrečioje situacijoje vieną iš 

šių arba tam tikrą tikslą, o provokacija gali būti nukreipta ne į vieną, o 
į visą grupę darbuotojų. Orientuodamiesi į mūsų šiandieninę patirtį ir 
vadovaudamiesi amerikietiška „aukos portreto“ idėja, ekspertai paren
gė šį provokacijos aukos modelį. Dažniausi pareigūnų, pasiduodančių 
provokacijai, bruožai:

• per aukštai save vertina;
• standartiškai mąsto;
• nesivaldo bendraudamas, pasakodamas apie save;
• nemoka kontroliuoti savo emocijų ir jausmų;
• per daug patiklus;
• nemoka iš anksto numatyti savo elgesio pasekmių;
• pasiduoda įtaigai;
• įtarus;
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• nesugeba suprasti žmonių;
• nesugeba suprasti situacijos;
• netiki tuo, kad jis (ji) gali tapti provokacijos objektu. 
Atitinkamai veiksmingo pasipriešinimo provokacijai sąlygas, eks

pertų nuomone, galima įvardyti taip:
1. informuotumas;
2. budrumas;
3. sveikas mąstymas.

Sąlygų, žinoma, yra ir daugiau. Tai ir profesinis pasirengimas, ir 
psichologinis pastovumas, ir praktinė patirtis, ir griežtas įstatymų vyk
dymas. Teisėsaugos pareigūnas, lengvabūdiškai vertinantis įstatymus, 
tarnybos instrukcijas, išprovokuoja lemtingus veiksmus. Tačiau vykdant 
kitas veiksmingas profesinės veiklos sąlygas apskritai šie trys veiksniai gali 
sudaryti „saugumo trikampį“, kuris tinka būtent provokacijos situacijai.

Pasipriešinimo provokacijai taktika ir būdai

Kaip nugalėti provokaciją?
1. Netikėkite atsitiktine sėkme.
2. Provokatorius, dirbdamas savo darbą, retai kada būna visiš

kai ramus.
3. Šantažas -  provokuoja, provokacija -  šantažuoja.
4. Tegul nors vienas žmogus žino, kur tu šiuo metu esi.
5. Smulkmenų nebūna.
6. „Gesink partnerį!“. Neleisk, kad savo veiksmais išprovokuo

tum kitą žmogų prieš save.
7. Prieš įeidamas rask išėjimą.
8. Veik! Perimk iniciatyvą!
9. Jeigu tau atrodo, kad tave provokuoja, pagalvok -  galbūt 

tau taip tik atrodo?
10. Stenkis net iš pačios sunkiausios padėties gauti naudos.
11. Kuo tu pats save provokuotum?
12. Provokacija -  taip pat informacija.
13. Jeigu kas nors svetimas domisi tavimi, išsiaiškink, kodėl?
14. Žinok, kad apie tave žino kiti.
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15. Mokėk matyti keistos situacijos požymius ir keistą kitų elgesį.
16. Paklausk savęs: „Ar man reikia to, ko nori jis (ji)?“
17. Jeigu kitaip provokacijos neįmanoma išvengti -  išeik.
18. Neužmiršk savęs paklausti: „O kas paskui?“.
19. Daugiau informacijos -  mažiau provokacijos galimybių.
20. Susigaudyk savo jausmuose: visada atsimink, kas raitelis, o 

kas -  žirgas.
21. Sudaryk provokatoriui nepalankias sąlygas.
22. Tikėkis netikėtumų. Būk netikėtas.
23. Provokatorius nemėgsta būti vadinamas provokatoriumi.
24. Galvok! Galvok! Galvok!

Žinoma, kiekviena tarnyba turi savo ypatumų. Šie patarimai -  ben
droji rekomendacijų dalis. Ypatingąją dalį turi parengti patys kiekvie
nos tarnybos pareigūnai, atkreipdami dėmesį į savo veiklos specifiką. 
Svarbu pasikviesti patyrusių ekspertų praktikų, išmanančių konkrečios 
tarnybos ypatybes.

Aišku, tai -  kompleksinė problema. Prie jos sprendimo gali prisi
dėt i tarnybos, susijusios su personalu, medikais, psichologais prakti
kais. Ekspertai nustatė, kad nemenkas vaidmuo čia priklauso ir pačiam 
pareigūnui, jo veiksmams šia linkme. Žinoma, geriau nepasiduoti stre
sui, nei paskui stengtis įveikti jo pasekmes. Kritinėje situacijoje neretai 
paprasčiausi psichologinės savigynos veiksmai reikalingi ne mažiau nei 
li/.iniai kovinių imtynių veiksmai. Šiame pasirengimo etape svarbu įsi
savinti tam tikrą elgesio kilus pavojui modelį, leidžiantį įvykdyti profe
sinę užduotį ir fiziškai nenukentėti.

Norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną JAV policininkų rengimo aspek
tu. Jo idėja paprasta ir aiški -  visa, kas vyksta su tavimi pavojingoje 
situacijoje, neįprasta ir nemalonu, bet tai normalu ir galu gale padeda 
išmokti tau išgyventi.

Fizinis pavojaus poveikis žmogaus organizmui -  nevalinga emocio
nali reakcija į pavojų arba grėsmę -  apibūdinama smarkiu susijaudinimu:

1. padažnėja širdies veikla;
2. padidėja kraujo spaudimas;
3. padidėja cukraus kiekis kraujyje (suteikia energijos);
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4. padidėja kraujo krešėjimas (mažėja pavojus nuo žaizdų);
5. padidėja skrandžio rūgštingumas (aktyviau pasisavinamas mais- 

tas);
6. daugiau kraujo priplūsta į raumenis (didėja raumenų tonu

sas);
7. daugiau kraujo priplūsta į vidaus organus;
8. padidėja smegenų centrų aktyvumas (geriau kontroliuoja rau

menų veiksmus);
9. regėjimas tampa aštresnis;

10. klausa tampa jautresnė;
11. iškreiptai gali būti suvokiama dėl nurodytų organizmo funk

cijų pokyčių.
Šios išvados logiškai susijusios su schema „Pavojaus raida“. Ši sche

ma parodo perėjimo prie aktyvių veiksmų psichologiją:
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4.1 III. Kas yra asmeninis profesinis saugumas?

I. Pavojaus atsiradimas.
Pavojaus impulsas.

II. Pavojaus suvokimas.
Silpnumas ir bejėgiškumas kaip suprantama reakcija.

III. Privalau ką nors daryti.
Pereinamoji fazė nuo vidinės aklavietės prie padėties analizės 
ir fizinių veiksmų.

IV. Išlikimas, savisauga:
a) būtina situacijos kontrolė;
b) sąmoningas arba nesąmoningas veiksmų plano sukūrimas.

V. Sprendimas veikti:
a) atlikti veiksmus;
b) imtis atsakomųjų veiksmų;
c) sutelkti sąmonę;
d) siekti, kad veiksmai būtų sąmoningesni.

VI. Rezultatas:
a) nepaisant pavojaus būtina veikti;
b) įgyvendinama taktika, atliekami veiksmai.

Daug greičiau efektyvių veiksmų imsis tas, kuris yra gerai profesiš
kai ir fiziškai pasiruošęs, taip pat specialiai pasirengęs veikti rizikingose 
situacijose.

Atliekant veiksmus pagal pateiktą schemą lengviau pereinama prie 
I mstovesnės psichologinės būsenos, užtikrinama didesnė apsauga ir veiks- 
mingiau vykdoma profesinė užduotis. Tačiau ne visada jų gali užtekti 
norint numalšinti stresą ir įveikti jo padarinius.

Rekomendacijos, kaip susidoroti su streso padariniais.

Kaip elgtis kritinėje situacijoje?
1. Bendravimas.

Bendraukite su kitais žmonėmis.
2. Užuojauta.

Užjauskite vienas kitą, apgailestaukite dėl to, kas įvyko.
3. Kontrolė.

Kontroliuokite save ir situaciją.
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4. Įsitikinimas.
Tikėkite, kad padarėte viską, Aų prikalėjote padaryti.

5. Švari sąžinė.
Tikėkite, kad pasielgėte teisingai.

Stresas gali būti ne tik jūsų ar jūsų kolegos žūties ar sužalojimo 
priežastis. Streso padariniai gali būti pavojingi ir psichikai. Esant stresi
nei situacijai geriau patiems imtis kokių nors antistresinių veiksmų, ne
gu vėliau dėl streso padarinių kreiptis į psichologus ar gydytojus. Iškilo 
klausimas apie praktinių rekomendacijų kompleksą, kurį kiekvienas dar
buotojas galėtų pritaikyti stresinių situacijų metu.

Stresinėje situacijoje žmogui, be pavojaus, gresia dar trys priešai: 
nežinomybė, neapibrėžtumas, bejėgiškumas. Jeigu nežinai, kas dedasi 
aplink, kas bus toliau, kaip veikti, tai ir yra psichologiniai (ir ne tik 
situacijos) padariniai, ir jie gali būti labai sunkūs.

Geriausiai galimus veiksmus stresinėse situacijose nagrinėti ir pasi
tikrinti save specialiose psichologo vedamose grupinėse psichoterapi
jos pratybose. Jose gali būti naudojamos vaizdinės priemonės, filmai, 
rengiami vaidybiniai žaidimai, imituojamos su tarnyba susijusios situa
cijos. Tokios pratybos padeda spręsti keturis pagrindinius uždavinius:

-  sudaro pratybų dalyviams galimybę įsivaizduoti stresines situa
cijas ir jų pačių reakcijas jų metu;

-  pašalinami neapibrėžtumas ir nežinia;
-  mokoma numatyti situacijos eigą;
-  ugdomas pasitikėjimas ir pasiruošimas veikti stresinėje situaci

joje-
Treniruotės moko valdyti save, „neužprogramuoti“ psichikos žei

džiančiu momentu, o tinkamai vertinti situaciją, neleisti emocijoms 
užvaldyti proto. Būtina pabrėžti, kad pratybos pareigūnui naudingos 
tik tada, kai jis pats aktyviai ir sąmoningai dirba treniruočių metu. Ne
reikia tikėtis, kad dėstytojas, instruktorius viską padarys už jus. Jis gali 
padaryti nemažai, bet tik kartu su jumis. Sėkmė vykdant tarnybinę už
duotį 50 proc. priklauso nuo to, kaip pareigūnas parengtas profesinei 
veiklai (nuo konkretaus instruktoriaus pateiktų žinių) ir 50 proc. -  nuo 
paties pareigūno pastangų įgytas žinias taikyti praktikoje.
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Daug kas susidarius stresinei situacijai priklauso nuo jūsų. Stresą 
pildės sušvelninti šie patarimai:

1. Stenkitės susikaupti kontroliuodami savo veiksmus.
2. Darykite viską kuo tiksliau.
3. Stenkitės kontroliuoti ne tik save, bet ir aplinkinius, situaciją.
4. Stenkitės matyti save iš šalies.
5. Stenkitės į situaciją pažvelgti iš šalies.
6. Nepasiduokite emocijoms, įsakykite sau galvoti apie uždavinį 

ir užduokite sau tris klausimus: kas aš? kur aš esu? kokia ma
no užduotis? (ką aš turiu daryti?).

7. Kad grįžtumėte į „vėžes“, pasistenkite pusbalsiu (jei tai įma
noma) nusakyti padėtį, į kurią patekote, bet nesileiskite į emo
cinius vertinimus.

8. Pasistenkite priimti visa tai, kas jus supa, kaip visumą. 
Veiksmai susidarius stresinei padėčiai:

-  jeigu jūs kurį laiką negalite susiorientuoti, kas vyksta, ar negali
te susidoroti su jus apėmusią baime ar panika, sukeikite sau 
kokį nors fizinį skausmą ir susitelkite į jį;

-  jeigu sutrikote, pasistenkite pajusti savo kūno padėtį erdvėje, 
susitelkite į pojūčius, kylančius dėl kūno padėties, oro tempe
ratūros, jus supančių daiktų;

-  jeigu negalite sutelkti savo minčių -  pašaukite save vardu, pa
mėginkite išspręsti keletą paprastų matematinių uždavinių.

Stresinių situacijų padariniai skirtingiems žmonėms kitokie. Gali 
turėti įtakos įvykiams iš karto arba po kurio laiko. Čia svarbi psichologo 
niba gydytojo pagalba, bet daug kas priklauso ir nuo paties pareigūno. 
Pirmiausia pareigūnas turi žinoti, kad stipraus streso padariniai gali būti:

-  nemiga arba prastas apetitas;
-  įkyrūs prisiminimai;
-  košmariški sapnai apie išgyventą įvykį;
-  bloga nuotaika prisiminus įvykį;
-  gebėjimo išgyventi stiprius jausmus ir emocijas praradimas;
-  dalinis atminties susilpnėjimas;
-  siekimas išvengti minčių ir jausmų, susijusių su išgyventu, psi

chiškai traumuojančiu įvykiu;
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-  gyvenimo beprasmybė;
-  išsiblaškymas;
-  bailumas.

Visa tai -  normali žmogaus atsakomoji reakcija į stiprų stresinį 
ppveikį. Panašūs išgyvenimai gali lemti bendros pareigūno psichologi
nės savijautos blogėjimą, bendravimo santykių su artimaisiais ir tarny
bos draugais nesklandumus. Tai žinant svarbu nuolat stebėti save, išlai
kyti nustatytą laiko tarpą ir nepasiduoti norui įsitraukti į konfliktą šei
moje arba kolektyve, netgi jeigu ir atrodo, kad tavęs niekas nesupranta. 
Reikėtų vengti minčių, primenančių išgyventą įvykį. Anksčiau ar vėliau 
stresas praeina, ypač jeigu kreipiatės į kvalifikuotą psichologą, konsul- 
tuojatės su medikais.

Reikia žinoti, kad būna sunkių akimirkų ir kad žmogus pats arba 
kitų padedamas gali įveikti daugumą streso padarinių, jeigu tik jis tei
singai vertina padėtį ir veikia. Priešingu atveju gali formuotis tokie cha
rakterio bruožai kaip neapykanta, kategoriškumas, agresyvumas, polin
kis į ekstremalias situacijas, tokių situacijų ieškojimas gyvenime, po
traukis alkoholiui, perdėta reakcija į įvykius arba į kitus žmones, suma
žėjęs intelektualinis potencialas, mėginimas akimirksniu išspręsti situa
ciją.

Tai tik nedaugelis rekomendacijų teisėsaugos pareigūnui, norin
čiam užsitikrinti asmeninį psichologinį saugumą.

Kolegų patirtis rodo, kad rizika tapti fizinės prievartos, šantažo, 
provokacijos auka bus daug mažesnė, jei pareigūnas laikysis šių saugu
mo principų:

-  lauk netikėtumų;
-  vadovaukis sveiku protu;
-  valdyk: save, informaciją, ginklą, padėtį;
-  „neuždek“ priešininko, priešingai -  jį „gesink“;
-  tai, kas neįprasta, gali būti pavojaus signalas;
-  raktas į sėkmę -  pasiruošimas. Kritinėje situacijoje veiksi taip, 

kaip išmoksi;
-  prieš įeidamas išsiaiškink, kur yra išėjimas;
-  turėk planą, ypač kritiniu atveju;
-  žinok tai, ką apie tave žino;
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-  venk šablono, būk nenuspėjamas;
-  nesustink -  veik;
-  ieškok medaus šaukšto statinėje deguto: išnaudok savo nesėkmę;
-  stresą padaryk savo sąjungininku;
-  per greitai neatsipalaiduok;
-  matyk visą tave supančią aplinką;
-  blogai pervertinti savo priešą, dar blogiau -  jo tinkamai neįver

tinti;
-  tikėk savimi -  dirbk kaip komanda: pirmiausia žūva tie, kurie vieni;
-  išvengti susirėmimo reiškia laimėti susirėmimą.

Atmink -  sėkmė mėgsta sumanius.

Ar kiekvienas iš mūsų turime profesinio taktinio mąstymo įgūdžių? 
Pabandykime save įvertinti ir atsakyti, ar dažnai vadovaujamės šiais tak
tikos ekspertų patarimais:

1. Prieš patruliavimą patikrink ginklą, amuniciją, diržą, antran
kius ir transportą.

2. Praktikuokis greitai užtaisyti ginklą.
3. Praktikuokis greitai pertaisyti ginklą tamsoje.
4. Pavėluotas laikas -  tai skirtumas tarp minčių ir veikimo. Ži

nok savo „šūvio“ laiką.
5. Žinok priedangos ir uždangos skirtumus.
6. Streso veikiamas žmogus girdi ir mato iškreiptus garsus ir 

vaizdus.
7. Įsakyk: „Policija, nejudėk!“, o ne: „Stok!“ arba „Sustok!“ 

(išimtis -  atvejai, kai nusikaltėlis persekiojamas).
8. Pažink savo porininką.
9. Panaudok žibintuvėlį sudarydamas sau pranašumą: šviesk iš- 

viršaus ir tiesiai į akis.
10. Turėk papildomą paslėptą raktą nuo antrankių.
11. Laikykis planų, parengtų kartu su porininku.
12. Tbrėk planą blogiausiu atveju.
13. Pirmiausia -  antrankiai, paskui -  apžiūra.
14. Paklausk, kas yra kišenėse, rankinuke ir pan. prieš prisiliesda

mas prie jų arba pradėdamas apžiūrą.
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15. Neatsuk nugaros nepažįstamam asmeniui.
16. Išoriškai civilį, buvusį karininką, sunku atpažinti.
17. Prisimink, kad raktai ir amunicija prie diržo gali sukelti triukšmą.
18. Palauk, kol akys pripras prie pasikeitusio apšvietimo.
19. Visada vienas dengia, kitas -  juda.
20. Prieš įeidamas, pasidomėk, kur yra kiti galimi išėjimai.
21. Prieš įeidamas iki galo atidaryk duris.
22. Nepamiršk pasižiūrėti į viršų.
23. Nestovėk prieš duris arba langą.
24. Kreipdamasis pagalbos įvertink padėjėją.
25. Automobilio raktus visada laikyk prie savęs.
26. Praktikuokis nustatyti savo vietą -  tiksliai žinok, kur tu esi 

šiuo metu.
27. Visada turėk taksofono kortelę.
28. Vadovaukis protinga mintimi.
29. Nežiūrėk iš už kampo akių lygiu.
30. Saugokis rikošeto.
31. Esant pavojui veik -  nesustink.
32. Stovėk taip, kad nusikaltėliui būtum kuo mažesnis taikinys.
33. Mažink neigiamą „tunelinio matymo“ poveikį.
34. Saugokis pasalų.
35. Geriausia gynyba nuo pasalos -  pasitikėti savo jausmais.
36. Lauk pagalbos, jeigu rizika didelė.
37. Ar sugebėsi išlikti maksimaliai fiziškai aktyvus 60 sekundžių?
38. Užduok klausimus įtariamajam -  tai stiprins tavo saugumą: 

„Ginklas? Bendrininkai? Kas jie?“
39. Atsimink auksinę taisyklę: neprovokuok tarpusavio konflikto, 

pasipriešinimo, susišaudymo.
40. Venk elgtis šabloniškai.
41. Lauk staigių (netikėtų) veiksmų, veik staigiai (netikėtai).
42. Kalus pavojui, esant blogam apšvietimui, vertink siluetus dan

gaus fone.
43. Prieš pradėdamas judėti išsirink kitą poziciją.
44. Valdydamas padėtį užimk aukštesnę ir patogesnę padėtį.
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45. Neatsipalaiduok labai greitai. Nepervertink savo galimybių 
bei nenuvertink savo priešininko.

46. Judėk trumpais perbėgimais, zigzagais.
47. Būdas pasiekti tikslą -  pasirengimas. Rizikos situacijose tu 

darai tai, ką išmokai.
48. Išvengti imtynių reiškia laimėti imtynes.
49. Pozityviai mąstyk apie išlikimą. Turėk įprotį repetuoti scena

rijų: „O kas, jeigu?..“.
Šios rekomendacijos orientuotos į policijos darbą. Jos nuolat ir esant 

konkrečiam atvejui turi būti nagrinėjamos, perdirbamos, papildomos ir 
konkretizuojamos įvertinant, kokiai tarnybai gali būti taikomos.

Visos jos daugiau ar mažiau tiesiogiai susijusios su saugumo užtik
rinimu. Jos parodo, kad dėl to būtina išmokti ne tik konkrečius profe
sionalaus elgesio veiksmus, tokius kaip „nestovėk prieš duris ar langą“, 
het ir dar kartą patvirtina, kad išgyvenimas yra supratimo būsena, t. y. 
priklauso nuo viso komplekso sudėtingų asmeninių normų arba nuo
statų.

Bendra profesinio pasirengimo koncepcija, užtikrinanti asmeninį 
saugumą, grafiškai gali būti parodyta kaip penkiakampė žvaigždė, dar 
vadinama „išlikimo žvaigžde“.

JAV
• Taktika;
• Intelektas;
• Fizinės galimybės;
• Ginklo valdymas;
• Ekipiruotė.

RUSIJA
• Taktika;
• Intelektas;
• Stiprūs nervai;
• Fizinis pasirengimas;
• Ginklo valdymas ir ekipiruotė. 
Viduryje: tikslas.
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Grafiškai penkiakampė žvaigždė žymi saugumą stiprinančias savybes.

JAV

T A K T IK A

Rusijos ekspertai pasiūlė šiek tiek kitokį „žvaigždės“ variantą.

RUSIJA

T A K T IK A

F IZ IN IS  P A S IR E N G IM A S  G IN K L O  V A L D Y M A S  IR

E K I P I R U O T Ė

Asmeninio saugumo komponentų išskyrimais susilpnina psicholo
ginio pastovumo komponentų reikšmę. Psichologinį pasirengimą buvo
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galima įrašyti šios žvaigždės viduryje. Jis turi didelę reikšmę, ypač esant 
rizikingai padėčiai. Tačiau nėra psichologinės ištvermės bendrąja for
ma. Jeigu žmogus yra sveikas ir normali jo psichika, tai jo psichologinis 
pasirengimas kilus pavojui priklausys nuo to, kaip jis suprato situaciją 
(t. y. nuo jo protinių gebėjimų), kaip jis sugeba priimti sprendimus ir 
atlikti taktikos veiksmus. Kaip jis pasirengęs fiziškai ir kaip sugeba tiks
liai panaudoti ginklą vykdydamas užduotį ir išlikti gyvas. Be to, dar 
labai svarbu, kaip jis ekipiruotas siekiant užtikrinti jo saugumą.

Kaip žinoma, universalūs, arba „bendro mokymo“, metodai iš viso 
neegzistuoja. Metodikos pasirinkimas priklauso nuo konkrečių uždavi
nių ir mokymo turinio.

Esant skirtingoms situacijoms vieni patarimai mažiau reikšmingi, 
kiti -  daugiau, treti iš viso netinka. Tačiau teisingai naudojami, derina
mi prie veiklos pobūdžio, jie gali sustiprinti pareigūno asmeninį saugu
mą ir tapti rekomendacijų įvairioms tarnyboms ir padaliniams paren
giamąja medžiaga.
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VL PROFESINIS PAREIGŪNŲ RENGIMAS*

Pedagogams praktikams, mokymo įstaigose ruošiantiems policinin
kus, vienos ar kitos mokymo metodikos pasirinkimas -  tai ne skonio, 
intuicijos ar net ne didelės praktinės ir gyvenimo patirties reikalas. Jų 
pasirinkimą lemia pažangių mokslinių teorijų studijavimas ir įsisavini
mas, taip pat asmeniniai moksliniai praktiniai tyrinėjimai ir ieškojimai.

Pavyzdžiui, Belgijoje (policija), Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, 
Kroatijoje ir Slovėnijoje specializuotas mokymas vykdomas tik moky
mo centruose. Penkiose šalyse: Norvegijoje, Belgijoje (žandarmerija), 
Graikijoje, Šveicarijoje ir Suomijoje -  mokymas mokymo centruose 
visuomet derinamas su mokymu darbo vietoje (kaip tarnybinis paruoši
mas). Vokietijoje, Austrijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Slovakijos Res
publikoje ir Makedonijoje vienos specializuoto mokymo formos vyksta 
tik mokymo centruose, kitos -  tik tarnyboje, o trečios yra vieno ir kito 
derinys.

Specializuoto paruošimo turinys gali sudaryti disciplinų komplek
są. Kartais policininkai išeina siauro profilio specializuotą kursą -  tai 
priklauso nuo specializacijos ir tarnybinio būtinumo.

Vokietijoje klasikiniai specializuoto mokymo dalykai derinami su 
kasdieniu policijos darbu. Tarp jų: teisės problemų seminarai, krimina
listika, kriminologija, transporto eismas, kalbų kursai, informacinis ry
šys, konfliktų sprendimai ir t. t. Panaši specializuoto policininkų moky
mo padėtis yra Austrijoje -  čia dar papildomai vyksta šaudymas ir atlie
kamos sulaikymo bei arešto procedūros. Olandijoje specializuotas poli
cininkų mokymas yra tradiciškesnis. Tai pagrindinis ir išplėstas moky
mas valdyti minią; stebėjimo, sekimo mokymas; eismo nelaimių tyri-

9 Parengta pagal leidinį: M. 0 . KonoHmaeecKcm. IIpoiieccHOHajn>Hoe o6pa30Bamie ica/ipoB 
nojiHŲHH 3a pydeacoM (ne/iarorHHecKHH acneKT). MocKBa, 2000.
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mas; autotransporto priemonių vairavimo įgūdžių mokymas; sulaiky
mo grupių pagrindinis mokymas ir šių grupių veiklos valdymas. Belgi
joje specializuotas mokymas organizuojamas policijos patruliams mo
tociklininkams, tarnybinių šunų dresiruotojams, šaudymo ir asmeninio 
saugumo instruktoriams, taip pat nusikaltimo tyrėjams, eismo instruk
toriams, raitajai policijai. Turkijoje specializuoto policijos mokymo ti
piškiausi dalykai yra: antikontrabanda, transporto saugumas, įvykio vie
tos apžiūra, tardymo procedūra, bendravimo įgūdžių ir mąstymo lavini
mas, kompiuterinės interneto sistemos, taip pat šaudymo instruktorių 
ir sprogmenų technikų mokymas. Graikijoje specializuoto policijos mo
kymo tradiciniai dalykai yra: policijos veiksmai ir funkcijos; bendruo
menės ir policijos tarpusavio santykiai; kriminologiniai metodai ir tak
tika; narkotikų problemos; asmeninis saugumas ir savigyna; transporto 
eismas; automobilio, motociklo ir dviračio valdymas. Suomijoje spe
cializuoto mokymo metu dėmesys skiriamas tokioms problemoms kaip 
specialūs įstatymai ir nuostatos, viešoji tvarka ir saugumas, policija vi
suomenės tarnyboje, problemos, susijusios su narkotikų platinimu, pre
kyba ir vartojimu, policijos tarpusavio santykiai su užsieniečiais ir imig
rantais, prieglaudų kontroliavimas, apklausa ir kvotos valdymas, eko
nominiai nusikaltimai, administravimas ir vadyba, duomenų analizės 
metodika, techninės problemos. Lenkijoje specializuotas mokymas ap
rėpia tokias problemas kaip nusikaltimo prevencija, transporto eismas, 
teismo medicina, nusikaltimų tyrimas, nusikalstami sąmokslai, nepil
namečių nusikalstamumas, antiteroristinė veikla ir valdymo įgūdžiai. 
Vengrijoje specializuoto policijos mokymo bendriausi dalykai yra: nu
sikaltimų tyrimas, viešoji policija, pareigūnų mokymas toliau dėstyti 
profesinius dalykus, specializuotas šunų dresavimas; informatika, spe
cializuotas vairavimo mokymas; santykiai su visuomene, transporto įvy
kių tyrimas, elgsenos mokymas. Slovakijos Respublikoje specializuotas 
mokymas apima visas uniformuotos policijos užduotis, kelių policiją, 
nusikaltimų tyrimą, pasienio ir imigracijos policiją, tarnybinių šunų spe
cialistus, raitąją ir mobiliąją policijos tarnybas. Specializuoto paruoši
mo Kroatijoje tradiciniai dalykai yra: kelių policijos darbas, pasienio 
policija, nusikaltimų tyrimas, teismo medicina, sprogstamosios medžia
gos, apsauga, valdymo įgūdžiai.
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Nors specializuoto policijos mokymo įvairiose šalyse trukmė skir
tinga -  nuo kelių dienų iki kelių savaičių, turinys mažai kuo skiriasi. 
Bendriausios visų šalių specializuoto policijos mokymo temos yra: ke
lių transporto problemos; nusikaltimų tyrimo problemos; policijos san
tykiai su visuomene ir bendrijų problemos; informatika ir problemos, 
susijusios su duomenų rinkimu ir analize ir t. t.

JAV federalinių teisėsaugos įstaigų pareigūnų atranka ir 
parengimas

Jungtinėse Valstijose (JAV) yra daugiau kaip 70 federalinių teisė
saugos institucijų: Federalinis tyrimų biuras; Slaptoji tarnyba; Tabako, 
alkoholinių gėrimų ir šaunamųjų ginklų kontrolės tarnyba ir kitos. Šioms 
tarnyboms pareigūnus ruošia dvi pagrindinės mokymo įstaigos: JAV tei
sėsaugos institucijų pareigūnų rengimo federalinis centras ir JAV fede
ralinių tyrimų biuro akademija. Be to, dauguma teisėsaugos institucijų 
turi ir savo centrus, kuriuose busimieji profesionalai, baigę pagrindines 
studijas, tobulina praktinius įgūdžius. Smulkiau nagrinėsime federali
nių įstaigų specialistų paruošimą.

JAV federalinis teisėsaugos institucijų pareigūnų rengimo 
centras (FLETC)10

1970 m. JAV Vyriausybė priėmė nutarimą sujungti mažus mokymo 
centrus, kurie rengdavo pareigūnus įvairioms teisėsaugos institucijoms, 
ir įkurti vieną didelį mokymo centrą Džordžijos valstijoje, Glinco mieste. 
Šiuo metu tai viena didžiausių mokymo centrų, rengiančių specialistus 
trumpalaikiuose kursuose (iki 18 mėn.) daugiau nei 70-čiai teisėsaugos 
institucijų. Vienu metu čia gali mokytis iki 2,3 tūkst. žmonių. Stojantieji 
į centrą jau turi turėti atitinkamą išsilavinimą. Kai kurios tarnybos į darbą 
priima asmenis, turinčius bakalauro arba magistro išsilavinimą.

10 Catalogue oftrainingprogram sforstatė and locaUaw enforcement. -  Glynco: Federal 
Law Enforcement Training Center, 1995. P. 3-15.
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Profesinį parengimą centre užtikrina apie 500 žmonių. Nuolat centre 
dirba apie pusę dėstytojų. Kiti dėstytojai keliems mėnesiams arba me
tams komandiruojami iš teisėsaugos institucijų, dėl to užtikrinamas nuo
latinis ryšys tarp centro ir atitinkamų tarnybų. Dėstytojai laisvai jaučiasi 
auditorijose, daug juokauja. Pristatant juos klausytojams smulkiai pa
pasakojama jų biografija. Visada rodoma pagarba vienas kitam. Visi 
dėstytojai vilki vienoda uniforma, bet vieną kartą per savaitę jie gali į 
darbą ateiti dėvėdami bet kokiais drabužiais.

Centre nuolat yra atstovų iš JAV teisėsaugos institucijų, užsakovų, 
kurie palaiko mokymo įstaigų ir tarnybų ryšį, dalyvauja tobulinant mo
kymo programas, veda kursus, stebi besimokančiųjų elgesį.

Centre daugiausia dėmesio skiriama specialistų rengimui profesio
naliai tarnybai. Čia įgyjamos pagrindinės žinios, vėliau dauguma baigu
siųjų papildomai mokomi tarnybos vietoje. Besimokantieji, atitraukti 
nuo tarnybos, visą laiką ir jėgas skiria tik mokslui.

Federaliniame teisėsaugos institucijų pareigūnų rengimo centre 
(FLETC) besimokantiems, nepaisant jų būsimos veiklos pobūdžio, siū
lomos šios specializuoto rengimo programos:

-  šaudymo (laisvas ir užtikrintas valdymas visų šaunamųjų gink
lų, kurie yra teisėsaugos sistemos ginkluotėje);

-  fizinė (savigyna, kovinių veiksmų įgūdžiai, ginkluoto nusikal 
tėlio sutramdymas, jo sulaikymas, patikrinimas, judėjimo ap
ribojimas, konvoj avimas);

-  elgsenos (nusikaltėlio skirtingų elgesio formų studijavimas, liu
dytojo ir poveikio jam teisėsaugos tikslelis metodų tyrimas, kon- 
fliktologija, viktimologija);

-  kriminalistinė (pėdsakų, dokumentų, rašysenos pavyzdžių, ra
šalo tyrimas ir kt.);

-  juridinė (tiriamos tik tos teisės šakos, žinybiniai normatyviniai 
aktai ir instrukcijos, kurie bus būtini vykdant tiesioginę funk
cinę veiklą būsimoje tarnybos vietoje);

-  pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų tyrimas;
-  kompiuterinė (gilinimąsi į kompiuterio studijas lemia žinybi

nis būtinumas: tai gali būti darbas su federaliniais teisėsaugos
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informacijos duomenimis žinybiniuose kompiuteriniuose tin
kluose arba su buhalterinėmis programomis, naudojamomis 
tiriant finansinius nusikaltimus, apsaugos būdų ir formų apsi- 
saugant nuo kompiuterinių virusų ir įsilaužėlių studijavimas 
ir kt.)

-  lingvistinė (šalyje paplitusių užsienio kalbų studijavimas, imig
racinės, muitinės, pasienio tarnybų būtinas elementas yra kal
binės aplinkos sukūrimo metodas);

-  automobilio vairavimas ekstremaliomis aplinkybėmis (gaudy
nės, pabėgimas nuo persekiojimo, apsisaugojimas nuo avarijų 
ir kitų krizinių situacijų, įmanomų keliuose);

-  antiterorizmas, valdininkų fizinis saugumas ir išgyvenimo me
todikos mokymo programa;

-  valdymas krizinėse situacijose, ypatingomis sąlygomis ir kitos 
specialios veiklos rūšys.

Užsiėmimai labai intensyvūs, trunka apie 10 valandų nuo 7 vai. 30 
min. iki 16 vai. 30 min. vyksta privalomos pratybos, vėliau -  papildo
mos. Centre įrengtos kompiuterių klasės, skirtos individualiam moky
muisi. Silpnesniems skiriamas papildomas treniruočių (pvz., šaudymo) 
laikas.

Mokymo programas sudaro grupė specialistų iš atitinkamų kated
rų. Mokymo katedroje svarstomas programos projektas. Vėliau šaukia
ma konferencija, kurioje dalyvauja mokymo centro dėstytojai ir atsto
vai iš suinteresuotų teisėsaugos tarnybų. Parengtas programos projektas 
eksperimentuojamas su grupe žmonių. Po 2-3 metų vėl šaukiama kon
ferencija ir iš naujo svarstoma jau veikianti programa. Jeigu reikia, ji 
tikslinama. Taip nuolat tobulinama metodinė medžiaga, kurią pritai
kius siekiama maksimalaus rezultato rengiant specialistus profesiona
liai veiklai. Pavyzdžiui, 12 savaičių policijos pareigūnų ruošimo progra- 
mą įgyvendina 9 katedros, šiame centre vadinamos skyriais.

Biheviorizmo (psichologinė kryptis, pagrindiniu psichologijos ob
jektu laikanti žmonių ir gyvūnų elgesį, kaip reakcijų paskatų visumą) 
katedroje pagal 44 valandų kurso programą nagrinėjamos policijos pa
reigūno įgaliojimų, bendravimo ir tardymo, konfliktų reguliavimo, streso
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malšinimo, viktimologijos problemos. Rengiamos pratybos, kuriose 
policijos pareigūnas mokomas atlikti tardymo veiksmus.

Operacijų rengimo katedroje (31 valandos kursas) dėstomas minios 
valdymas, fizinės prievartos panaudojimas, šaunamojo ginklo naudoji
mo taisyklių pažeidimai teisėsaugos institucijose, specialaus ryšio prie
monių panaudojimas, ataskaitų rengimas, svarbių asmenų apsauga.

Pratybų metu tobulinami įgūdžiai kontroliuoti žmonių minią, dirbti 
su ryšio priemonėmis, rengti ataskaitas.

Technologijos katedroje pagal 12 valandų kurso programą busi
mieji policininkai mokomi dirbti nusikaltimo vietoje, sudaryti vaizdinį 
žmogaus portretą ir atpažinti žmogų, dirbti su asmenimis, vartojančiais 
narkotines medžiagas, taip pat daktiloskopijos pagrindų.

Teisės katedroje studijuojama baudžiamoji teisė, civilinė teisė, kon
stitucinė teisė, federalinių teismų sistema, sulaikymas ir suėmimas, kra
ta ir dokumentų konfiskavimas, liudijimas teisme. Šiam kursui skiria
mos 58 valandos. Pratyboms skiriamos 4 valandos, jose mokomasi duoti 
parodymus teisme.

Saugumo katedroje mokomasi, kaip elgtis su sprogstamosiomis me
džiagomis ir sprogstamaisiais įtaisais įvykus teroro aktui, įkaitų paėmi
mo atveju, kaip rinkti duomenis apie nusikalstamas veikas (policijos 
žvalgyba), taip pat operatyvaus reagavimo į įvykius, priešgaisrinės ap
saugos, operatyvinio saugumo, patruliavimo, savigynos taisyklių, nau
dotis asmeninėmis saugumo priemonėmis, aptikti ginklus ir sprogsta
mąsias medžiagas. Teorijai skirta 33 valandos. Patalpų ir objektų kratos, 
operatyvaus reagavimo, patruliavimo pratyboms -  15 valandų.

Automobilio vairavimo katedroje lavinami policijos automobilio 
valdymo praktiniai įgūdžiai. 32 valandas mokomasi vairuoti automobilį 
ekstremaliomis sąlygomis, naktimis.

Šaunamųjų ginklų katedroje mokomasi taikliai šaudyti, taip pat iš 
šratinio ginklo, priimti sprendimą, kada panaudoti ginklą, taisyklių ir sau
gumo priemonių naudojant ginklą stresinėse situacijose, blogai apšviesto
se patalpose, priimti sprendimą pradėti šaudyti (dirbama su elektronine 
įranga). Vyksta šaudymo iš pistoleto, revolverio priežiūros, saugaus elgesio 
su ginklu namuose ir tarnyboje pratybos. Kursas trunka 34 valandas.
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Fizinio parengimo katedroje kursui skirta daugiau kaip 90 valandų. 
Mokoma daryti dirbtinį kvėpavimą, reguliuoti kraujotaką, naudotis gu
mine lazda, kovinių veiksmų nesukeliant mirtino pavojaus, palaikyti 
gerą fizinę formą, sulaikyti įtariamąjį automobilyje ir jį vežti, veiksmų, 
jei jus sužalojo, taip pat AIDS švietimo programos.

Visoms anksčiau išvardytoms disciplinoms skirta 350 valandų. Ypač 
daug dėmesio skiriama šaudybai, fiziniam parengimui ir automobilio 
valdymui.

Saudyba

Centre įrengta puiki šaudybos bazė, kurioje yra 20 tirų, turinčių 
323 šaudymo vietas, ir 17 elektroninių įrenginių. Pratybas veda 65 dės
tytojai, dirbantys po 6-10 valandų per dieną. Viršvalandžiai ne visada 
mokami. Studentai pratinami ginklus nešioti nuolat. Prieš pratybas jie 
gauna mokomuosius pistoletus, kuriuos nešiojasi visą dieną. Centras 
turi daugumą šaunamųjų ginklų rūšių. Pratybos šaudykloje labai inten
syvios. Per visą mokymosi laiką iššaudoma apie 4 tūkst. kovinių šovinių. 
Šaudyti mokomasi ir dieną, ir naktį. Daugiausia lavinami įgūdžiai šau
dyti į taikinį iš 10 metrų. Be to, klasėse treniruojamasi šaudyti iš pisto
leto su elektroniniu spinduliu. Šios klasės skirtos ginklo valdymo tech
nikai lavinti. Ekrane demonstruojamos įvairios situacijos ir kursantas 
per kelias sekundes arba sekundės dalį turi priimti sprendimą, šauti ar 
nešauti. Elektroninis įrenginys suteikia galimybę sulėtintai parodyti kur
santo veiksmus ir išsiaiškinti daromas klaidas. Šie įrenginiai naudojami 
ir egzamino metu. Parodžius 10 situacijų, egzaminuojamasis turi priim
ti teisingą sprendimą dėl ginklo panaudojimo. Jeigu padaroma nors 
viena klaida, egzaminas neišlaikomas. Kurso klausytojas mokosi papil
domai ir jam suteikiama dar viena galimybė išlaikyti egzaminą. Jei ne
pasiseka išlaikyti ir antrą kartą, studentas iš centro pašalinamas.

Per treniruotes ir egzaminus praktikuojamas ir situacinis metodas 
naudojant statistus. Treniruotėse dalyviai apsirengia specialius kostiu
mus, pistoletai užtaisomi specialiais šoviniais su dažomosiomis medžia
gomis. „Nusikaltėlį“ arba „įtariamąjį“ vaidina statistai. Studentams sta-
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tistų scenarijus nežinomas -  jiems patiems reikia apsispręsti, ar panau
doti ginklą, be to, likti „gyviems“. Modeliuojantys situaciją dėstytojai 
yra kitoje patalpoje ir studentų veiksmus stebi televizoriuje. Sis meto
das, kai iš tikrųjų naudojamas ginklas, yra rezultatyviausias, jei nenau
dojami apsauginiai kostiumai ir iškyla pavojus būtų smarkiai sumuštam 
kulka. Tokie mokymai padeda pasiruošti psichologiškai ekstremalioms 
situacijoms, suteikia galimybę numatyti teisėsaugos darbuotojų elgesį 
realiose situacijose.

Fizinis rengimas

Centre yra keletas gerai įrengtų sporto salių ir didelis baseinas. Gy
dytojas ir instruktorius nurodo, kokias raumenų grupes reikia treniruo
ti, kol jie mokysis centre. Užsiiminėjama tik laisvu nuo paskaitų laiku. 
Kiekvienam studentui, atėjusiam į sporto salę, duodama sportinė ap
ranga, jis konsultuojamas visais klausimais, pavyzdžiui, kokiais treni
ruokliais geriausia treniruotis. Į treniruoklių sales studentai ateina tik 
po paskaitų arba poilsio dienomis.

Per fizinio parengimo paskaitas mokomi atsilaikyti prieš agresiją, 
duoti atkirtį nusikaltėliui.

Mokymų baseine metu pareigūnai mokomi, kaip vandenyje nusi
rengti drabužius, pakelti 3 m gylyje esantį svorį, lygų žmogaus kūno 
svoriui, gelbėti skęstantįjį, suteikti pirmąją pagalbą, naudotis nardymo 
priemonėmis.

Automobilio valdymas

Centre įrengtas didelis automobilių poligonas su žymėtomis aikš
telėmis, vietomis, kur nuolat drėkinama danga. Čia tobulinami vairavi
mo įgūdžiai slidžia trasa. Automobilio stabdžiai įsijungia instruktoriui 
davus radijo signalą netikėtai pačiam vairuotojui. Toks vairavimas sli
džia danga leidžia pareigūnui pasirengti netikėtumams, kurie laukia 
vairuotojo, vairuojančio nepalankiomis oro sąlygomis. Poligone įreng
ta serpantino formos greito persekiojimo trasa. Šioje trasoje kursantai
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mokomi važiuojant dideliu greičiu vairuoti policijos automobilį, perse
kioti ir sulaikyti „nusikaltėlį“ ir dieną, ir naktį. Specialiose aikštelėse 
mokoma staigiai apsisukti, taranuoti kitą automobilį, vairuoti mieste. 
Baigus mokymo kursą laikomi egzaminai. Per tam tikrą laiką visose aikš
telėse reikia atlikti užduotis „persekiojimas“, „miestas“, „trasa“. Visi 
stojantieji į centrą jau turi turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pratyboms vesti statistai samdomi iš miesto. Jiems per metus ski
riama 0,5 mln. dolerių. Statistais taip pat būna ir kursantai bei centro 
dėstytojai. Pavyzdžiui, tobulinant teisėsaugos pareigūno veiksmus teis
me, teisėjo vaidmenį vaidina instruktorius iš etikos mokslo skyriaus, 
juridinio skyriaus darbuotojas vaidina advokatą. Studentas -  teisėsau
gos institucijos darbuotoją, duodantį parodymus teisme. Mokymai fil
muojami, po to analizuojami.

Centre taikomi du egzaminų tipai: raštu -  jie tikrinami kompiute
riu, ir praktiniai, kurių metu studentai rodo savo praktinius sugebėji
mus. Pavyzdžiui, sulaikyti „nusikaltėlį“ (jį gali vaidinti tiek dėstytojas, 
tiek kitas studentas). Egzaminas laikomas išlaikytu, jei egzaminuoja
masis būna išmokęs ne mažiau kaip 70 proc. visos programos. Kai kurie 
dalykai ar temos turi būti išmokstamos 100 proc. Egzamino testus tikri
na ne tie dėstytojai, kurie dėstė egzaminuojamą dalyką. Taigi studento 
žinios ir praktiniai sugebėjimai patikrinama iš viso kurso programos, o 
ne pateikiant 2-3 klausimus.

Gerai organizuotas grįžtamasis ryšys. Parengtos keturios specialios 
anketos. Pirmoji anketa pildoma praėjus 3-5 dienoms nuo pratybų pra
džios. Studentų prašoma įvertinti gyvenimo ir buities sąlygas, maitini
mą. Valgykloje visada ant stalų yra anketos, kuriose lankytojai gali pa
reikšti savo pastabas ir pageidavimus. Daugelyje auditorijų ant sienų 
pakabintos dėžutės, į kurias galima įmesti pageidavimus dėl mokymosi 
ir gyvenimo sąlygų. Pasibaigus mokslams studentai pildo anketą admi
nistravimo klausimais. Mokymosi procese pildomos anketos apie kon
krečius dėstytojus ir dalykus. Kiekvienas baigiantysis įvertina kursą ben
dru balu ir išsako savo pasiūlymus. Šie duomenys suvedami į kompiute
rį ir išvados pateikiamos centro vadovams, administratoriams bei dėsty-
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tojams. Remiantis šiais duomenimis tobulinama centro veikla. Be to, 
po 3-5 metų paštu išsiuntinėjamos anketos ir buvusiems studentams.

Puikiai sutvarkytas studentų maitinimas ir buitis. Kambariuose su 
patogumais gyvena po vieną arba po du žmones. Kiekviename bendra
bučio pastate įrengtos poilsio ir buitinės patalpos, kur nemokamai gali
ma išsiskalbti ir išsidžiovinti drabužius, yra lyginimo lentos ir lygintuvai. 
Poilsio kambariuose galima žaisti biliardą, žiūrėti televizorių, skaityti, 
naudotis telefonu. Centro teritorijoje yra baras, kur galima paklausyti 
muzikos, pašokti, atsigaivinti vaisvandeniais ir alkoholiniais gėrimais. 
Laisvu nuo paskaitų metu studentai užsiima jiems patinkančia veikla.

Pastaruoju metu išplėtotas distancinis teisėsaugos pareigūnų mo
kymasis. Centre yra palydovinis ryšys, leidžiantis rengti paskaitas audi
torijose nuotoliniu būdu. Taigi vadovai, naudodamiesi šia technika, ga
li savo darbuotojams operatyviai suteikti informaciją.

Visos šios priemonės leidžia gerai parengti teisėsaugos pareigūnus 
profesionaliai veiklai, o užsakovai aukštai vertina atliktą darbą.

JAV federalinių tyrimų biuro akademija (FTB)

FTB akademija įkurta 1934 m. Ji yra 34-40 kilometrai už Vašing
tono. Tai atskiras miestelis su savo mokymosi korpusais, bendrabučiais, 
poligonais.

Pagrindinė Akademijos užduotis -  rengti agentus Federaliniam ty
rimų biurui ir kovos su narkotikais agentūrai. Čia biuro darbuotojai 
taip pat kelia savo kvalifikaciją, vyksta policijos departamentų viduri
niosios grandies vadovų ir užsienio šalių teisėsaugos institucijų vadovų 
mokymai. Akademijoje atliekami moksliniai tyrimai teisėsaugos srity
je, užsienio šalių prašymu atliekamos ekspertizės.

Akademijoje kasmet studijuoja daugiau kaip 12 tūkst. pareigūnų. 
Į Akademiją, kaip ir į FTB, priimami nepriekaištingos reputacijos as
menys nuo 23 iki 37 metų, turintys šios šalies pilietybę, vairuotojo pažy
mėjimą, ne mažesnį kaip 4 metų aukštąjį išsilavinimą, praktinio darbo 
stažą ir esantys geros sveikatos. Daug dėmesio skiriama armijoje tar
naujantiems asmenims ir jauniems, perspektyviems specialistams. Dar-
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huotojai, užsiimantys atranka, nuolat lankosi kariniuose daliniuose, kon
ferencijose, seminaruose, juristų, ekonomistų, lingvistų, chemikų ir ki
tuose simpoziumuose. Visi duomenys atidžiai tikrinami, kandidatai te
stuojami poligrafu. Pradinis FTB agentų mokymas trunka 16 savaičių ir
I dieną. Parengimą sudaro 4 kryptys.

Pirma kryptis -  teorinis parengimas. Studijuojama įstatymų leidy
ba. Daugiausia dėmesio skiriama baudžiamiesiems įstatymams (FTB 
veiklos sritis -  beveik 300 įvairių rūšių nusikaltimų), kovai su organizuo
tu nusikalstamumu, korupcija, terorizmu, stambiais finansiniais nusi
kaltimais, narkotikų verslu, masinėmis ir serijinėmis žmogžudystėmis. 
Rengiamos paskaitos, seminarai ir diskusijos. Dėstoma psichologija, 
tarnybinių nusikaltimų analizė ir t. t.

Antra kryptis -  šaudyba. Klasėse susipažįstama su šaunamųjų gin
klų rūšimis, taiklaus šaudymo pagrindais ir t. t. Tire praktikuojamasi 
taikliai ir iš įvairių pozicijų šaudyti, naudotis ginklu su buože. Per visą 
mokymosi laiką studentas iššauna vidutiniškai 5-7 tūkstančius šūvių iš 
įvairių šaunamųjų ginklų rūšių, tai suteikia galimybę išlavinti įgūdžius 
iki automatiško šaudymo. Busimieji agentai mokomi žaibiškai atimti 
ginklą, šaudyti viena arba dviem rankom. Pavyzdžiui, pagal normatyvus 
per 6 sekundes reikia ištraukti ginklą iš dėklo ir iššauti 6 šūvius arba per
I I  sekundžių iššauti 10 šūvių iš dviejų pistoletų. Labai gerų rezultatų 
studentai pasiekia šaudydami specialiame kompiuterizuotame komplek
se, naudodami lazerinius pistoletus. Instruktorius-operatorius pagal kom
piuterio duomenis įvertina šaunamojo ginklo panaudojimo operatyvu
mą, šaudymo taiklumą. Akademijoje kuriami ir situacijų filmai arba jų 
įsigyjama iš kitų teisėsaugos įstaigų.

Trečia kryptis -  praktinių situacijų, dažniausiai pasitaikančių FTB 
agentų veikoje, įsisavinimas. Sukurtos kelios dešimtys situacijų, imi
tuojančių veiksmus prieš organizuotų nusikaltėlių grupes arba pavie
nius nusikaltėlius. Visos situacijos maksimaliai artimos realybei. Šiems 
tikslams naudojamas specialus poligonas, pavadintas „Hogano alėja“, 
t. y. nedidelis gyvenamasis kvartalas, kuriame yra biurai, bankai, kino 
teatrai, įmonės, kavinės, sandėliai, gyvenamosios patalpos ir t. t. Stu
dentai, dalyvaujantys pratybose, suskirstomi į grupes ir vyksta į įvykio
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vietą. Jie būna apsirengę specialiais kostiumais, saugančiais nuo dažo
mųjų kulkų. Šaudoma iš perdirbto standartinio ginklo. Instruktorius 
būna su studentais ir prireikus juos konsultuoja. Patalpose įrengtos vaizdo 
kameros, kurios filmuoja visus veiksmus. Pasibaigus pratyboms, naudo
jant vaizdo įrašus, nagrinėjami taktiniai veiksmai ir įvertinamas kiekvie
nas dalyvis. „Nusikaltėlius“ vaidina statistai. Tai dažniausiai patyrę po
licininkai, dirbantys pagal sutartį. Poligone dažniausiai nagrinėjamos 
šios situacijos: federalinių agentų veiksmai pagrobus žmogų, agento 
užpuolimas, bandymas nužudyti darbuotoją, banko apiplėšimas, nusi
kaltėlio, perduodančio narkotines medžiagas, sulaikymas, kyšio paėmi
mas ir t. t. Pagal metodiką išmokstami veiksmai tipinėse situacijose: 
pareigūnų veiksmai prieš nusikaltėlius laiptinėse, palėpėse, ant stogo, 
uždarose patalpose, nusikaltėlio areštas, nusikaltėlio sulaikymo taktika 
didelėse patalpose, slaptas agentų atvykimas į įvykio vietą šviesiu ir tamsiu 
paros metu, saugumo priemonės sulaikant nusikaltėlį transporto prie
monėje ir t. t.

Ketvirta kryptis -  fizinis parengimas derinant sveikatingumo prie
mones ir savigynos technikos užsiėmimus. Daug dėmesio skiriama ben
dram fiziniam pasirengimui. Skaitomos paskaitos apie širdies krauja
gyslių ligų rizikos veiksnius, apie įvairias dietas, streso valdymo meto
dus.

Teoriniuose kursuose pateikiami kiekvienos temos testai, nebūna 
jokio specialaus egzamino. Praktiniuose kursuose numatyti pratimai, 
kuriuos reikia atlikti be klaidų.

Rengiant agentus profesionaliai veiklai organizuojamos įvairios prak
tikos ir stažuotės. Pavyzdžiui, studentai budi miesto „Pasitikėjimo lini
joje“, kuriai skambina asmenys, patekę į stresines situacijas arba nu
sprendę nusižudyti. Tokia bendravimo praktika padeda tolesnėje FTB 
agento praktinėje veikloje. Studentams pateikiama medžiaga, filmuo
ta JAV kalėjimuose slapta kamera. Daug kartų žiūrint tokią medžiagą 
išmokstama atskirti su teisėsauga konfliktuojančius žmones. Rodoma 
daug videofilmų apie tai, kaip nereikia elgtis per įvairias operacijas, 
arba pateikiami įvairūs nusikaltėlių veiksmai ir kurso klausytojų prašo
ma atsakyti, kaip reikia dirbti tokiose situacijose arba jų išvengti.
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Akademijoje keliami griežti reikalavimai. Iš Akademijos gali būti 
šalinami asmenys, be pateisinamos priežasties nedalyvavę užsiėmimuo
se, neišlaikę dviejų egzaminų, nepademonstravę reikiamų savigynos įgū
džių ir pratimų, neįvykdę šaudymo normų, pažeidę saugaus elgesio su 
šaunamuoju ginklu taisykles, neįgyję arešto įgūdžių.

Baigusieji Akademiją vieneriems metams ir aštuoniems mėnesiams 
siunčiami stažuotis į vieną iš 59 FTB regioninių skyrių -  čia jie speciali
zuojasi vienoje ar kitoje tyrimų srityje. Stažuotės pabaigoje leidžiama 
savarankiškai ištirti sunkų nusikaltimą. Tai ir yra egzaminas, per kurį 
patikrinami jo sugebėjimai, įgūdžiai ir žinios.

FTB akademijoje rengiami valstijų, apskričių ir municipalinių tei
sėsaugos institucijų viduriniosios grandies pareigūnų rengimo kursai „Na
cionalinė akademija“. Jie organizuojami 4 kartus per metus ir trunka 
11 savaičių. Vietinių policijos departamentų viršininkai siunčia mokytis 
perspektyvius pareigūnus. Kandidatas turi būti ne jaunesnis kaip 25 metų, 
turintis 5 metų darbo stažą policijoje, geros fizinės formos, nepriekaiš
tingos reputacijos ir pasižadėti, kad baigęs Akademiją eis tarnybą ne 
mažiau kaip 3 metus. Kiekvienas vietinio policijos departamento kan
didatas turi būti patvirtintas FTB regioninio skyriaus viršininko.

Nuo 1997 m. Nacionalinėje akademijoje mokosi ir Rusijos VRM 
pareigūnai. Nacionaliniai akademijai vadovauja viršininkas, jam paval
dūs personalo skyriai, mokomasis skyrius, rengiantis mokymo progra
mas, tarptautinio rengimo skyrius. Akademijoje yra 5 katedros, rengian
čios specialistus ir atliekančios mokslinius tyrimus.

Mokymosi, maitinimo, apgyvendinimo ir aptarnavimo išlaidas ap
moka FTB. Mokymosi programa labai lanksti, ji studentams leidžia pa
sirinkti mokymosi dalykus, bet pagrindiniai kurso dalykai yra būtini. 
Individualizuota programos dalis leidžia išsamiai studijuoti tokius da
lykus kaip policijos departamento valdymas, žmonių elgesys, teisės moks
las, ryšiai su visuomene, kriminalistika. Klausytojas gali pasirinkti vietoj 
vieno ar kito kurso dalyko vykdyti nepriklausomą tyrimą. Fizinis paren
gimas vyksta 10 savaičių, 4 kartus per savaitę.

FTB akademijoje taip pat vyksta JAV teisėsaugos institucijų aukš
čiausių vadovų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai. Šiuos 15 dienų



65 VI. Profesinis pareigūnų rengimas

kursus organizuoja vadovaujančių darbuotojų nacionalinis institutas. 
Grupėse yra po 35-40 žmones. Programa sudaryta taip, kad klausytojai 
susipažintų su socialiniais, ekonominiais ir politiniais poslinkiais šalyje, 
įstatymų leidybos kryptimis, darbo su žiniasklaidos priemonėmis meto
dais, padalinio valdymu kritinėse situacijose, etika ir kt.

1981 m. sukurtame teisėsaugos sistemos vadovaujančių darbuotojų 
tobulinimosi seminare gali mokytis tiek nacionalinių, tiek tarptautinių 
policijos tarnybų atstovai. Programa apima gana daug problemų ir klau
simų, nagrinėjamų kartu su patyrusiais FTB ekspertais.

1983 m. FTB akademijoje buvo sukurta speciali antiteroristinė grupė 
-  įkaitų gelbėjimo komanda, teikianti pagalbą ypatingomis aplinkybė
mis visoje JAV teritorijoje. Ši grupė įsikūrusi FTB akademijoje ir yra 
nuolatinės kovinės parengties. Gavę įsakymą iš FTB direktoriaus, per 4 
valandas privalo atvykti į bet kurią šalies vietą.

Moksliniai tyrimai, atliekami FTB akademijoje, yra labai svarbūs 
tobulinant teisėsaugos darbą. Tyrimų objektas -  kriminalistika, buiti
niai nusikaltimai, įkaitų paėmimas, kompiuteriniai nusikaltimai, kontr
žvalgyba, antiteroristinė veikla, sprogstamųjų medžiagų paieška, bio
cheminė ekspertizė, nusikaltėlio identifikavimas, naujų rūšių ir mode
lių ginklų, šaudmenų apsaugos priemonių išbandymas, poligrafo pa
naudojimas, asmenų elgesio prognozavimas, streso įtaka darbingumui 
ir sveikatai, agentūrinio darbo metodai ir kt.

FTB akademijos dėstytojai ir instruktoriai vyksta į FTB regioni
nius skyrius ir organizuoja trumpus mokymo kursus. Kasmet tokiuose 
kursuose dalyvauja iki 20 tūkst. regioninių valdybų darbuotojų ir vieti
nių policijos departamentų darbuotojų.

FTB regioninių valdybų instruktoriai ir agentai savanoriai vyksta į 
kitus policijos departamentus, rengia trumpus 3-5 dienų kursus vietos 
policininkams. Taigi kasmet kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvauja 
iki 100 tūkst. policininkų, t. y. apie 20 proc. visų policijos pareigūnų. 
FTB akademija yra stipriausia ir svarbiausia policijos departamentų pa
reigūnų kvalifikacijos kėlimo grandis. Kursai nemokami, nes skirstant 
biudžetą tam tikslui pinigai jau būna numatyti.
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Palygint neseniai buvo sukurta „Pagalbos darbuotojams programa“, 
teikianti psichologinę pagalbą FTB pareigūnams. Į šią tarnybą kreipiasi 
pareigūnai, turintys potraukį narkotikams, alkoholiui, iškilus proble
moms šeimoje, sumažėjus darbo produktyvumui. Pagalba teikiama ano
nimiškai. Yra specialūs telefonai, kuriais galima pareikšti norą dalyvau
ti šioje programoje. Viršininkas gali nukreipti pareigūną į šią tarnybą. 
Psichologinė pagalba teikiama ir šeimos nariams.

1986 m. sukurtas nuotolinis teisėsaugos pareigūnų mokymas. Pasi
telkus televiziją organizuojamos konferencijos, kuriose gali dalyvauti 
20 tūkst. policijos pareigūnų. Auditorijoje skaitantysis pranešimus pa
lydoviniu ryšiu atsakinėja į klausimus, kurie užduodami iš policijos de
partamentų.

FTB dėstytojai aktyviau dalyvauja seminaruose, rengiamuose įvai
riose šalyse. Akademijos dėstytojai taip pat dalyvauja organizuojant 
mokymo procesą JAV teisėsaugos institucijų tarptautinėje akademijo
je (Vengrija), kurioje daugumą kursų rengia specialistai iš JAV.
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PABAIGA

Šiuo metu profesinės taktikos dėstytojai, rengdami policijos parei
gūnus mūsų šalyje, stokoja atitinkamų teorinių darbų, empirinių ir prak
tinių tyrimų apibendrinimo. Neretai dėstytojai patys turi tikslinti mo
kymosi tikslus ir uždavinius, teoriškai apgalvoti svarbius praktikos klau
simus, gauti būtiną empirinę medžiagą ir, rengdami mokymo metodi
ką, ją nagrinėti. Tai vyksta kartu su mokymusi, todėl sudėtingų tyrimo 
programų ir metodikų panaudojimo galimybės yra ribotos.

Rengiant pareigūnus dažniausiai taikomi tradiciniai metodai, to
kie kaip apžvalginės medžiagos ir statistikos studijavimas, kuris ne iki 
galo atskleidžia praktinį teisėsaugos pareigūnų darbą. Policijos fakulte
to trečio kurso studentų testavimas norint išsiaiškinti, kaip jie vertina 
profesinio taktinio rengimo kursą, parodė, kad mokymų metu siūlo
mas konkretus antiprovokacinių veiksmų komplekso realus efektas bu
vo menkas. Atsakymai buvo bendro pobūdžio arba kaitaliojami su situ
acijomis -  pavyzdžiais iš bendrosios praktikos.

Naudodamas įvairius ekspertinius vertinimus, dėstytojas turi orga
nizuoti tiriamąją apklausą ir rezultatų analizę bei apibendrinimus, tiks
linti rezultatus su kitų šalių informacija, kad medžiagą galėtų įforminti 
metodiškai. Taip nukenčia profesinio rengimo operatyvumas, progra
mos mobilumas. Panašiai gali atsitikti pareigūnui, sprendžiančiam kursų 
klausimus tarnybos padalinyje.
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