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Nacionalinė rizikos analizė (atlikta 2012–2013 m., 

atnaujinta 2015 m., 2018 m. ir 2021 m.) 

Pavojus valstybės saugumui -  labai didelė rizika 

 

Ar atsižvelgta į šį pavojų rengiant: 

  Rizikos analizę 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą  

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių 
planą 



• Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir 
gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, 
veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų 
situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. 

(LR Civilinės saugos įstatymas) 

 

• Civilinė gynyba - vykdymas kai kurių ar visų toliau 
išvardytų humanitarinių užduočių, skirtų civiliams 
gyventojams apginti nuo pavojų ir padėti jiems pašalinti 
tiesioginius karo veiksmų ar katastrofų padarinius, taip 
pat sukurti jiems išlikti būtinas sąlygas.  

(1949 m. ŽENEVOS KONVENCIJŲ 1977 m. I Papildomas protokolas (61 str).) 



Humanitarinės (civilinės gynybos) užduotys: 
 
1. Perspėjimas, 
2. Evakuacija, 
3. Slėptuvių įrengimas ir jų tvarkymas, 
4. Šviesos maskavimo priemonių naudojimas, 
5. Gelbėjimo operacijos, 
6. Medicininis aptarnavimas, įskaitant ir pirmąją pagalbą, taip pat religinė 

pagalba, 
7. Kova su gaisrais, 
8. Pavojingų vietovių nustatymas ir pažymėjimas, 
9. Dezinfekavimas ir kitos panašios apsaugos priemonės, 
10. Skubus būsto suteikimas ir aprūpinimas, 
11. Skubi pagalba nelaimę patyrusiose vietovėse atkuriant ir palaikant tvarką, 
12. Skubus būtinų komunalinių tarnybų atkūrimas, 
13. Skubus mirusiųjų laidojimas, 
14. Pagalba siekiant išsaugoti būtinus objektus, 
15. Papildoma veikla, būtina bet kuriai minėtai užduočiai įvykdyti, įskaitant 

planavimą ir organizavimą; 

1949 m. ŽENEVOS KONVENCIJŲ 1977 m. I Papildomas protokolas (61 str) 
 



TARPTAUTINIS CIVILINĖS GYNYBOS ŽENKLAS 

1949 m. ŽENEVOS KONVENCIJŲ 1977 m. I Papildomas protokolas 

( 66 straipsnio 4 punktas), lygiašonis mėlynas trikampis oranžiniame fone 

 

 

 

 

 
 Tarptautinis civilinės gynybos skiriamasis ženklas – tai lygiakraštis žydras trikampis 

oranžiniame fone, kai jis naudojamas civilinės gynybos organizacijų, jų personalo, 
statinių ir inventoriaus, taip pat civilių slėptuvių apsaugai. 

 

 

 



PERSPĖJIMAS 

Perspėjimo sirenomis sistema 

Įspėjamasis garsinis signalas: „Dėmesio 
visiems“ (3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo 
garsinis signalas) 

Įspėjamieji balsu skelbiamas signalas „Oro 
pavojus“ („Oro pavojus. Oro pavojus. Oro 
pavojus. Gresia oro antpuolis. Gyventojai, 
slėpkitės rūsiuose ar kitose priedangose, 
įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite 
nurodymų“ 

 



PERSPĖJIMAS 

Korinio transliavimo pranešimai 

Žiniasklaida 

Kitos priemonės (pasiuntiniai, tarnybiniai 
automobiliai, telefonai, kitos ryšio priemonės) 

Ūkio subjektų, kitos įstaigos veiksmai vykdant 
perspėjimą (darbuotojai, lankytojai) ? 
 Paskirti atsakingą darbuotoją 

 Įsigyti informacijos gavimo ir perdavimo priemones 

 Numatyti procedūras 

 Perspėjimo organizavimas nutrukus elektros energijai? 



EVAKUACIJA 
 

 Įvedus karo padėtį, Vyriausybė skelbia gyventojų 
evakavimą. 

Valstybės lygiu gyventojų evakavimą koordinuoja 
valstybės ESOC, derindamas veiksmus su karo 
komendantu. 

Savivaldybės lygiu – savivaldybės GEPK 
Surinkimo – Tarpiniai – Priėmimo punktai 
 Išankstinis ir skubus evakavimas 
Ūkio subjektų, kitos įstaigos užduotys vykdant 

evakavimą (darbuotojų, pacientų, globotinių) ? 
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Paskelbus gyventojų evakavimą, jiems teikiama būtina 
informacija:  

•Kad evakuotis yra būtina;  

•Per kiek laiko jie privalo išvykti iš nesaugios teritorijos;  

•Kaip bus evakuojami gyventojai, neturintys savo transporto;  

•Kur yra evakavimo punktai (gyventojų surinkimo punktai);  

•Kur yra tarpiniai gyventojų priėmimo punktai (jeigu reikia);  

• Kur reikia evakuotis ir kur yra gyventojų priėmimo punktai (tiems, kurie 
evakuojasi savo transportu);  

•Ką pasiimti;  

•Kokių saugumo priemonių imtis prieš paliekant namus;  

•Kokiais keliais (evakavimosi maršrutais) vykti. 

 



SLĖPTUVIŲ ĮRENGIMAS IR JŲ TVARKYMAS 

 

Slėptuvės  (Slėptuvės sąvoka taikoma tik toms patalpoms, kuriose turi veikti ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centras) 

Kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS) (sąrašas savivaldybės internetiniame puslapyje) 

Kitos saugios erdvės 

 Šaltojo karo metu pastatytos slėptuvės nuo masinio naikinimo 
ginklo 
 171 (nuo jonizuojančios spinduliuotės, kovinių NM, branduolinio sprogimo 

smūgio bangos) (Kauno m.) 

 29 (nuo jonizuojančios spinduliuotės) (Kauno m.) 

 Talpa, viso 37 691 gyventojas (Kauno m.) 

 Esami rūsiai, pusrūsiai po gyvenamaisiais namais 

 Požeminiai garažai, perėjos 

 Fortai 

 Saugios vidinės patalpos (be langų, sustiprintos) 

 Parengtas personalas, procedūros 









Kolektyvinės apsaugos statiniai  
• Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią 

ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti 
gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai 
pavojingų veiksnių. 

Patalpų, statinių pritaikymo kolektyvinei apsaugai planas? 
Plane numatome procedūras, pagrindinius veiklos etapus, pajėgas, 

reikalingus papildomus išteklius (jas suderiname su steigėju): 

 Kada, kieno sprendimu nutrauksime tiesioginę veiklą patalpose 

 Esamų erdvių pritaikymas KAS poreikiams (atlaisvinimas, stiprinimas, 
baldai, kita įranga) 

 Gyventojų priėmimas, būtiniausių poreikių tenkinimas (vanduo, maistas, 
med. pagalba, specialūs poreikiai) 

 „STOP“ (kiek maksimaliai galim priimti) 

 Veiksmų koordinavimas su savivaldybe, kitomis institucijomis, CS 
sistemos pajėgomis 

 

 

 



Kolektyvinės apsaugos statiniai  
Plane numatome patalpas: 

•gyvenamoji patalpa (gyventojui skiriama apie 3,5 kv. m.) 

•„saugi patalpa“(gyventojui skiriama apie 1,5 kv. m.) 

•sanitarinės patalpos (tualetas, prausykla, dušas, skalbykla ir 
džiovykla) 

•maitinimo(si), maisto ruošimo, maisto produktų ir geriamojo 
vandens saugojimo patalpos 

•medicinos patalpa  

•esant būtinumui, parenkama naminių gyvūnų laikymo patalpa 

•esant galimybei ir poreikiui gali būti numatytos ir įrengiamos 
kitos patalpos (bendrojo naudojimo, motinų su kūdikiais, 
psichologinės pagalbos, taip pat žaidimų patalpos vaikams ir 
t.t.) 



Kolektyvinės apsaugos statiniai 

Parenkant statinius ar patalpas atsižvelgti į: 
 siekiant maksimalaus saugumo nuo tiesioginių grėsmės 

šaltinių (potvyniai, pavojingų medžiagų išsiliejimas .....) 
 statinio ar patalpų konstrukcijas, teikiant pirmenybę 

tvirtoms (betoninėms, monolitinėms) konstrukcijoms 
 sandarumą, teikiant pirmenybę statiniams su mažesniu 

ertmių (langų, durų, vėdinimo šachtų) plotu 
 vietą statinyje, teikiant pirmenybę vidinėms statinio 

patalpoms;  
 netinkamos tos patalpos, kurios ribojasi su sprogiomis ar 

gaisringomis gamybinėmis ar sandėliavimo patalpomis ar 
per kurias nutiesti magistraliniai dujų, garų, perkaitinto 
vandens ar suslėgtojo oro tinklai 
 



Kolektyvinės apsaugos statiniai 

Plane numatome personalą: 
 Pagalbinis personalas, kuris įrenginės patalpas 
 KAS koordinatorius (tikslina KAS planą, organizuoja 

patalpų parengimą, rengia pagalbinį personalą) 
 Atsakingas už KAS įrangos eksploataciją   

 patalpų sandarinimas, sustiprinimas 
 apšvietimas, šildymas, vanduo, sanitarijos priemonės 
 ryšių priemonės (telefonai, radijo imtuvas) 
  pirmos med. pagalbos priemonės 
 Ženklinimas (pastato, prieigų) ir t.t. 

 Atsakingas už gyventojų apskaitą, komunikavimą su 
gyventojais 

 Pagalbinis personalas dirbantis su gyventojais (saugos 
tarnyba, iš anksto paruoštas personalas) 







Daugiau informacijos rasite: 

• https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiline-
sauga 

• https://www.lt72.lt/ 
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