
1. GAMTINĖS (Natural)

  Ežerai, pelkės, upės, šaltiniai, kriokliai
  Minkštas gruntas, dideli akmenys, uolos
  Nuokalnės, įkalnės, šlaitai, kalnai, kalvos
  Džiunglės, miškas, dykuma
  Karo padariniai, griuvėsiai, sniegas, gaisrai, ledas

2. KULTŪRINĖS (Cultural)

 Dirbtiniai ežerai, tvenkiniai, kanalai, užlieti laukai
 Dirbama žemė, karjerai
 Iškasos ir pylimai palei kelius, geležinkelius, dambos
 Atsodinami miškai, gyvatvorės
 Pastatai, tvoros, bokštai, apgyvendinta vietovė

EGZISTUOJANČIOS (Existing)

DIRBTINĖS (Reinforcing)
1. TAKTINĖS (Tactical) – skirtos daryti įtaką priešo judėjimui, pajėgoms telkti 
ir grupuoti.

TIESIOGINĖS (Directional) 
Paruošiamos ir   įrengiamos 
pasiruošimo operacijai metu. 
Planuojamos mažiausiai 
bataliono (užduoties vykdymo 
pajėgų) lygmeniu.Jas 
įrengia inžinerijos padaliniai, 
naudodami spec. techniką.

SITUACINĖS (Situational)
Planuojamos ir, jei galima, 
paruošiamos prieš 
prasidedant operacijai. 
Tačiau jos nėra visiškai 
įrengiamos tol, kol 
neįvykdomi specifiniais 
kriterijais nustatyti 
reikalavimai. 

REZERVINĖS (Reserve) 
Joms įrengti reikalingas vado 
įgaliojimas. Vadas nustato, 
kuris padalinys paruoš 
kliūtį, kuris įrengs ir kuris 
ją apsaugos. Šios kliūtys 
paprastai planuojamos ir 
ruošiamos pasirengimo 
operacijai metu. 
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NUORODOS:

KLIŪTIES EFEKTAS

SKALDOMASIS (Disrupt) – ardo priešo pajėgas ir lėtina judėjimo spartą, 
priverčia jį sugaišti daugiau laiko, panaudoti kliūčių įveikimo priemones kuo 
anksčiau ir suskaldyti ataką į jam nepalankias dalis.

NUKREIPIAMASIS (Turn) – nukreipia priešo pajėgų judėjimą iš vienos 
priartėjimo krypties į gretimą arba į sutelktosios ugnies barą. 

STABDOMASIS (Fix) – priverčia atakuojantį priešą judėti lėčiau tam tikrame 
rajone, dažniausiai sutelktosios ugnies bare.

BLOKUOJAMASIS (Block) – stabdo atakuojantį priešą tam tikra priartėjimo 
kryptimi arba neleidžia jam išeiti iš sutelktosios ugnies baro.

PAVIENIŲ KLIŪČIŲ TIPAI

 Sprogstamosios (Demolition Obstacles) – tiltų sprogdinimas, kraterių keliuose ir medžių užvartų įrengimas ir kt.

 Nesprogstamosios (Constructed Obstacles) – vielos užtvaros, tetraedrai ir ežiai, prieštankiniai grioviai ir kt.

 Minos (Land Mines) – minų grupės ir minos, įrengiamos nuotolinio minavimo sistemomis.

 Improvizuotosios (Improvised Obstacles) – pastatų griuvėsiai, valdomas užtaisų sprogdinimas, vietovės užtvindymas, kelio blokavimas 
civilinių transporto priemonių liekanomis ir t. t.

 Sudėtinės (Complex Obstacles) – įvairūs kelių kliūčių tipų deriniai.

Efektas pasiekiamas integruojant ugnies priemones ir kliūties poveikį:

3. TRIKDOMOSIOS (Nuisance)

 Gali būti naudojamos minos, išdėstytos nestandartine tvarka.

 Gali būti nedengiama ugnimi.

 Priverčia priešą atitraukti dėmesį.

 Dezorganizuoja priešą, ardo jo pajėgas, neleidžia jam pasinaudoti 
tam tikra vietove arba maršrutu.

4. APGAULINGOSIOS (Phony)
 Padeda nuslėpti tikras, įrengtas, kliūtis nuo priešo.

 Kompensuoja išteklių trūkumą.

 Gali būti derinamos su kitomis įrengtomis kliūtimis.

Pvz., minų laukas žymimas ten, kur nėra įrengtas.

2. APSAUGINĖS (Protective) – įrengiamos tam, kad 
apsaugotų karius, ginkluotę, atsargas ir karinius objektus nuo priešo 
atakų ir kitų grėsmių.

NESUPLANUOTOS (Hasty)
Būrio ir kuopos dydžio 
padaliniai įrengia šias kliūtis 
tam, kad apsisaugotų nuo 
priešo galutinės atakos. 
Taip pat šios kliūtys gali būti 
naudojamos visose laikinose 
susitelkimo vietose. 

SUPLANUOTOS (Deliberate)
Reikalauja daugiau išteklių ir 
laiko planavimui ir įrengimui. 
Įrengiamos prie atramos punktų 
ar ilgalaikėse dislokacijos 
vietose (pvz., stabilizavimo 
operacijos metu).

K L I Ū T Y S


