LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL RIAUŠIŲ, MASINIŲ NERAMUMŲ, VYKSTANČIŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE,
GRUPINIŲ VEIKSMŲ, KURIAIS PAŽEIDŽIAMA VIEŠOJI TVARKA AR
PRIEŠINAMASI TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS, LIKVIDAVIMO OPERACIJOS
„VĖTRA“ PLANO IR RIAUŠIŲ, MASINIŲ NERAMUMŲ, VYKSTANČIŲ VIEŠOSIOSE
VIETOSE, GRUPINIŲ VEIKSMŲ, KURIAIS PAŽEIDŽIAMA VIEŠOJI TVARKA AR
PRIEŠINAMASI TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS, LIKVIDAVIMO OPERACIJOS
„VĖTRA“ TAKTINIO PLANO TURINIO IR STRUKTŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO
2012 m. gruodžio 5 d. Nr.1V-873
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo (Žin., 2006, Nr.
102-3935; 2011, Nr.86-4146) 17 straipsniu ir siekdamas reglamentuoti vidaus reikalų statutinių
įstaigų veiksmus, užtikrinant ir (ar) atkuriant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą riaušių, masinių
neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar
priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, metu:
1.

T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais
pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos
„Vėtra“ planą;
1.2. Riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais
pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos
„Vėtra“ taktinio plano turinio ir struktūros aprašą.
2.

P a v e d u:

2.1. policijos generaliniam komisarui užtikrinti, kad teritorinės policijos įstaigos,
suderinusios su Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadu ir esant būtinumui
– su kitų vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovais, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įsakymo
įsigaliojimo dienos patvirtintų savo prižiūrimos teritorijos riaušių, masinių neramumų, vykstančių
viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos
pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ taktinius planus ir sudarytų riaušių, masinių
neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar
priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ operatyvaus valdymo štabus;
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2.2. policijos generaliniam komisarui kartu su Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos vadu ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos
patvirtinti suderintą su kitų vidaus reikalų centrinių įstaigų (atsižvelgus į jų įgyvendinamus
uždavinius ir atliekamas funkcijas) vadovais praktinių mokymų planą ir ne rečiau kaip kartą per
kalendorinius metus organizuoti bendrus praktinius pajėgų mokymus;
2.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti vidaus reikalų viceministrui, kuriam vidaus reikalų
ministro pavesta koordinuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklą.
3.

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 7RN
„Dėl Masinių riaušių ir teisėtvarkos pažeidimų, padarytų grupės asmenų, likvidavimo operacijos
„Vėtra“ plano“;
3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1V228 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

Vidaus reikalų ministras

Artūras Melianas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2012 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr.1V-873
RIAUŠIŲ, MASINIŲ NERAMUMŲ, VYKSTANČIŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE,
GRUPINIŲ VEIKSMŲ, KURIAIS PAŽEIDŽIAMA VIEŠOJI TVARKA AR
PRIEŠINAMASI TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS, LIKVIDAVIMO OPERACIJOS
„VĖTRA“ PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais
pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos
„Vėtra“ planas (toliau – Planas) reglamentuoja riaušių, masinių neramumų, vykstančių
viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi
teisėsaugos pareigūnams (toliau – Riaušės), likvidavimo operacijos „Vėtra“ (toliau – Operacija
„Vėtra“) pradžią, nutraukimą, valdymą, policijos įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Įstaigos) pajėgų grupes, jų sudarymą, funkcijas ir
Operacijos „Vėtra“ operatyvaus valdymo štabo (toliau – Štabas) įgaliojimus.
2. Plane vartojamos sąvokos:
Specialiosios priemonės – Operacijos „Vėtra“ taktiniame plane (toliau – Taktinis planas)
nustatytos Įstaigų pajėgų naudojamos priemonės, skirtos Riaušėms ir jų padariniams likviduoti,
viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti ir (ar) atkurti.
Žmonių sambūris – tam tikrą laiką trunkantis žmonių susibūrimas (mitingas,
demonstracija, sporto renginys, koncertas ir kt.), skirtas kultūriniams, sporto, verslo, socialiniams
ar kt. poreikiams tenkinti.
Viešoji vieta – vieta, kurioje dėl laisvo priėjimo prie jos, yra ar turi teisę bet kuriuo metu
lankytis asmenys.
3. Įstaigos, siekdamos užtikrinti veiksmingą ir efektyvų pajėgų, dalyvaujančių
Operacijoje „Vėtra“ panaudojimą, vadovaujasi šiais principais:
3.1. diferencijavimo – Įstaigų pajėgų specialus pasirengimas likviduoti Riaušes ir jų
padarinius organizuojamas, atsižvelgus į Įstaigų veiklos ypatumus, Riaušių pavojingumą, mastą,
galimą poveikį visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai;
3.2. nuolatinės parengties – Įstaigų pajėgos pagal kompetenciją privalo būti nuolat
pasirengusios veikti Riaušių metu;
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3.3. mobilumo – Įstaigų pajėgų specialus pasirengimas, techninis ir materialinis
aprūpinimas turi užtikrinti operatyvų reagavimą kilus Riaušių grėsmei arba jų metu.
II. OPERACIJOS „VĖTRA“ PRADŽIA IR NUTRAUKIMAS
4. Riaušės laikomos prasidėjusiomis, kai Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) nustatyta tvarka pradėdamas ikiteisminis tyrimas dėl
nusikalstamos veikos, nurodytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr.
89-2741) 283 straipsnyje „Riaušės“.
5. Pradėjus Plano 4 punkte nurodytą ikiteisminį tyrimą, teritorinės policijos įstaigos,
kurios veiklos teritorijoje prasidėjo Riaušės, viršininkas (toliau – teritorinės policijos įstaigos
viršininkas) nedelsdamas priima įsakymą pradėti Operaciją „Vėtra“.
6. Operacija „Vėtra“ nutraukiama, kai nutrūksta ar nutraukiami Riaušes sukėlę veiksmai.
7. Štabas, nustatęs Plano 6 punkte nurodytas aplinkybes, nedelsdamas siūlo Plano 5
punkte nurodytam teritorinės policijos įstaigos viršininkui priimti įsakymą nutraukti Operaciją
„Vėtra“.
8. Teritorinės policijos įstaigos viršininkas, atsižvelgdamas į Štabo siūlymą priimti
įsakymą nutraukti Operaciją „Vėtra“, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 6 valandas nuo šio
siūlymo gavimo, priima įsakymą nutraukti Operaciją „Vėtra“.
9. Apie Operacijos „Vėtra“ pradžią ar pabaigą teritorinė policijos įstaiga, kurios veiklos
teritorijoje kilo Riaušės, informuoja savivaldybės, kurioje kilo Riaušės, administracijos
direktorių arba jo įgaliotą asmenį.
10. Apie Operacijos „Vėtra“ pradžią ir pabaigą vidaus reikalų ministras ir vidaus reikalų
viceministras, kuriam vidaus reikalų ministro pavesta koordinuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų
statutinių įstaigų veiklą, informuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m.
balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-118 „Dėl Informacijos apie ypatingus įvykius teikimo Vidaus
reikalų ministerijos vadovybei nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
11.Vidaus reikalų ministras, gavęs informaciją apie Operacijos „Vėtra“ pradžią, jeigu
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nebuvo pasitelkti iš anksto, nedelsdamas skelbia žodinį
įsakymą dėl Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų panaudojimo Riaušėms likviduoti. Šis
įsakymas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po žodinio įsakymo davimo vadovaujantis Vidaus
reikalų ministerijos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2004 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1V-8 (Žin., 2004, Nr. 12-348; 2009, Nr. 62-2509) turi būti
parengtas ir pateiktas vidaus reikalų ministrui.
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III. OPERACIJOJE „VĖTRA“ DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ PAJĖGŲ VEIKSMŲ
KOORDINAVIMAS
12. Priėmus Plano 5 punkte nurodytą įsakymą, nedelsiant sušaukiamas teritorinės
policijos įstaigos viršininko įsakymu apskrityje sudarytas Štabas, kurio paskirtis – užtikrinti
Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių Įstaigų pajėgų veiksmų koordinavimą.
Štabą šiame punkte nurodytu atveju sušaukia Štabo vadovas.
13. Į Štabo sudėtį įeina Štabo vadovas, kuriuo skiriamas teritorinės policijos įstaigos
viršininkas ar jo įgaliotas viršininko pavaduotojas, ir kiti nariai – Įstaigų, kurių pajėgų
dalyvavimas numatytas Taktiniame plane, vadovai arba jų įgalioti asmenys. Štabo veikloje Štabo
vadovo kvietimu patariamojo balso teisėmis gali dalyvauti teritorinės prokuratūros prokuroras,
Valstybės saugumo departamento pareigūnai, savivaldybės, kurioje kilo Riaušės, administracijos
direktorius ar jo įgalioti atstovai.
IV. . OPERACIJOJE „VĖTRA“ DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ PAJĖGŲ GRUPĖS, JŲ
SUDĖTIS IR FUNKCIJOS
14. Štabo vadovo sprendimu gali būti sudaromos šios Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių
Įstaigų pajėgų grupės:
14.1. Blokavimo grupė – teritorijoje, kurioje vyksta Riaušės, vykdo žmonių ir turto
apsaugą, užtveria ją, neleidžia į šią teritoriją patekti asmenims. Esant būtinumui ši grupė gali
kontroliuoti asmenų įleidimo ir išleidimo iš teritorijos, kurioje vyksta Riaušės, vietas ir stumti
minią. Grupė sudaroma iš policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, o esant būtinumui –
ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų;
14.2. Išsklaidymo, šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo grupė –
išsklaido minią ir esant būtinumui panaudoja šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones.
Grupė sudaroma iš Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, o esant būtinumui – ir iš policijos
pareigūnų;
14.3. Sulaikymo grupė – sulaiko asmenis, vykdančius neteisėtas veikas. Grupė sudaroma
iš policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų;
14.4. Asmenų, įvykdžiusių neteisėtas veikas, pristatymo į policijos įstaigas grupė –
užtikrina sulaikytų asmenų apsaugą ir pristatymą į policijos įstaigas. Grupė sudaroma iš
policijos, o esant būtinumui – iš Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų;
14.5. Evakuacijos grupė – esant būtinumui organizuoja žmonių evakuaciją iš teritorijos,
kurioje vyksta Riaušės. Grupė sudaroma iš policijos pareigūnų, o esant būtinumui – ir kitų
dalyvaujančių Įstaigų pareigūnų;
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14.6. Ikiteisminio tyrimo ir teisės pažeidimų tyrimo grupė – pradeda ir vykdo
ikiteisminius tyrimus dėl Riaušių metu įvykdytų nusikalstamų veikų, nagrinėja administracinius
teisės pažeidimus, nustato Riaušių organizatorius ir dalyvius, sulaikytų asmenų tapatybę. Vaizdo
ir garso technika chronologiškai dokumentuoja Riaušių eigą bei Įstaigų pajėgų veiksmus. Grupė
sudaroma iš policijos, o esant būtinumui – ir kitų dalyvaujančių Įstaigų pareigūnų;
14.7. Kriminalistų ekspertų grupė – užtikrina ikiteisminiam tyrimui ir administracinių
teisės pažeidimų bylų teisenai reikalingų objektų suradimą, fiksavimą, paėmimą. Grupė
sudaroma iš policijos pareigūnų ar darbuotojų, dirbančių pagal sutartis policijos įstaigose;
14.8. Patruliavimo grupė – patruliuoja ir užtikrina viešąją tvarką teritorijoje, kuri ribojasi
su Riaušių vieta. Grupė sudaroma iš policijos pareigūnų;
14.9. Eismo kontrolės grupė – teritorijoje, kurioje vyksta Riaušės, ir teritorijoje, kuri
ribojasi su Riaušių vieta, kontroliuoja eismą. Grupė sudaroma iš policijos pareigūnų;
14.10. Logistikos grupė – užtikrina ryšio patikimumą ir palaikymą, organizuoja
pareigūnų aprūpinimą ginkluote, transportu, specialiosiomis ir kitomis priemonėmis. Grupė
sudaroma iš policijos, o esant būtinumui – ir kitų dalyvaujančių Įstaigų pareigūnų;
14.11. Rezervo grupė – sudaroma iš Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių Įstaigų pareigūnų
ir atlieka Štabo pavestas funkcijas.
V. ŠTABO ĮGALIOJIMAI
15. Operacijos „Vėtra“ metu Štabas:
15.1. užtikrina Štabo vadovo, o Plano 19–20 punktuose nurodytais atvejais – ir kitų Štabo
narių sprendimų vykdymą;
15.2. užtikrina informacijos priėmimą, sisteminimą ir perdavimą Įstaigų pajėgoms;
15.3. prognozuoja Riaušių eigą, organizuoja Įstaigų pajėgų telkimą;
15.4. teikia informaciją viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;
15.5. numato Įstaigų pajėgų sutelkimo vietas;
15.6. nustato ir palaiko ryšį su Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių Įstaigų pajėgomis;
15.7. siūlo teritorinės policijos įstaigos viršininkui nutraukti Operaciją „Vėtra“;
15.8. sprendžia į Riaušių vietą atvykusių Įstaigų pajėgų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat kitų asmenų, dalyvaujančių Operacijoje
„Vėtra“, poilsio ir maitinimo klausimus;
15.9. sprendžia kitus klausimus, susijusius su Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių įstaigų
pajėgų veiksmų koordinavimu.
16. Operacijos „Vėtra“ metu Štabo vadovas:
16.1. priima sprendimą pradėti atkurti viešąją tvarką Riaušių metu;
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16.2. priima sprendimus dėl Operacijoje „Vėtra“ dalyvaujančių Įstaigų pajėgų
panaudojimo;
16.3. tiesiogiai vadovauja Plano 14 punkte nurodytoms Įstaigų pajėgų grupėms, išskyrus
Plano 19 ir 20 punktuose nurodytus atvejus;
16.4. priima sprendimus dėl patekimo į Operacijos „Vėtra“ vietą apribojimo, darbų joje
sustabdymo, elektros ar kitokių įrenginių išjungimo, transporto priemonių eismo apribojimo ar
uždraudimo;
16.5. apie esamą situaciją ir priimamus sprendimus, susijusius su Riaušių likvidavimu ir
jų pabaiga, informuoja vidaus reikalų ministrą, vidaus reikalų viceministrą, kuriam vidaus
reikalų ministro pavesta koordinuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklą,
policijos generalinį komisarą, o esant būtinumui – savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
17. Plano 19 ir 20 punktuose nurodytais atvejais Štabo vadovas Plano 16.2–16.5
punktuose nurodytų funkcijų neatlieka.
18. Štabo vadovo sprendimus gali atšaukti policijos generalinis komisaras ar jo įgaliotas
pareigūnas.
19. Viešojo saugumo tarnybos vadas ar jo įgaliotas šios tarnybos pareigūnas (toliau –
operacijos vadovas), įgyvendindamas Štabo vadovo sprendimą pradėti atkurti viešąją tvarką
Riaušių metu, vadovauja operacijai „Vėtra“ ir atlieka plano 16.2, 16.4 ir 16.5 punktuose
nurodytas funkcijas, nustato Riaušių likvidavimo tvarką, būdus, priemones ir veiksmų mastą.
Operacijos vadovo nurodymai Riaušių likvidavimo metu yra privalomi Išsklaidymo, Šaunamųjų
ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo, Sulaikymo, Blokavimo, evakuacijos ir Rezervo
grupių pareigūnams, dalyvaujantiems atkuriant viešąją tvarką.
20. Jei į Operacijos „Vėtra“ vietą dar nėra atvykusios Viešojo saugumo tarnybos pajėgos,
Štabo vadovo sprendimą pradėti atkurti viešąją tvarką jo pavedimu įgyvendina kitas Štabo narys,
kuris atlieka Plano 16.2–16.5 punktuose nurodytas funkcijas tol, kol Viešojo saugumo tarnybos
pajėgos atvyks į Operacijos „Vėtra“ vietą.
21. Štabo narių veikla (pokalbiai, priimti sprendimai ir duodami įsakymai) privalo būti
fiksuojama (pvz.: vaizdo, garso įrašai ar protokolavimas). Štabo narių veiklos fiksavimą
organizuoja ir vykdo teritorinės policijos įstaiga, kurios veiklos teritorijoje kilo Riaušės.
________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2012 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr.1V-873
RIAUŠIŲ, MASINIŲ NERAMUMŲ, VYKSTANČIŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, GRUPINIŲ
VEIKSMŲ, KURIAIS PAŽEIDŽIAMA VIEŠOJI TVARKA AR PRIEŠINAMASI
TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS, LIKVIDAVIMO OPERACIJOS „VĖTRA“ TAKTINIO
PLANO TURINIO IR STRUKTŪROS APRAŠAS
1. Riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais
pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“
taktinio plano turinio ir struktūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato riaušių, masinių neramumų,
vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi
teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ (toliau – Operacija „Vėtra“) taktinių planų
(toliau – Taktinis (-iai) planas (-ai)) turinį ir struktūrą.
2. Apraše vartojami sutrumpinimai ir sąvokos atitinka sutrumpinimus ir sąvokas, apibrėžtas
Riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama
viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ plane (toliau
– Planas).
3. Taktinius planus sudaro teritorinių policijos įstaigų viršininkai.
4. Taktinį planą sudaro dvi dalys ir priedai (schemos, atmintinės, sąrašai, lentelės ir kt.).
5. Taktinio plano pirmos dalies struktūra:
5.1. įvadas – Taktinio plano paskirtis, teisinis pagrindas ir trumpas teritorinės policijos
įstaigos veiklos teritorijos apibūdinimas;
5.2. duomenys apie teritorinę policijos įstaigą ir jos veiklos teritorijos ribas;
5.3. duomenys apie teritorinės policijos įstaigos veiklos teritorijoje gyvenančių asmenų
skaičių, joje esančius objektus, įregistruotus Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, taip
pat sporto sales, aikštes ir kitas viešąsias vietas (skverus, parkus ir pan.), kuriose gali vykti žmonių
sambūriai (toliau – Objektai).
6. Taktinio plano antros dalies struktūra:
6.1. informacijos apsikeitimo tarp vidaus reikalų statutinių įstaigų, dalyvaujančių Operacijoje
„Vėtra“ (toliau – Įstaigos), ir tarp Įstaigų bei savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
principai;
6.2. įsakymo pradėti ar nutraukti Operaciją „Vėtra“ perdavimo tvarka ir schema;
6.3. Plano 14 punkte nurodytų Įstaigų pajėgų grupių struktūrinė sudėtis;
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6.4. Štabo sudėtis (vadovas, kitų narių pareigybių sąrašas), Plano 13 punkte paminėtų, Štabo
veikloje patariamojo balso teisėmis dalyvaujančių asmenų sąrašas ir Įstaigų pajėgų veiksmų
koordinavimas (Štabo darbo vieta, narių pareigos ir funkcijos, naudojamos ryšių priemonės ir kt.);
6.5. policijos pareigūnų, kurie parengti dalyvauti Operacijoje „Vėtra“, procentinė išraiška ir
jų disponuojamų materialinių išteklių (priemonių) sąrašas.
7. Taktinio plano priedų paskirtis – gauti kuo išsamesnę informaciją tiek apie teritorinės
policijos įstaigos veiklos teritoriją ir Objektus, tiek ir apie Įstaigų pajėgas ir specialiąsias priemones
(numatoma ginkluotė, asmenų sulaikymo, sklaidymo, neutralizavimo, Įstaigų pareigūnų apsaugos ir
kitos Riaušių padariniams likviduoti naudotinos priemonės).
8. Taktinio plano priedai:
8.1. teritorinės policijos įstaigos veiklos teritorijoje esančių Objektų charakteristika ir jų
planai, patekimo į juos ir išėjimo ar evakuacijos iš jų schemos;
8.2. teritorinės policijos įstaigos veiklos teritorijos bendras žemėlapis (schema), kuriame
nurodomos savivaldybių, seniūnijų ribos ir jose esantys:
8.2.1. Įstaigų adresai;
8.2.2. sporto salės, aikštės ir kitos viešosios vietos, kuriose gali vykti žmonių sambūriai;
8.2.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
8.2.4. vandens tiekimo sistema, priešgaisriniai hidrantai ir rezervuarai, kiti vandens šaltiniai;
8.2.5. pagrindiniai komunaliniai ir energetiniai tinklai (jeigu nepridedama atskira
komunikacijų schema);
8.2.6. sulaikytų asmenų pristatymo vietos;
8.3. informacija apie Įstaigų pajėgas ir specialiąsias priemones (ginkluotė, asmenų
sulaikymo, sklaidymo, neutralizavimo, Įstaigų pareigūnų apsaugos ir kitos Riaušių padariniams
likviduoti naudotinos priemonės).
9. Taktiniame plane gali būti ir kitų priedų.
_________________

