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80 kilotonų



Branduolinė ataka
1945 m. ant Hirošimos buvo numesta 21 kilotonos galios atominė bomba

192 tūkst. gyventojų žuvo iš 380 tūkst. 

Iki 1995 m. nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio mirė daugiau kaip 
105 tūkst. žm.

3 km spinduliu nuo epicentro viskas sugriauta

Paveiktų genetiškai – tūkstančiai. 



300 tūkst. 
karių

36 tūkst. 
technikos vnt.





Ar galėsite ramiai vykdyti savo tiesiogines 
pareigas, jei žinosite, kad Jūsų artimieji yra 

nesaugūs?



Šeimos pasiruošimas karinei 
krizei – praktiniai patarimai



Tikslas 

Supažindinti su asmeninio ir šeimos 
pasirengimo išlikti karinio konflikto 

aplinkoje ypatumais.



Užduotis: pasakykite, kokius 5 veiksmus 
pirmiausia rekomenduotumėte atlikti 
išgirdus, kad prasidėjo karinė agresija.

Sąlygos: Jūs esate namuose.



Prioritetiniai veiksmai išgirdus apie karą

2) Pripildyti automobilio baką ir kitas talpas degalais

3) Maksimaliai padidinti maisto/grynųjų pinigų atsargas

4) Maksimaliai papildyti medicinines atsargas

5) Surinkti šeimą 



Kas iš Jūsų esate pasirengę ekstremaliai 
situacijai ar karui jau dabar?

Kiek dienų galėtumėte išgyventi 
savarankiškai be valstybės pagalbos?



Turinys 

•Likti ar nelikti karo zonoje – priežasčių 
išsiaiškinimas

•Veiksmų ir priemonių planavimas 
skirtingiems sprendimams

•Apibendrinimas 



Susidūrus su bet kokia problema 
rekomenduojama laikytis šio principo:

IŠSIAIŠKINK

PLANUOK

VYKDYK



Išsiaiškinkime:

Kokios priežastys/faktoriai galėtų nulemti Jūsų 
sprendimą evakuotis...

...likti karo veiksmų zonoje?

arba



Koks gi turėtų būti sprendimas dėl likimo ar 
evakuacijos iš konflikto zonos?

Remiantis Konstitucija 

ir 

Remiantis sąžine

ir 

Atsižvelgiant į situaciją



PLANAVIMAS



Liekame karo zonoje



Buto ar namo išankstinis parengimas

Uždaros zonos, juodas 
polietilenas, faneros lakštai, durų 
sutvirtinimai

Vandens, maisto atsargos, 
tara vandeniui surinkti ir 
laikyti



Slėptuvių įrengimas ir sukomplektavimas



Atsargos/paklausiausi daiktai 
mainams •Ginklai, amunicija 

(,,balistiniai pinigai“)

•Žvakės

•Žiebtuvėliai 

•Benzinas

•Buitinės dujos, pvz., žiebtuvėlių 
užpild.

•Baterijos

•Maistas-druska, kava, cukrus, kons.

•Cigaretės, alkoholis

•Antibiotikai, 
medicininės 
priemonės 

•Tualetinis popierius, 
muilas, plovikliai

•Vienkartiniai indai

•Šiukšlių maišai

•Brangenybės  



Naudingos profesijos/įgūdžiai

•Medikai

•Staliai 

•Stikliai

•Šaltkalviai-
remontininkai

•Elektrikai 

• Išgyvenimo įgūdžiai

•Liaudies medicina

•PMP

•Daržininkystė 



Elgesys karo veiksmų zonoje

Namo, buto , automobilio
neišskirtinumas 

Savigynos pajėgos name – daugiau galimybių 
išgyventi organizuotai grupei
Nuolatinio stebėjimo organizavimas
Ginkluota budinti pamaina viduje
,,Slapukas“ kieme
Judėjimas po 2-3 žm., dažniausiai naktį???



Elgesys karo veiksmų zonoje
Bet kokio apšaudymo metu tuoj pat 
kriskite ant žemės, ieškokite priedangos

Nesiartinkite prie priešiškų ginkluotų 
asmenų, nefotografuokite jų atvirai 

Nerodykite priešui agresijos, pakluskite, 
pasitraukite

Nesiartinkite prie nesprogusių 
šaudmenų, padėkite sužeistiesiems
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Evakuojamės 



Paruoštas evakuacinis komplektas žmonėms ir 
automobiliuiŽmonėms

• Kiekvienas turi visko 
autonominiam 
išgyvenimui+dokumentai

• Paeinantys vaikai taip pat turi 
savo kuprinėlę (dokumentas, 
žaislas, higiena, vaistai, maistas, 
vanduo, degtukai, folijos 
skraistė, pinigai...)

• Kuprinėse ar 

vežimėliuose su 

ratukais

Automobiliui 

• Sukomplektuotas tentas

• Šilumos priemonės 
(degtukai, žvakės, folijos 
skraistės, šiltukai, 
miegmaišis...)

• Įrankiai (peilis, kirvis, 
kastuvėlis, pjūklas, 
prožektorius...)

• Maisto atsarga

• Degalų atsarga



Evakuacinių maršrutų sudarymas

Atsarginiai maršrutai, atsarginiai sandėliai, atsarginės sustojimo vietos 



Elgesys evakuacijos metu/ maršrute

• Neatrodykite militaristiškai, prabangiai

• Keliaukite tik šviesiu paros metu

• Naudokitės kolektyvinės apsaugos statiniais              , draugiškais 
praleidimo ir kontrolės punktais

• Jei jus tikrina priešo kariai, vykdykite jų nurodymus, elkitės ramiai, 
neagresyviai

• Numatykite daiktus agresoriaus papirkimui/,,kyšiui“

• Būkite pasirengę pareikalavus atiduoti ginklą, todėl galvokite apie jo 
pakaitalą iš anksto

• Būkite pasirengę gintis nuo plėšikų, sužvėrėjusių civilių



KAM klipas 2.mp4
KAM klipas 2.mp4


Apibendrinimas

Neapgaudinėkite savęs 
perdėtu optimizmu ir 

skepticizmu
Atlikite namų darbus

Apsaugokite savo šeimą 



Praktiniai kursai:
•www.lt72.lt

•www.zaliasvelnias.lt

•www.defenceprojects.lt

•www.tacticalday.lt

•Lietuvos šaulių sąjunga

http://www.lt72.lt/
http://www.zaliasvelnias.lt/
http://www.defenceprojects.lt/
http://www.tacticalday.lt/


Kurso apibendrinimas

•PPK1 tikslas:

•Kursas dalyviui turi suteikti tokias žinias, 

supratimą ir požiūrius, kad jis savarankiškai
galėtų juos taikyti neprievartinio 

pasipriešinimo veiksmams vykdyti iškilus 

grėsmėms nacionaliniam saugumui taikos 
metu ar prieš užsienio agresorių.



Valstybės gynyba ir PP
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