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FAKTAS:
Lietuvoje karas 

nevyksta!

Visko 
suplanuoti 
neįmanoma

Visai
neplanuoti
nepatikima

Kai kuriuos 
veiksmus 

galima 
suplanuoti 

detaliai 

… tačiau iš anksto pasirengti reikia... 
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?

• Sprogimai, apšaudymai..
• Griūvantys pastatai, dūžtantys langai…
• Ginkluoti kareiviai…
• Gaisrai...
• Nėra elektros, vandens, dujų, šildymo…
• Maisto atsargos baigiasi labai greitai…
• Nėra degalų…
• Nėra vaistų, dezinfekcinių medžiagų…
• Nėra namų…

Ekstremaliosios 
situacijos Karas

• Griūvantys pastatai, medžiai, 
dūžtantys langai…

• Gaisrai...
• Nėra elektros, vandens, dujų, 

šildymo…
• Maisto atsargos baigiasi labai greitai…
• Užteršta aplinka..
• Užtvinusi teritorija...
• Plintantis virusas...

Civilinės saugos užduotys tokios pat
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• Karo padėties metu gelbėjimo, evakavimo, paieškos, įvykio, 
ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių 
šalinimo ir kiti neatidėliotini darbai vykdomi, žuvę asmenys laidojami 
Civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka. 

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas

Ekstremalioji situacija

Nepaprastoji padėtis

Karinė teritorija

Mobilizacija 

Karo padėtis

Kilus didelio mąsto nelaimėms, valstybėje ar jos dalyje gali 
būti skelbiamos/įvedamos šios teisinės padėtys:

Taikos metas

Karo padėtis

Be ginklo

Su ginklu

Kuo skiriasi ekstremalioji situacija nuo 
karo padėties?
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Ekstremalieji įvykiai, dėl kurių kyla 
pavojus valstybės saugumui

• Užsienio valstybės karinių vienetų skaičiaus gretimos valstybės pasienio teritorijose 
padidėjimas, veiksmų suaktyvėjimas, karinės galios demonstravimas prie Lietuvos 
Respublikos valstybės sienos;

• Nesankcionuotas užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų Lietuvos Respublikos valstybės 
sienos kirtimas;

• Asmenų ar asmenų grupių neteisėti ir (ar) ginkluoti veiksmai, nukreipti prieš valstybės 
suverenitetą, konstitucinę santvarką;

• Pasienio sargybos, valstybės sienos apsaugos objekto ar įrenginio apšaudymas ar 
užpuolimas;

LRV gali paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Karinė teritorija
• Teritorija, kurioje Lietuvos kariuomenė taikos metu vykdo karinę 

operaciją ir gali naudoti karinę jėgą:
• saugant Lietuvos Respublikos teritoriją;
• stebint, kontroliuojant ir ginant Lietuvos Respublikos oro erdvę, teritorinę jūrą;
• saugant karines teritorijas, jose esantį ar už karinių teritorijų ribų vežamą svarbų 

karinį turtą; 
• teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo 
statuto patvirtinimo įstatymas

• Sprendimą dėl kariuomenės panaudojimo reaguojant į 
vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos 
pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos 
aktams priima LR Prezidentas. Jo sprendimą tvirtina Seimas. 
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Mobilizacija
• Valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų veiklos 

pertvarkymas, 
• Karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą ginti valstybės 

ir (ar) vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinių įsipareigojimų.

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir 
priimančiosios šalies paramos įstatymas

• Skelbia Seimas 
• Ginkluoto užpuolimo atveju – Prezidentas. Jo sprendimą 

tvirtina Seimas. 
• Visuotinė arba dalinė - visoje valstybėje arba jos dalyje.
• Nurodoma kokios priemonės turi būti vykdomos.

Paskelbus mobilizaciją, valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigos vykdo 
valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis

Karo padėtis
• Ypatinga teisinė padėtis, įvedama prireikus ginti Tėvynę arba vykdyti 

Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus.
• Jos metu taikomas specialus įstatymuose nustatytas valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų juridinių asmenų, 
organizacijų, veiklos, asmens teisių, laisvių ir pareigų reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas

• Įveda Seimas 
• Ginkluoto užpuolimo atveju – Prezidentas. Jo sprendimą 

tvirtina Seimas. 
• Karo padėtis gali būti įvesta visoje valstybėje arba jos dalyje.

Skelbiama mobilizacija, jeigu prieš tai ji nebuvo paskelbta.
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Gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos  
vykdomos ir karo padėties metu
kurių neatliekant kyla grėsmė valstybės ir visuomenės saugumui ir stabilumui

Valstybės gynyba:
Ginkluota gynyba, kibernetinis 
saugumas, elektroniniai ryšiai, 
YS informacinė infrastruktūra, 

žvalgyba ir kontržvalgybas

Valstybės valdymas ir 
savivaldybių institucijų veikla:

Prezidentas, Seimas, LRV, 
svaivaldybių institucijos, teismai, 

prokuratūra, visuomenės 
informavimas, kultūros vertybių, 

dokumentų, archyvų apsauga

Ekonomikos ir civilinės 
infrastruktūros 

funkcionavimas:
Finansų, energetikos, 

transporto sistemų veikla, 
radioaktyvių atliekų tvarkymas

Gyventojų būtinųjų poreikių 
tenkinimas:

Asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
gyventojų aprūpinimas maistu 

ir vandeniu, aplinkos taršos 
nustatymas

Vidaus saugumas:
Viešoji tvarka, visuomenės 
saugumas, civilinės saugos 

sistemos veikla

Tarptautinė veikla:
LR diplomatinių atstovybių 

užsienyje veiklos tęstinumas, 
bendradarbiavimas su 

tarptautinėmis organizacijomis 
ir užsienio valstybėmis

KAM nustatyti ūkio subjektai privalės:
• Tiekti valstybės, ginkluotųjų pajėgų ir (ar) visuomenės reikmėms 

reikalingas prekes ir (ar) paslaugas, 
• Užtikrinti savo veiklos tęstinumą.

Vyriausybė ar savivaldybės administracijos direktorius gali:
• nustatyti būtinąsias užduotis ūkio subjektams ir/arba piliečiams, 

reikalingas valstybės gynybos ar kitų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų 
atlikimui užtikrinti;

• pavesti atlikti tokias funkcijas,  kurių jie įprastai neatlieka, bet kurios yra 
būtinos siekiant apsaugoti valstybės suverenumą, teritorijos vientisumą, 
konstitucinę santvarką, karo padėties metu užtikrinti viešąją tvarką ar 
visuomenės saugumą.

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas
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Paskelbta mobilizacija ar karo padėtis nereiškia, 
kad visi turi „pasislėpti“ arba „pabėgti“.

Karo metu negalės evakuotis:

• Karo prievolininkai;
• Civilinio mobilizacinio personalo rezerve įrašyti asmenys (turintys 

funkcijų, atliekamų mobilizacijos metu ir (ar) teikiant priimančiosios 
šalies paramą*);

• Darbuotojai, atliekantys funkcijas, kurios reikalingos ūkio subjektams 
nustatytoms būtinosioms užduotims** vykdyti

*Priimančiosios šalies parama – darbai, prekės ir paslaugos, suteikiamos atvykstančioms pajėgoms.
**Būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių 
neatlikus atsirastų arba galėtų atsirasti žala nacionaliniam saugumui, gyventojams, aplinkai ar turtui.

Pasikalbėkite su šeimos nariais
• Išsiaiškinkite, kokių nelaimių gali nutikti;
• Pasikalbėkite apie kiekvieno šeimos nario veiksmus karo atveju; 
• Išsiaiškinkite kur galėsite pasislėpti ir kur evakuotis; 
• Išsiaiškinkite su visais šeimos nariais, kurios vietos namuose saugiausios, 

kokiais  atvejais reikėtų slėptis kuo toliau nuo langų, kokiais atvejais slėptis 
negalima;

• Kaip veiksite, jeigu nutikus nelaimei visi būsite skirtingose vietose?
• Kaip pasirūpinsite mažais, senais ir negalią turinčiais šeimos nariais?
• Numatykite, kur susitiksite, jeigu, nutikus nelaimei, visi būsite skirtingose 

vietose ir jeigu reikės staiga palikti namus;
• Numatykite šeimos narių susitikimo vietas: jeigu pas jums artimus žmones 

turėkite užrašytus adresus, telefonus;
• Pagalvokite kaip pasirūpinsite augintiniais.
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Būtiniausi 
reikmenys
72 val

Pasirūpinkite būtinaisiais reikmenimis ir 
atsargomis

Tiks ir kitiems, nenumatytiems atvejams

1 komplektas
„SLĖPTUVĖ“

3 – Atsargos
„LIEKU NAMUOSE“ 

2 komplektas
„EVAKUACIJA“
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1 komplektas
„SLĖPTUVĖ“
• Dokumentai
• Pinigai
• Vanduo 
• Būtiniausi vaistai
• Mobilus telefonas
• Maisto (užkandžių)
• Asmeninės apsaugos priemonės, 
• Patogūs ir šilti drabužiai

Tiks ir kitiems, nenumatytiems atvejams

2 komplektas
„EVAKUACIJA“   

• Dokumentai
• Pinigai
• Maistas kelionės laikotarpiui, 

kurio nereikia gaminti: koncervai, 
džiovinta mėsa, duona, riešutai

• Vanduo - ne mažiau kaip 2 litrai 
vienai dienai kiekvienam;

• Būtiniausi vaistai
• Asmeninės apsaugos priemonės 
• Patogūs ir šilti drabužiai
• Svarbūs ir brangūs daiktai
• Papildomas kuro bakelis

Rinkinys priklauso nuo:
• kelionės iki saugios vietos trukmės;
• evakavimosi būdo -

automobiliu/autobusu/traukiniu/pėsčio
mis;

• vietos į kurią evakuojatės;
• individualių poreikių.
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Būtiniausi reikmenys evakuojantis 1
• dokumentai (pasas, asmens tapatybės kortelė, socialinio draudimo pažymėjimas, 

draudimo polisai, gimimo ir mirties liudijimai, nuosavybės dokumentai);
• pinigai (grynieji ir kreditinės kortelės); 
• vanduo (ne mažiau kaip 2 litrus vienai dienai kiekvienam šeimos nariui); 
• Vaistai:

• pirmosios medicinos pagalbos reikmenys (dezinfekcijai, nuo skausmo, temperatūros) 
• nuolat vartojamų vaistų atsargos; 
• specialios individualios priemonės (pvz., vatos ir marlės raištis, nuolat vartojamų vaistų 

receptai ar jų kopijos, klausos aparato ar invalido vežimėlio atsarginės baterijos, atsarginiai 
akiniai ir kt.);

• šeimos narių mobilieji telefonai ir jų pakrovėjai.
• nešiojamasis žibintas su atsarginiais elementais; signalinės priemonės; 
• degtukai (įpakuoti į vandeniui atsparią pakuotę), žiebtuvėliai; 
• nešiojamasis radijo ar televizijos imtuvas su atsarginiais elementais; 
• atsarginis automobilio raktų komplektas; 

Būtiniausi reikmenys evakuojantis 2
• virtuviniai reikmenys (skardinių atidarytuvas, vienkartinės stiklinės, 

lėkštės, universalus peiliukas, šiukšlių maišai); 
• sanitarinės ir higienos priemonės (tualetinis popierius, šiukšlių maišai, 

vienkartinės servetėlės, rankšluosčiai, muilas, dezinfekavimo 
priemonės, šampūnas, dezodorantas, dantų pasta ir dantų šepetėlis, 
šukos, lūpų balzamas ir kt.); 

• priemonės praleisti laikui laukiant (knygos, žaidimai, žaislai vaikams); 
• šeimyninės relikvijos, kelios šeimos nuotraukos; 
• kiti reikmenys (popierius, rašiklis, siūlai ir adatos, kastuvėlis, replės, 

veržliaraktis, švilpukas, palapinė, kompasas, virvė, lipni juosta ir pan.);
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Pasirūpinkite tinkama apranga
• Komplektas atsarginių drabužių kiekvienam šeimos nariui 

(avalynė, neperšlampamos striukės, kepurės ir pirštinės, šilti 
drabužiai, akiniai):
• Rūbai turi apsaugoti nuo šalčio (karščio), vėjo ir kritulių. 
• Rūbai turi būti laidūs orui.
• Geriau 5 sluoksniai, nei vienas storas. 

• Turėkite antklodę ar miegmaišį kiekvienam šeimos nariui;
• Turėkite polietileninių apsiaustų nuo lietaus.

Būtinaisiais reikmenimis ir atsargomis 
pasirūpinkite iš anksto

• Iš anksto turėkite sudėtus reikalingus daiktus, kurių gali prireikti ne tik 
skubiai evakuojantis, bet ir liekant nelaimės atveju namie;

• Laikykite juos visai šeimai žinomoje vietoje, kad prireikus būtų galima 
greitai paimti.

• Turėkite sandarią, tvirtą kuprinę, kurią lengva pakelti;
• Prie kuprinės iš anksto pritvirtinkite kortelę, kurioje nurodytas vardas ir 

adresas (tam atvejui, jeigu daiktai bus pamesti);
• Smulkesnius reikmenis galite nuolat laikyti mašinos bagažinėje - net jeigu 

negalėtumėte grįžti namo, jausitės gerokai komfortiškiau. 
• Dokumentų originalus laikykite saugioje vietoje;
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3 komplektas
„ATSARGOS“

• Maisto atsargos
• Vanduo
• Alternatyvus elektros tiekimo šaltinis;

• Generatorius, kuro atsargos generatoriui
• Alternatyvus šviesos šaltinis
• Alternatyvus šilumos šaltinis
• Sąlygos miegui ir poilsiui

Kaupiama vietoje, kurioje ketinama išgyventi karo laikotarpį.

„Atsargos“ - vanduo
12 litrų vienam žmogui!!!
(maistui, higienai, valgio gaminimui)

• Nutrūks vandens tiekimas – kol galite, pripildykite visas talpas 
vandeniu (net vonią); 

• Numatykite, kuri talpa bus geriamam vandeniui, kuri -
techniniam. Geriamą vandenį laikykite talpoje su dangčiu, kad 
vanduo neišsilaistytų ir kad į jį nepatektų nešvarumai;

• Vandens atsargas imkite iš šulinių, gręžinių, atvirų vandens 
telkinių.  Miestuose vandens gausite centralizuotai: 
priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, ligoninėse, veikiančiuose 
kolektyvinės apsaugos statiniuose;

• Jeigu įmanoma, aplink namus sustatykite metalines talpas 
lietaus vandeniui surinkti;  
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„Atsargos“  - maistas

• Makaronai;
• Arbata;
• Kava;
• Koncervai;
• Lašiniai;
• Džiovinta mėsa;
• Druska...
• Sultinio kubeliai..
• Kruopos..
• Daržovės...
• ...

• Lazdyno riešutai;
• juodas šokoladas, šokoladas su riešutais;
• medus, 
• cukrus gabaliukais,
• saldainiai-ledinukai,
• Iris saldainiai,
• chalva,
• šokoladinio gėrimo milteliai,
• saldintų gėrimų milteliai,
• šokoladiniai ar pan. 
• sausainiai,
• džiovinti vaisiai ar jų mišinys; 

+ maistas kūdikiams, senyvo amžiaus arba turintiems laikytis specialios 
dietos žmonėms, augintiniams..

Parduotuvės nedirbs – sukaupkite maisto atsargų kol galite..

Jeigu likote be maisto...

• Mieste maisto saugiausia gauti vietose, kur centralizuotai dalinama 
humanitarinė pagalba;

• Apgriautuose parduotuvėse ar prekybos vietose galima surasti 
būtinų maisto produktų ar kitų buities priemonių. Tačiau ieškodami 
maisto tokiose vietose būkite atsargūs – jose gali būti nesprogusių 
ar tyčia paliktų sprogmenų;

• Vandens ir maisto paieškai ir atsigabenimui į jūsų gyvenamąją vietą 
naudokite dviratį  ar karutį. Taip atkreipsite mažesnį priešiškų karių 
dėmesį;
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Jeigu liktumėte be elektros...
• Išjunkite šviesas, palikite įjungtą tik vieną šviestuvą, kad žinotumėte, 

kada vėl atsiras elektra;
• Išjunkite iš elektros tinklo visus prietaisus, kad, staiga atsiradus elektrai, 

dėl viršįtampio jūsų prietaisai nebūtų sugadinti;
• Perkelkite maistą iš šaldytuvo į šaldiklį;
• Norėdami išsaugoti maisto atsargas, kuo rečiau darinėkite šaldytuvą 

(uždarytas šaldytuvas reikalingą šaltį laiko apie 4 valandas);
• Pasišviesdami žvakėmis, elkitės ypač atsargiai, kad nesukeltumėte 

gaisro.
• Pasidomėkite, gal kaimynams reikia pagalbos, padėkite jiems.

Jokiu būdu nestatykite elektros generatoriaus namo viduje, 
kad neapsinuodytumėte anglies monoksidu (smalkėmis).

Slėptis???
Pasislėpti galima ne nuo karo, o 
nuo priešo antpuolio...
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• Išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir 
vandenį.

• Pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas 
asmeninės apsaugos ir medicinos pagalbos priemones, būtiniausių 
vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią priedangą (rūsį, požeminę 
perėją).

• Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, slėpkitės 
rūsyje ar kitoje priedangoje.

• Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus.

Kada slėptis?
Išgirdus kaukiantį, pulsuojantį  (9 sekundės 
kaukimo – 6 sekundės pauzė) sirenos kauksmą ir 
pranešimus, kad skelbiamas „Oro pavojus“,
įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę:

Oro pavojaus metu slėptis arti esančiose 
tvirtose požeminėse patalpose!

• Gyvenamųjų namų rūsiuose;
• Artimiausių didelių pastatų rūsiuose;
• Požeminėse automobilių stovėjimo 

aikštelėse;
• Kolektyvinės apsaugos statinių rūsiuose..
• Daugiaaukščių pastatų žemutinių aukštų 

vidinėse patalpose;
Neieškokite gyventojams skirtų specialių 
„slėptuvių“ ir „bunkerių“...

Kolektyvinės apsaugos 
statinio žymėjimo ženklas 

Kur slėptis?



3/22/2022

17

• Kuriuose turi būti užtikrinta technologinio proceso normali 
veikla arba jo saugus funkcionavimas ekstremaliųjų situacijų ar 
karo metu;

• Kuriuose vienu metu dirba arba nuolat būna daugiau kaip 200 
asmenų;

• Kuriuose užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas 
gyventojams: medicininis aptarnavimas, pagrindinių maisto 
produktų gamyba, transporto ir ryšių paslaugos, elektros, 
šilumos, dujų, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kitos 
komunalinės paslaugos.

Dirbantiems asmenims galima pritaikyti 
kolektyvinės apsaugos patalpas, numatytas ūkio 
subjektuose, kuriuose jos turi būti numatytos:

• Jeigu nėra rūsio, slėptis vidinėse 
patalpose:
• žemutiniame pastato aukšte
• kuo toliau nuo langų ar stiklinių durų;
• saugiai ir greitai pasiekiamose;
• tvirtų konstrukcijų;
• lengvai užsandarinamose, maksimaliai 

sumažinant oro patekimą iš išorės...

Netinkamos patalpos, kurios ribojasi su sprogiomis ar 
gaisringomis gamybinėmis ar sandėliavimo patalpomis 
ar per kurias nutiesti magistraliniai dujų, garų, 
perkaitinto vandens ar suslėgtojo oro tinklai;
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• Veiklos vykdymui užtikrinti būtinos priemonės:
• generatoriai, prožektoriai, elektriniai šildytuvai, ryšio priemonės, kuras, geriamasis 

vanduo (buteliukuose), maisto daviniai, užklotai, durų ir (ar) langų sandarinimo 
priemonės, dozimetriniai matuokliai, dozės galios matuokliai ir kt.;

• Asmeninės apsaugos priemonės: kvėpavimo takų, odos, galvos, akių 
apsaugos priemonės ;

• Medicinos priemonės – medicininės kaukės, pirštinės, termometrai; 
vienkartinės

• Vaistiniai preparatai – kalio jodido tabletės
• Biocidai – rankų antiseptikai, paviršių dezinfekantai;

Nuo 2022 m. privalomos kaupti atsargos 1-30 dienų 
(įstaigose, ūkio subjektuose, atsižvelgiant į kylančias 

rizikas ir vykdomų funkcijų pobūdį):

Jeigu turite rūsį – paverskite jį slėptuve nuo priešo 
antskrydžių

GREITAI PASIEKIAMAS. 
SU ATSARGOMIS IR BŪTINIAUSIAIS REIKMENIMIS
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• Palei sieną sukalkite tvirtas plačias lentynas. Esant reikalui  
lentynos daiktams sudėti gali būti panaudotos kaip suolai ar 
gultai.

• Iš anksto pagalvokite apie antrą išėjimą iš rūsio ir įsirenkite jį 
(langas);

• Ten laikykite dalį atsargų (vandens, maisto), šiltų drabužių, 
būtinųjų reikmenų;

• Atneškite į rūsį portatyvinę viryklę (dujinę), žibalinę lempą...
• Vandeniui laikyti turėkite 40 l talpos bidoną ar kitą talpą. 

Jeigu turite rūsį – paverskite jį slėptuve nuo priešo 
anskrydžių 2

• Rūsio grindis išklokite lentomis ar medžio plokštėmis  šilumai 
sulaikyti.

• Jeigu rūsys su langais, turėkite maišų. Rūsio langai iš išorės turi būti 
uždengti smėlio pripiltais maišais, kad į vidų nepatektų  skeveldros. 

• Reikės įsirengti ventiliaciją. Tam tiks  apie 150 mm skersmens 
vamzdis. Pagalvokite, kaip galėsite greitai jį pritaikyti. 

• Jeigu rūsyje turite krosnelę, jos dūmtraukis turėtų būti išvestas į 
lauką, o grindys po krosnele apsaugotos nuo galimo užsidegimo: 
išklotos plytomis, uždengtos betonine plokšte ir pan.  

• Pagalvokite ir iš anksto nuspręskite – kurioje vietoje įrengsite tualetą.  
Tam galima naudoti  kibirą su dangčiu.  

Jeigu turite rūsį – paverskite jį slėptuve nuo priešo 
anskrydžių 2
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• Jeigu gyvenate daugiabutyje, tikėtina, kad rūsyje slėpsitės ne vieni, todėl  
galėsite kooperuotis su kaimynais:
• Užteks kelių krosnelių visam rūsiui – pastatyti šalia rūsio langų, o 

dūmtraukius išvesti pro langus;
• Krosnelės atliks ir apšvietimo funkciją;
• Galėsite skirti vieną patalpą maistui;
• Galėsite skirti atskirą patalpą tualetu;
• Galėsite bendrai gaminti valgį; 
• Galėsite bendrai  ieškoti kaip papildyti maisto produktų ir vandens 

atsargas.

Jeigu turite rūsį – paverskite jį slėptuve nuo priešo 
anskrydžių 3

Likti karo zonoje ar evakuotis?
• Evakuotis, jeigu:

– Esate intensyvių mūšių zonoje;
– Privalote evakuoti pažeidžiamus šeimos narius;
– Neturite saugaus prieglobsčio;
– Nutrūkęs gyvybiškai būtinų paslaugų teikimas... 

• Likti, jeigu:
– Nusprendėte priešintis;
– Turite vykdyti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, 

privalomas paskelbus mobilizaciją (valstybines 
mobilizacines užduotis) arba būtinąsias užduotis;

– Neturite kur vykti...
– Turite pakankamai saugų prieglobstį.
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Kaip evakuotis?
• Autobusais, automobiliais;
• Geležinkelio transportu;
• Pėsčiomis (pėsčiųjų kolonomis)

Aplinkybės: karo poveikis, evakuacijos kelių būklė, 
gyventojų būklė, oro sąlygos nulemia evakavimosi 
būdus

Kur evakuotis?
• Į atokesnį Lietuvos regioną (toliau nuo 

strateginių ir karinių objektų)
• Į kitas valstybes (link valstybės sienos)

Mieste išgyventi sunkiau...

• Jeigu galite – kuo skubiau išvykite iš 
miesto į gyvenvietę, kaimą, pas draugus, 
giminaičius:

• Kartu bus lengviau apsiginti nuo plėšikų..
• Ten galima išgyventi be elektros, dujų...
• Ten yra vandens...
• Ten galima lengviau apsirūpinti maistu (daržas, 

žuvys upėje, gyvuliai )...
• Ten turbūt nevyks mūšiai...
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Būkite pasirengę išvykti 
bet kuriuo metu...

• Automobilio bakas visada turi būti pilnas.
• Išvykimo keliai turi būti apgalvoti iš anksto. Iš anksto 

susiplanuokite maršrutą, numatykite kur galėtumėte 
laikinai apsistoti, pralaukti neramumus ar sulaukti 
pagalbos iš šalies;

• Būtiniausi daiktai turi būti sudėti iš anksto, kad negaišti 
laiko.

• Išvykti geriau per anksti negu per vėlai (kai kelius jau 
kontroliuoja priešiški kariai).

Prieš išvykdami...
• Surinkite būtiniausius reikmenis, kurių jums gali prireikti evakavimo 

metu ir apsistojus kitoje vietoje.
• Persirenkite drabužiais, kurie suteiks tam tikra apsaugą (ilgos kelnės, 

neperšlampamos striukės, guminiai batai, kepurės).
• Prieš išvykstant apsaugokite savo namus: 

• įneškite į namus lauko baldus, vaikų žaislus, 
• atjunkite vandenį ir dujas,
• išjunkite iš elektros lizdų visus elektros prietaisus,
• išimkite produktus iš šaldytuvų ir šaldiklių,
• uždarykite ir užrakinkite duris ir langus,
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Jeigu pavėlavote laiku išvykti ir 
reikia evakuotis pėsčiomis...
• Turite atrodyti kaip civiliai: nesirenkite chaki ar kamufliažinių 

spalvų rūbais, venkite matomoje vietoje pakabintų medžioklinių 
peilių ar gertuvių...

• Tai, ką pasiėmėte su savimi ( maisto atsargos, būtiniausi daiktai) 
išskirstykite į dalis – geriau penki ryšulėliai, nei vienas 
milžiniškas lagaminas!!!

• Būtinai susidėkite vieną mažesnę kuprinę, kurioje būtų maisto ir 
vandens, ir jos niekada nenusiimkite.

Evakuodamiesi pėsčiomis stenkitės 
vengti pavojingų vietų…

• Į kelią eikite tik prašvitus ar šviesiu paros metu...
• Venkite nežinomų ar abejotinų kelių, nes taip galite nuklysti nuo savo tikslo ir 

atsidurti pavojuje; 
• Eidami nesubėkite, stenkitės būti ramūs ir panašūs į civilius norinčius išeiti ( 

juk taip ir yra)...
• Jeigu gerai pažįstate miestą, stenkitės apeiti postus...
• Venkite kelių pro strateginius objektus...
• Jeigu reikia pernakvoti mieste – geriau atviroje vietoje, o ne tuščiuose 

pastatuose, kuriuose vyko mūšiai ( jie gali būti užminuoti).
• Jeigu gatvėse yra žuvusių, verčiau jų nelieskite..
• Neimkite į rankas ant žemės rasto ginklo nors jis ir sugadintas. Priešo kariai ar 

snaiperiai, pamatę jus su ginklu, gali pašalinti jus kaip galimą grėsmę.
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Karas prasideda staiga. 
Kaip elgtis jeigu gatvėse priešiški kariai?

Į gatves eikite, tik jeigu būtina

• Eikite į miestą tik kai būtina ir tik šviesiu paros 
metu. 

• Vaikų į gatves leisti negalima – jie smalsūs - gali 
patekti po tanko vikšrais, rasti sprogmenį, 
neiššovusių sprogmenų...

• Pėsčiomis mieste saugiau nei automobilyje.
• Moterims ir merginoms ypač pavojinga priešo 

karių draugija jos turėtų rengtis kuo uždaresniais 
ir “beformiais’ rūbais.
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Pasigirdus šūviams gatvėje – nedelsdami 
gulkitės ant žemės

• Ne gulkite – griūkite!!!! Ten kur 
stovite, neieškokite švaresnės 
vietos. 

• Vėliau galėsite nušliaužti į 
patikimesnę vietą ( požeminę 
perėją, rūsį, pastato pirmą aukštą, 
griovį, už šiukšlių konteinerio ir 
pan.).

Ginkluotas žmogus visada „teisus“ ir 
pavojingas

• Niekada nesiginčykite su žmogumi, kurio 
rankose ginklas.

• Kalbėdami su ginkluotu žmogumi, 
nelaikykite rankų kišenėse, nedarykite 
staigių judesių.

• Jei į jūsų namus įeina ginkluoti žmonės ir 
ketina juose įsikurti, išeikite iš namų:
– Šalia žmogaus su ginklu galite tapti 

taikiniu ar atsitiktinės kulkos auka.
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Pasigirdus šūviams būnant patalpose –
nesiartinkite prie langų

• Nedelsdami griūkite ant grindų, po 
langu!

• Nušliaužkite iki jungiklio ir išjunkite 
šviesą, kad nebūtumėte matomas;

• Šluotos kotu ( ar kuo nors panašiu) 
užtraukite užuolaidas;

• Šliaužkite į patalpą be langų (vonios 
kambarys)

Ką daryti jeigu šalia įvyko sprogimas?
• Kriskite ant žemės ir rankomis užsidenkite galvą; 
• Pasinaudokite bet kokia priedanga - pastatas, griovys, dauba, medis. Jeigu esate 

patalpoje – spintelė, stalas, siena; 
• 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 apšaudymas baigėsi ir skeveldros daugiau nekrinta, susiraskite saugią 
priedangą ir dar kurį laiką joje pabūkite (apšaudymas gali atsinaujinti per 1–30 minučių.

• Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai 
draudžiama;

• Rinkdamiesi saugią vietą, venkite apgriuvusių pastatų, nes jie ar jų dalis gali visiškai 
sugriūti;

• Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją 
pagalbą;
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Nebūkite smalsūs

• Jeigu matote kieme kareivius, nesiartinkite 
prie jų;

• Nepasiduokite pagundai pasižiūrėti į karinę 
techniką, ginklus ar ginkluotus žmones iš 
arčiau;

• Filmuoti ir fotografuoti kareivius mirtinai 
pavojinga.

• Smalsuoliai gali būti palaikyti “šnipais”.

Jeigu priešo kariai tikrina patalpas ir 
reikalauja parodyti dokumentus?

• Į patikrinimus reaguokite kaip į būtiną nemalonumą;
• Jeigu priešo kareivis, nukreipęs į jus ginklą, liepia parodyti 

dokumentus – ramiai tai padarykite;
• Nenukreipkite žvilgsnio nuo patikrinimą atliekančių karių, bet ir 

nespoksokite į juos įkyriai;
• Patikrinimo metu stovėkite ramiai ten kur nurodė, nejudėkite, 

nebent liepiama atidaryti vienas ar kitas duris;
• Kad patikrinimas baigtųsi greičiau, pakluskite nurodymams, 

elkitės ramiai ir natūraliai: nesiblaškykite, nesidairykite, 
neplepėkite, pabrėžtinai netylėkite.



3/22/2022

28

Karas sukrečia. 
Kaip padėti sau ir kitiems? 

Neigiamą psichologinį poveikį daro ne tik 
kariniai veiksmai ir tiesioginės netektys. 

Psichologiškai žeidžia ir kelia stresą:
• Netektys (artimųjų, namų, socialinių ryšių)
• Nuolatos kartojami pranešimai apie karo grėsmę;
• TV ekranuose matomi karo vaizdai;
• Nerimastingos kalbos;
• Nežinomybė ir baimė dėl ateities.
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Kaip padėti nukentėjusiems žmonėms?
• Rūpinkitės ir saugokite nuo pavojų. 
• Padėkite parūpinti maisto ir gėrimų, drabužių, apklotų, gultų, minimalių sanitarinių 

sąlygų.
• Pasirūpinkite nukentėjusiųjų fizine būkle ir, jeigu reikia, suteikite pirmąją medicinos 

pagalbą (sutvarstykite žaizdas, duokite vaistų).
• Pasiteiraukite, gal žmonės turi specialiųjų poreikių, – neįgaliųjų vežimėlio, akinių, klausos 

aparatų, vaikštynių, specialios medicinos įrangos. Jeigu galite, parūpinkite juos.
• Kalbėkitės apie tai kas įvyko, kas vyksta. Paneikite jaudinančius gandus, paaiškinkite, kaip 

yra iš tikrųjų.
• Nesakykite „viskas bus gerai“ – nukentėjusiems taip neatrodo, geriau sakykite „taip, 

buvo baisu“, „taip, buvo liūdna“, bet „pavojus jau praėjęs“, „mes esame saugūs“.

Kaip padėti nukentėjusiems žmonėms?
• Būkite tolerantiški galimoms stresinėms reakcijoms. Žmonės jaučia nerimą, baimę, 

pyktį, gali sutrikti atmintis, tapti sunku orientuotis, blaiviai mąstyti, gali atsirasti įvairių 
sveikatos sutrikimo simptomų. Net pačios netikėčiausios reakcijos yra normalios ir 
turbūt neišvengiamos.

• Būkite kantrūs. Jeigu tarp nukentėjusiųjų bus senyvo amžiaus žmonių, prireiks 
kantrybės, nes teks keletą kartų kartoti atsakymus į tuos pačius klausimus – kas 
atsitiko, kas jiems padės, kur jie nakvos ir pan. Su stresą patyrusiais žmonėmis reikės 
kalbėtis aiškiai, glaustai, suprantamais žodžiais, nevartoti specifinių terminų.

• Nepalikite nei vieno žmogaus vienišo. Leiskite jiems suprasti, kad domitės, kad 
suprantate jų būseną ir gerbiate jų jausmus. Nekritikuokite, nekaltinkite.

• Užjauskite nukentėjusius žmones, paskatinkite juos kalbėti ir išklausykite. Padrąsinkite 
ir nuraminkite. Suteikite vilties ir tikėjimo, kad sunkumai bus įveikti.
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Kaip padėti nukentėjusiems žmonėms?

• Skatinkite žmonių pasitikėjimą savimi. Žmonės jaučiasi blogai, kai yra bejėgiai ir labai 
priklausomi nuo tų, kurie juos globoja. Suraskite visiems kokios nors veiklos.

• Skatinkite tarpusavio bendravimą. Adekvačiau į situaciją reaguojančius žmones galima 
paskatinti pasikalbėti su aštriai į situaciją reaguojančiais žmonėmis.

• Padėkite susisiekti su šeimos nariais. Nežinoma šeimos narių buvimo vieta, nežinia, ar 
jie saugūs, didina nerimą ir sunkina psichologinę būklę. Darykite viską, kas įmanoma, 
siekiant išsiaiškinti šeimos narių kontaktus ir su jais susisiekti.

• Norėdami pagelbėti tiems, kurių artimieji žuvo, elkitės pagarbiai ir užjaučiamai. 
Neverskite kalbėti, nekamantinėkite, leiskite pabūti vieniems.

Nelaimė sukrečia ne suaugusius, bet ir 
vaikus. 
• Laikykitės įprastinio režimo ir nusistovėjusios tvarkos;
• Praleiskite su vaikais kaip įmanoma daugiau laiko (žaiskite, veikite, lieskite);
• Kalbėkitės su vaikais ir išklausykite juos;
• Ribokite žiūrimas televizijos laidas;
• Sakykite tiesą, bet negąsdinkite;
• Neskatinkite priešiškumo bei pajuokos;
• Leiskite išreikšti nuomonę;
• Būkite pasirengę aptarti mirties sąvoką;
• Stabdykite bet kokius įžeidinėjimus ar chuliganiškus veiksmus; 
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Kaip padėti sau?
• Nebijokite savo jausmų – jie normalūs ir neišvengiami. Liūdesys, sielvartas – būtinas 

emocinis procesas norintiems atsigauti patyrus netektis.
• Kalbėkite su kitais apie tai ką patyrėte ir ką jaučiate. Pasakykite kitiems savo poreikius 

– noras žinoti, pagalbos poreikis.
• Neatstumkite norinčių Jums padėti ir neatsisakykite suteikti pagalbą kitiems.
• Susiraskite veiklos: fizinės arba protinės. Svarbiausia, kad ji nukreiptų mintis apie 

sukrėtusią situaciją.
• Kurkite planus ateičiai – jie labai padeda atgauti psichologinę pusiausvyrą.
• Persiorientuokite į sėkmę, įsivaizduokite situaciją norimu variantu ir nusiteikite 

geriausiam galutiniam rezultatui!

• Net jeigu labai sunku, prisiverskite nusišypsoti!
• Labai padeda gilaus, lygaus kvėpavimo pratimai..

„Planą“ nelaimės atvejui ir 
„Būtinuosius reikmenis“ 

turėkite jau šiandien.
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Dėkoju už dėmesį.

info@civsauga.lt

www.civsauga.lt


