
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI IR REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS, KAIP REIKIA ELGTIS 

IŠGIRDUS MINĖTUS SIGNALUS 
 

 Gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų darbuotojų informavimas apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją (įvykį) yra vienas svarbiausių civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždavinių. Lietuvos Respublikoje yra nustatyti 8 civilinės 

saugos signalai, t. y. 

 

Įspėjamasis garsinis signalas: 

 

 Signalo pavadinimas Signalo reikšmė Rekomendacijos gyventojams 

,,Dėmesio 

visiems“ 

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio 

kaukimo garsinis signalas skelbiamas 

gyventojams apie gresiančią ar susidariusią 

ekstremaliąją situaciją arba būsimą svarbų 

pranešimą informuoti atliekant perspėjimo 

sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant 

civilinės saugos pratyboms. 

Išgirdę signalą, gyventojai privalo įjungti radijo imtuvą ar 

televizorių ir išklausyti informaciją, kuri leistų imtis 

priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos 

ar ją sušvelninti. 

 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai: 

 

 Signalo pavadinimas Signalo reikšmė Rekomendacijos gyventojams 

 

,,Cheminis 

pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 

apie realų ar gresiantį cheminės taršos 

pavojų atitinkamoje teritorijoje.  

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus. 

Gyventojai, nedelsdami pasišalinkite iš užterštos teritorijos. 

Judėkite kryptimi, kad vėjas pūstų į šoną. Jei nėra galimybės 

skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, 

jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo sistemas, 

uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite 

vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto 

langus ir duris. Prireikus išeiti, saugokite kvėpavimo takus: 

užsiriškite sudrėkintą vatos ir marlės raištį arba nosį ir burną 

prisidenkite drėgnu rankšluosčiu. Jei turite, dėvėkite respiratorių.  

Nuo nuodingųjų medžiagų padės apsisaugoti nelaidūs vandeniui 

drabužiai ir avalynė. Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, 

apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į polietileninį 

maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam 

evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, 

kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar 

televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų. 



 Signalo pavadinimas Signalo reikšmė Rekomendacijos gyventojams 

 

,,Radiacinis 

pavojus“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjamas 

apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos 

pavojų atitinkamoje teritorijoje.  

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas,  nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

Gyventojai, likite uždarose patalpose arba, jei 

esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo, sistemas, 

uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite 

vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto 

langus ir duris. Be būtino reikalo neikite į lauką, prireikus 

išeiti, saugokite kvėpavimo takus: užsidenkite vienkartine 

kauke, nosine ar rankšluosčiu. Jei turite, lauke dėvėkite 

dujokaukę ar respiratorių. Suvarykite netoli esančius gyvulius 

ir naminius gyvūnus į tvartus, uždarykite šiltnamius, uždenkite 

šulinius. 

Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais 

drabužiais, o užterštus sudėkite į polietileninį maišą ir 

išneškite iš gyvenamųjų patalpų. Ruoškitės galimam 

evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, 

kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio radijo ar 

televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų. 

 

,,Katastrofinis 

užtvindymas“ 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 

apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl 

galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis 

signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, 

Šakių, Jurbarko, Šilutės r. gyventojams, 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, 

kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems 

gresia tiesioginis užtvindymas. 

Ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo 

garsinio signalo perdavimo pradžios per 

įvardintų savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio 

signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, 

nacionalinius, regioninius ir  vietinius 

transliuotojus. 

Gyventojai, jei esate Kauno hidroelektrinės 

užtvindymo zonoje, kuo skubiau pasitraukite į aukštesnes, 

saugias vietas. 

Kauno gyventojus prašom išvykti iš Petrašiūnų, 

Panemunės, Žemųjų Šančių, miesto centro, Jiesios, 

geležinkelio aikštės, Aleksoto žemutinės dalies, Vilijampolės, 

Marvelės, Lampėdžių ir Žemutinių Kaniūkų. 

Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės rajonų ir Pagėgių 

savivaldybės gyventojus prašom išvykti iš gyvenviečių prie 

Nemuno. 

Išvykdami iš namų, išjunkite iš elektros tinklo 

prietaisus, užsukite dujas, vandenį, pasiimkite dokumentus, 

pinigus, kitus vertingus daiktus. Jei neturite galimybės išvykti, 

pakilkite į viršutinius namų aukštus. 

Ruoškitės galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, 

perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos 

nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių 

nurodymų. 



 Signalo pavadinimas Signalo reikšmė Rekomendacijos gyventojams 

 

,,Potvynio 

pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 

apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar 

intensyvių liūčių pakilus upėse vandens 

lygiui iki pavojingos ribos.  

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 

regioninius ir  vietinius transliuotojus. 

Gyventojai, būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybę, sveikatą 

ir turtą. Paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, 

apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais, vandeniui nelaidžia  

apranga (guminiais batais, apsiaustais ir pan.). Pasirūpinkite 

ilgai negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, 

būtiniausių medikamentų, degtukų, žvakių. Turėkite 

nešiojamąjį radijo imtuvą ir žibintuvėlį, atsarginius elementus. 

Automobilius palikite saugioje teritorijoje, vertingus daiktus 

sukelkite kuo aukščiau. Sutvarkykite vandens nutekėjimo 

sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles. Ruoškitės 

galimam evakavimui. Nepasiduokite panikai, perspėkite 

artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos nacionalinio 

radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių nurodymų. 

 

,,Uragano 

pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 

apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, 

galintį sukelti ekstremaliąją situaciją.  

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, 

regioninius ir vietinius transliuotojus. 

 

Gyventojai, likite uždarose patalpose.  Jei esate lauke, 

eikite į vidų, nesislėpkite prie lengvų konstrukcijų ar didelių 

medžių. Užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo 

nebūtinus elektros prietaisus, užsukite dujas. Uždarykite duris, 

langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo 

angas. Iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai 

pritvirtinkite. Nepalikite automobilių prie didelių medžių. Jei 

gyvenate mediniuose ar lengvos konstrukcijos namuose, 

slėpkitės rūsiuose. Atidėkite keliones. Nepasiduokite panikai, 

perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos 

nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių 

nurodymų. 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, perspėkite 

darbuotojus apie artėjantį uraganą ir informuokite, kokie 

darbai turi būti nutraukti. Pasirūpinkite, kad būtų sutvirtinti 

laikini pastatai ir konstrukcijos, taip pat mechanizmai ir 

įrenginiai. 

 
 



 Signalo pavadinimas Signalo reikšmė Rekomendacijos gyventojams 

 

,,Oro pavojus“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama 

apie gresiantį oro antpuolį.  

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. 

nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas,  elektronines sirenas, 

nacionalinius, regioninius ir  vietinius 

transliuotojus. 

Gyventojai, išjunkite iš elektros tinklo nebūtinus elektros 

prietaisus, užsukite dujas ir vandenį. Pasiimkite dokumentus, 

pinigus, maisto produktų, vandens, būtiniausių vaistų ir 

skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą 

priedangą. Jei liekate namuose, užgesinkite šviesą, užtraukite 

užuolaidas, žaliuzes, slėpkitės rūsyje. Nepasiduokite panikai, 

perspėkite artimuosius, kaimynus. Būkite įsijungę Lietuvos 

nacionalinio radijo ar televizijos programą. Laukite tolesnių 

nurodymų. 

 

,,Perspėjimo 

sistemos 

patikrinimas“ 

 

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama 

apie vykdomą  Perspėjimo sirenomis 

sistemos patikrinimą.  

Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai 

įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. 
Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo 

įspėjamojo garsinio signalo perdavimo 

pradžios per valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio 

subjektų garsines avarinio signalizavimo 

sistemas, elektronines sirenas,  regioninius ir 

vietinius transliuotojus. 

 

 

 

 

 

 


