Informacija gyventojams apie sprogmenis
Išminavimo darbus atliekanti Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopa veikia
visoje Lietuvoje. Jos skyriai yra paskirstyti po visą Lietuvos teritoriją ir dislokuoti Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje ir Tauragėje.
Visa Lietuvos teritorija yra užteršta nuo Pirmojo, Antrojo pasaulinių karų ir sovietų
okupacijos likusiais standartiniais sprogmenimis, todėl ir valomos teritorijos yra visoje Lietuvoje.
2014 m. Lietuvos kariuomenės sprogmenų neutralizavimo specialistai vyko į daugiau nei 1400
iškvietimų (40% daugiau nei 2013 m.), kurių metu neutralizavo ir sunaikino per 7500 standartinių
sprogmenų.
Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos kariai per 2014 m.
įvykdė 1416 neplaninių standartinių sprogmenų neutralizavimo operacijų ir sunaikino apie 7500
standartinių sprogmenų, iš jų: 2439 įvairaus kalibro šovinius, 3373 artilerijos sviedinius, 80
aviacinių bombų, 529 minosvaidžio minas, 437 rankines granatas, 45 raketas, 60 šaunamų granatų,
44 prieštankines minas, 525 amunicijos dalis.
Kariuomenės išminuotojai ragina šalies gyventojus radus sprogmenį elgtis atsakingai – jo
nejudinti, neliesti ir jokiu būdu neardyti. Įtartino radinio vietą reikia pažymėti, įspėti aplinkinius,
paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Atvykę kariai sprogmenį saugiai išsiveš arba
sunaikins vietoje.
Ką daryti, radus sprogmenį ar daiktą, panašų į sprogmenį:
sprogmens nelieskite;
nemėginkite sprogmens nukenksminti patys ir neleiskite tai daryti kitiems;
pažymėkite radinio vietą ir praneškite apie radinį šalia esantiems žmonėms;
praneškite policijai arba paskambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112;
pasitraukite nuo radinio į saugią vietą, atvykusiems pareigūnams suteikite informaciją apie
radinį.
Prie įėjimų, įvažiavimų į mišką galite matyti perspėjančius užrašus, kad vaikščioti po mišką
pavojinga.

Tai pagrindiniai ženklai, kuriais ženklinami minų laukai arba nesprogusiais šaudmenimis
užteršti žemės plotai. Įeiti ar įvažiuoti į šiais ženklais pažymėtą teritoriją griežtai draudžiama.
Laikykitės draudžiamųjų ženklų nurodymų, būkite atsargūs vykdydami žemės kasimo darbus,
griaudami pastatus, radę daiktą, panašų į sprogmenį.
Daugiau informacijos galima rasti Sprogmenų neutralizavimo kuopos svetainėje
www.sprogmenys.lt
Policija pataria, kaip elgtis radus įtartiną daiktą, panašų į sprogmenį ar sprogmenį.
Nelieskite ir neardykite įtartino daikto ar sprogmens. Įsidėmėkite: kol jūs nepaliesite
sprogmens, greičiausiai jis nesprogs.
Tuo pačiu keliu pasitraukite nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu. Kas yra
saugus atstumas? Yra sakoma „jei tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo

toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia - pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų
galvos nėra langų. Įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali jus sužeisti.
Apie įtartiną daiktą ar sprogmenį nedelsdami praneškite policijai. Dažnai žmonės
nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra
įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Pirma,
jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra
sprogmuo. Klysti yra žmogiška. Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra
sprogmuo, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo. Antra, baudžiama tik jei jums iš anksto žinoma,
kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus
sprogmenis.
Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys arba
pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Vienam tai atlikti yra
sunku, todėl paprašykite kitų asmenų pagalbos.
Būtinai sulaukite policijos pareigūnų. Nes tik jūs galėsite tiksliai nurodyti įtartino daikto ar
sprogmens buvimo vietą bei apibūdinti jį.
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