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PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

(Radiacinis pavojus ir Karinės grėsmės (oro pavojus)

Įvykus bet kokiai grėsmei, gyventojai apie tai bus 

informuoti:

• sirenų kauksmu;

• trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus;

• radiją ir televiziją;

• informacija ir rekomendacijas gali suteikti pareigūnai.

Svarbu: nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, 

susikaupkite ir nurimkite.



• Sandariai uždarykite langus

• Išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, ventiliatorius (pagal 

galimybes uždenkite kvėpavimo takus)

• Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą

RADIACINIS PAVOJUS 
(Kai važiuojate automobiliu, sekite informaciją)

Jei pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei

karšta – pavėsyje. Išjungę automobilio variklį, klausykite radijo

pranešimų. Toliau važiuokite tik išklausę pranešimų ir

rekomendacijų apie artimiausias saugias vietas.



• Kuo greičiau eikite į artimiausią pastatą, kurio langai ir sienos 

nėra pažeisti

• Nosį ir burną užsidenkite respiratoriumi ar kitu audiniu

• Nelieskite jokių daiktų ar nuolaužų, nes jie gali būti užteršti 

radioaktyviosiomis medžiagomis

RADIACINIS PAVOJUS 
(Kai esate lauke, saugokite kvėpavimo takus)

pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia 

pagalbos



• Atsargiai nusivilkite viršutinius drabužius, jų nepurtykite ir 

nevalykite, stenkitės kuo mažiau liestis prie drabužių 

paviršiaus (jeigu yra galimybė, persirenkite švariais 

drabužiais)

• Švelniai nusiprauskite po tekančiu vandeniu su muilu. 

Prausiantis reikia stengtis neužteršti akių, burnos, nosies ir 

žaizdų

• Jeigu nėra tekančio vandens, valykite atviras kūno vietas 

(rankas, veidą) sudrėkintu švariu audiniu ar drėgnomis 

servetėlėmis, dažnai jas keičiant

RADIACINIS PAVOJUS 
(Kai grįžote iš lauko nusiprauskite ir persirenkite)

pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia 

pagalbos (nepamirškite apie augintinius)



• Uždarykite ir užsandarinkite pastato langus (užklijuoti juos 

lipnia juosta) bei duris

• Užsandarinkite vėdinimo angas, dūmtraukius, išjunkite oro 

kondicionavimo sistemą 

• Radioaktyviosios medžiagos nusėda pastatų išorėje, todėl 

saugiausia būti kuo giliau pastato viduje ir kuo toliau nuo 

pastato išorinių sienų ir stogo (rekomenduojama likti pastato 

centre ar rūsyje). Skubiai įsijunkite radijo imtuvus, 

televizorius išklausykite skelbiamą informaciją ir 

rekomendacijas, kaip elgtis

RADIACINIS PAVOJUS 
(Kai esate pastato viduje, sekite informaciją)

• Mokykloje vyktų vaikų subūrimas bendrojo naudojimo 

patalpose



• Avarijos paveiktoje teritorijoje rekomenduojama nevalgyti 

vaisių, daržovių, žuvies, žvėrienos, negerti pieno, nes jie gali 

būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis

• Vartokite maisto produktus ir gėrimus, esančius sandariose 

pakuotėse (plastikiniai maišeliai, indeliai, buteliai, stiklo ir 

metalinės pakuotės), taip pat jeigu jie buvo kitaip apsaugoti 

nuo galimo radioaktyviojo užterštumo

RADIACINIS PAVOJUS 
(Vartokite saugius maisto produktus)

pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos



Jeigu nėra galimybių radioaktyviuoju jodu užterštus maisto 

produktus, pieną ir geriamąjį vandenį pakeisti neužterštais, 

rekomenduojama blokuoti skydliaukę stabiliuoju jodu.

RADIACINIS PAVOJUS 
(Blokuokite skydliaukę jodu)

pasirūpinkite vaikais ir kitais artimaisiais, kuriems reikia pagalbos



PASIRŪPINKITE TĖVŲ SUTIKIMO GAVIMU



• Įvedama karo padėtis, skelbiama ir vykdoma mobilizacija, 

įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos gali gauti 

privalomuosius darbus ir užduotis, kurių reikalauja karinės 

padėties aplinkybės 

• Įvedus karo padėtį pertvarkoma įstaigų veikla siekiant 

užtikrinti gyvybiškai svarbių funkcijų atlikimą, paskiriamos 

netradicinės užduotys (pvz. mokykla gali būti pilnai 

pertvarkoma visuomenei skirtų ir būtinų paslaugų teikimui)

KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 

Gynybos klausimus svarsto Valstybės gynimo taryba kartu su 

NATO aljansu.



• kuo skubiau susiraskite priedangą požeminę pėsčiųjų perėją, 

tunelį, pastatų rūsį ir ten pasislėpkite

• nevaikščiokite ir nevažinėkite gatvėmis ir atviromis 

teritorijomis

• pagal galimybes klausykitės pranešimų per Lietuvos 
nacionalinio radijo ar televizijos programą, tikrinkite 
pranešimus mobiliajame telefone

KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(Jeigu važiuojate automobiliu arba esate lauke)

Neilgiems būtiniems maršrutams verčiau eikite pėsčiomis, o ne 

važiuokite automobiliu.



• be ypatingos priežasties nepalikite namų
• imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite 

užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, 
įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei 
toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje

KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(Jeigu esate namuose)

stenkitės be būtino reikalo neskambinti mobiliojo ar fiksuoto ryšio 
telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. 
Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, 
sužeistuosius ar netikėtą pavojų.



KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(evakuacija į mokyklos pastato rūsį)

• pranešama per mokyklos telefonijos sistemą bei „skambučio“ 
garsiakalbius

• nutraukiami visi vykdomi darbai
• mokiniams griežtai bet ramiai nurodoma nebėgant, skubiai 

leistis į pastato rūsį prie savo persirengimo spintelių (įsitikinti, 
kad niekas neliko klasėje, įsiminti klasėje esančių vaikų skaičių) 

• pradinių klasių mokytojos palydi vaikus į technologijų kabinetus 
ir valytojų patalpas

• prie tuščios klasės uždarytų durų paliekama kėdė
• apačioje suskaičiuojami mokiniai ir ši informacija perduodama 

administracijos darbuotojams
• patalpų optimizavimo darbai

Esant reikalui, patys priimkite sprendimus ir veikite pagal susidariusią situaciją



KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(Pasirodžius priešiškiems kariams)

• jeigu matote svetimus kareivius, nesiartinkite prie jų, būdami 
šalia galite tapti taikiniu ar atsitiktinės kulkos auka

• nebūkite smalsūs, nepasiduokite pagundai pasižiūrėti į karinę 
techniką, ginklus ar ginkluotus žmones iš arčiau – smalsuoliai 
gali būti palaikyti šnipais

• neleiskite vaikų į gatves, jie smalsūs ir gali patekti po tanko 
vikšrais, rasti sprogmenį ar neiššovusių sprogmenų

• nefilmuokite ir nefotografuokite priešo kareivių arba darykite 
tai nepastebimai

• kalbėdami su ginkluotu žmogumi, nelaikykite rankų kišenėse, 
nedarykite staigių judesių. Nesiginčykite su žmogumi, kurio 
rankose ginklas. Jeigu į jūsų esama vietą ateina ginkluoti 
žmonės ir ketina ten įsikurti, stenkitės palikti šią vietą



• kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra 

galimybė, pasinaudokite priedanga

• nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai 

kurios skeveldros nukrinta netoli sprogimo vietos po 

keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) 

sprogstamieji užtaisai

• įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrinta, nedelsdami 

pasišalinkite saugiu atstumu

• jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. 

Naudotis liftais griežtai draudžiama.

KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(Sprogimo vietoje)

Padėkite sužeistiems žmonėms evakuotis į saugią vietą ir suteikite 

pirmąją medicinos pagalbą. Pasirinkdami saugią vietą, atkreipkite 

dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis 

gali sugriūti.

Padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius.



• jeigu esate lauke, nebėkite, o nedelsdami griūkite ant žemės ir 

rankomis prisidenkite galvą. Griūkite ten, kur stovite, 

neieškokite švaresnės vietos. Kol aidi šūviai, stenkitės kuo labiau 

prisispausti prie žemės, o jiems nutilus šliaužkite į patikimesnę 

vietą (požeminę perėją, rūsį, pastato pirmą aukštą, griovį, už 

šiukšlių konteinerio ir pan.)

• pasigirdus šūviams kai esate pastato viduje, nesiartinkite prie 

langų, nedelsdami griūkite ant grindų, nušliaužkite iki jungiklio 

ir išjunkite šviesą, kad nebūtumėte matomi, šluotos kotu (ar kuo 

nors panašiu) užtraukite užuolaidas, šliaužkite į patalpą be langų

KARINĖ GRĖSMĖ (ORO PAVOJUS) 
(Susišaudymo vietoje)



Organizuotas gyventojų perkėlimas būtų vykdomas savivaldybės transportu.
Evakuaciją galima nuosava transporto priemone, vadovaujantis nurodytais 
maršrutais. Reikėtų vykti vienu automobiliu (mažesnė tikimybė pasimesti, mažiau 
tr. priemonių keliuose).

Išvykstant rekomenduojama pasiimti būtiniausius daiktus: 
• Svarbiausius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, nuosavybės 

dokumentus) 
• Negendančių maisto produktų 2–3 dienoms 
• Geriamojo vandens 
• Pinigų 
• Vaistų 
• Drabužių 
• Higienos reikmenų 
• Nešiojamąjį radijo imtuvą 
• Žibintuvėlį 
• Atsarginių elementų 
• Degtukų 
• Žvakių 
• Mobilųjį telefoną ir jo įkroviklį. 

Svarbu pasirūpinti naminiais gyvūnais, pasiimkite juos kartu. Prieš išvykstant iš 
namų reikia užsukti vandenį ir dujų sklendes, visus elektros prietaisus išjungti iš 
elektros lizdo, uždaryti langus ir užrakinti duris.

EVAKUACIJA



Jeigu esate namuose kuriuose nesaugu, eikite į artimiausią, 

apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą, kolektyvinės apsaugos statinį, 

kur jums bus suteiktas prieglobstis ir pagalba (Pvz. Vilniaus Šolomo

Aleichemo ORT gimnaziją (J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius)).

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI 

https://www.lt72.lt/?page_id=3040

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI 

https://www.lt72.lt/?page_id=3040


REKOMENDUOJAMA MEDŽIAGA SUSIPAŽINIMUI

Gyventojų švietimui skirta svetainė, kurioje pateikiama informacija, kaip pasirengti ekstremalioms situacijoms: 

https://www.lt72.lt/

Informaciją apie gyventojų perspėjimo sirenų vietas, kolektyvinės apsaugos statinius, gyventojų evakavimo punktus ir kt.: 

https://maps.vilnius.lt/civiline-sauga#layers

Civilinės saugos rekomendacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.388656/asr

Šeimos planas: https://www.lt72.lt/?page_id=3054

Radiacinio fono stebėjimas Facebook: @Radiacinės saugos centras

https://www.rsc.lt/index.php/pageid/314
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