
MANEVRO FORMOS

Apėjimas (angl. Turning movement)
+ Išvengiama pagrindinių priešo gynybos pozicijų.
+ Priešas priverčiamas atsitraukti iš pagrindinių gynybos pozicijų, kad 
išsaugotų svarbius objektus užnugaryje.
-  Atakuojantis padalinys turi būti pakankamai pajėgus, kad sudarytų 
reikiamą grėsmę.

Infiltracija (angl. Infiltration)
+ Nepastebimas įsiskverbimas, judėjimas per priešo teritoriją. Taip įgyjamas 
pranašumas jo užnugaryje.
- Šiam manevrui atlikti reikia daug laiko.

Frontalioji ataka (angl. Frontal attack)
+ Manevro forma, naudojama kovojant su silpnesnėmis priešo 
pajėgomis, kai greitis ir paprastumas yra lemiami veiksniai.
- Pavojingiausia puolimo manevro forma, kadangi priešo ugnies 
efektyvumas yra didesnis nei atakuojančio elemento.

Apglėbis (angl. Envelopment)
+ Išvengiama pagrindinių priešo gynybos pozicijų.
+ Sparnų atakos – dažniausias apglėbio variantas, kadangi tada atakuojantis 
elementas patiria mažiausiai nuostolių.

TAKTINĖS PUOLIMO UŽDUOTYS
Jos  apibūdina rezultatą arba efektą, kurio vadas siekia vykdydamas užduotį (uždavinio formuluotėje – KĄ? ir KODĖL?).

Prasiskverbimas (angl. Penetration)
+ Priešo gynyba pralaužiama siaurame gynybos fronte. Taip sudaromos sąlygos pulti sparnus ir užnugaryje esančias pozicijas.  
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NUORODOS:
• The infantry rifle platoon and squad (FM 3-21.8)
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Apsaugoti (angl. secure) įgytas 
pozicijas, objektą ar vietovę. 
Sutrukdyti juos sunaikinti ar 
užimti

Izoliuoti (angl. isolate) priešą nuo 
paramos šaltinių, neleisti jam laisvai 
judėti ir užkirsti kelią kontaktuoti su 
kitomis priešo pajėgomis

Užimti (angl. seize) ir kontroliuoti 
tam tikrą vietą/ rajoną/ sektorių

Neutralizuoti (angl. neutralize) –  
padaryti oponento pajėgas 
nepajėgias veikti

Išvalyti (angl. clear) pašalinant visas 
oponento pajėgas ir eliminuoti 
organizuotą pasipriešinimą 
atsakomybės vietoje/ rajone/
sektoriuje

Trikdyti (angl. suppress) priešą 
panaudojant tiesioginę 
(netiesioginę) ugnį priešui slopinti, 
jo ginklų sistemų efektyvumui 
mažinti

(Su)naikinti (angl. destroy) priešo 
taikinius, kad jie negalėtų veikti kaip 
ketina

Klaidinti (angl. feint) priešą siekiant 
kontakto, bet nesiekiant lemiamo 
priešo sunaikinimo
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Pėstininkų būrys vienas ar 
aukštesnio padalinio sudėtyje 

puolimą vykdo tam, kad...


